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Hva hadde Y’s Men vært uten evnen til å se 
storheten i Gjentakelsens Hemmelighet? 
Tidligere års gode tradisjon med pent 
antrekk og gryterett i adventstiden samlet 
også i år om lag 60 Y’s Men og Menetter(!) 
til fest. Og liturgien var den samme som 
tidligere: forutsigbar og gjenkjennelig, men 
med gledesbringende variasjoner innenfor 
den fastlagte rammed. 
Bortsett fra ‘Det lyser i stille grender’, var 
det ingen forsøk på å ta julen på forskudd, - 
adventsfesten skulle feires i forventningens 
glede! 
 
INNSLAGET FRA TONEHEIM var som 
tidligere år avtalt ved Trond Vidar, Y’s 
Men’s svar på Mia Gundersen i følge 
kveldens konferansier, Terje. For ingen kan 
som Trond Vidar plukke fram nye talenter! 
I år var det Anders og Runar som med fiolin 
og gitar hentet fra både Nat King Cole, 

Johan Sebastian og Zigeunerleben. Jo, det 
svingte! 
Tjenesten ved bordene sto representanter fra 
Praising for, diskret overvåket av festko-
miteens medlemmer. Alt var planlagt til 
minste detalj, også at president Kjell skulle 
takke komiteen for vel utført arbeid. 
 
VÅRT NÆRE FORHOLD  til Y’s Men på 
det danske fastland ble bekreftet med nav-
netrekk til klubben i Varde. Bodil sørget for 
et historisk lys over ulikheter og fellestrekk 
i danske og norsk adventskikker da hun for-
talte om sin barndom på en landsens 
prestegård på Jylland. Enkelte blant til-
hørerne merket seg spesielt at våre sju slag 
ble til to, og at rundvasken ble utsatt til 
våren og varmere dager.  
 
 pianist, Geir Bjørnar, til å se lyset. Han 
hadde uttalt uro over å måtte spille til fire 

   Tre jenter i glad forventning  
  

ADVENTSFESTEN  -  EN FIN OPPLEVELSE 

 

(Les gjerne Stikka i farget utgave på vår hjemmeside:  http://hamarymc.com) 
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vers med oppfordring om å tenne lys, når vitterlig 
kun to lys var tent! 
Tre jubileer ble markert med overrekkelse av 
blomsteroppsatser. Henning og Iver for sine 60 år, 
og Jørgen for nær forestående 80. President Kjell 
kunne ellers avsløre at han og presidiet i ‘ekstase 
over å få forbundslederen til adventsfesten’ hadde 
bevilget et større beløp til K/M. 
 
F0RBUNDSLEDEREN bærer et navn som i 
KFUK/KFUM-sammenheng har en særlig klang: 
prost Magelsen. Tross sin unge alder kunne han 
minnes forrige gang han var på Ynglingen, under 
TT for 24 år siden. På eget initiativ og til stor 
glede for festlyden, fremhevet han Hamar Y’s 
Men som en gruppe til forbilde og oppmuntring 
for andre. Han minnet oss om at K/M insisterer på 
å være en bevegelse for barn og ungdom. Men 
som Y’s Men har vi en avgjørende og viktig støt-

tefunksjon i arbeidet. 
 
TALEN KNYTTET han til Advent som forvent-
ningens tid og til det som er adventstekstenes hov-
edfokus: Gud har med oss å gjøre! Bærer vi bildet 
av Gud som fjern, abstrakt og uforståelig, oppstår 
den mest utbredte fremmedfrykten i religiøs sam-
menheng, frykten for en Gud som ikke tilhører vår 
hverdag og tid. Men adventstidens tekster forteller 
at det er ikke slik. Gud kommer oss i møte, og vi 
kan vente i glede. 
 
Også denne kvelden avsluttet vi i Domkirken, og 
det falt oss lett å synge ‘Deilig er jorden’! 
 
 Tekst og bilder:  Kjell G. Berg 
 
  
. 

Festkomiteen hadde som alltid full kontroll over arrangementet  Da mikrofonstativet sviktet, viste Terje  
at han kunne lede festen med nødvendig  
mykhet og ydmykhet  

Vår internasjonale logo er blitt 
litt forandre, som dere ser. 
Stjernen er blitt gul, og teksten 
Y’s Men er blitt borte. 
  Dermed får vi en logo som er  
enkel og ryddig.  
  Disse to logoene skal benyttes 
på alt nytt materiell heretter. 
(Se dem i farger på internett.) 
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 Vi gratulerer 
 

FEBRUAR 
  2. Eldbjørg Markusen 
  2. Ingegjerd Svae 
10. Odddvar Dalby 
12. Bodil Johnson 
14. Svanhild Hummelvoll 
17. Reidunn Dalby 
20. Kari Ellen Berg 
28.     Ivar Refsdal 
 
MARS 
  1. Jan Kåre Hummelvoll 
  2. Tove Sellereite 
  3.  Marit Svahn 
  5. Roar Paulsrud 
  8. Astrid Stana 
10. Ole Jacob Tomter 
16.  Carl W. Krohn- 
 Hansen 
19.  Karen Sigrid Vedum 
22.  Alf Jordheim 
29. Helene Landheim 
30. Knut Erik Andresen 
 
APRIL   
  4.  Aase Gaarden 
  5. Johs Kjørven 
  6.  Hilda Mangrud 
  9. Bjørg Gloppen 
22. Kristin Mosvold 

  

Kjære venner! 
 

  
Min navnebror Kjell B. kom med  
et overraskende og meget gledelig 
innlegg på vårt første møte etter 
nyttår. Han spurte om vi hadde 
tenkt på hvorfor gjennomsnittsalde-
ren på klubbmedlemmene var så 
høy. Ingen slutter jo, var hans 
påstand. Så fulgte en lovprising av 
klubbmiljøet, og hva det hadde 
betydd for han spesielt. Jeg tror at 
vi som hørte på gledet oss over 
hans velvalgte ord, også fordi vi 
opplevde at han satte ord på våre 
felles følelser for klubben.  
 
Omsorgen og fellesskapet, at vi 
føler oss sett og får bety noe for 
hverandre er byggende hjørne-
steiner for miljøet. At den kristne 
åpne og  aksepterende tro er 
grunnmuren gir trygghet. Med slike 
verdier er det ikke så merkelig at vi 
ikke slutter. Som et tegn på sin 
takknemlighet fikk vi smake en 
deilig kransekake. Takk, Kjell! 
 
En annen jeg gjerne vil gi litt 
honnør er Torbjørn, dette Stikka-
nummerets ansvarlige redaktør.  
På tross av sykdom tar han altså på 
seg denne krevende oppgaven. For 
en viljestyrke! Hvor tar han 
kreftene fra? Han står som et 
lysende forbilde for oss for aldri å 
gi opp. Takk, Torbjørn, for hva du 
er og hva du gir! 
 
Så et lite hjertesukk. På den 
internasjonale kirkedagen var vi  
tre Y’s men som representerte 
klubben vår. Dette synest jeg 
kanskje var litt i tynneste laget.  
Før var vi mye flinkere til å bevege 
oss utenfor Hamars grenser. Hva 
kan vi gjøre med dette? 
 

  
Når det gjelder representasjon kan 
vi velge status qvo, eller se at her er 
det fantastiske muligheter for 
forbedring. For at dette i fremtiden 
ikke skal bli sånne litt pinlige 
situasjoner, ber jeg tynt om at hver 
og en av dere tenker på  muligheten 
for å bli med. Det kan til og med bli 
trivelig, ikke bare en plikt. Første 
prøvestein blir distriktskonferansen 
på Eidsvoll  
14. april. Blir vi flere enn tre? 
 
Arild og undertegnede var på 
Eidsvoll i anledning møte for 
presidenter og visepresidenter 
distrikt Østland Nord. Det var 
bekymringsfullt å høre at 
Lillehammer bare hadde 20 med-
lemmer og høy gjennomsnitts-
alder, Brumunddal likeså med 18 
medlemmer.  
Begge er miksklubber.  
De ser for seg at de kanskje må 
legge inn årene om ikke så altfor 
lenge, hvis forhold ikke uventet 
endrer seg. Vi er så priviligerte som 
ikke har disse problemene de 
nærmeste årene. Samtidig må vi 
sørge for at medlemstallet blir 
opprettholdt slik at ikke vi skal 
komme i samme situasjon i 
framtiden.  
 
Medlemsutvalget har lagt ned mye 
arbeid på dette feltet, og det er vi 
takknemlige for. Deres konklu-
sjoner skal vi bruke i planleggingen 
videre. Tenk over om du har noen i 
din omgangskrets som du kunne tro 
ville ha glede av klubben vår. 
Vennskap må pleies. Møtene våre 
er en flott anledning for denne 
aktiviteten.  
Benytt den! 
 
Kjell 

 

KLUBBLEDEREN HAR ORDET: 
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 Høstbrevet fra Varde  

Kære venner i Hamar. 
 
Et nyt klubår er godt i gang, så, efter 
en lang sommer  burde der nu være en 
del at skrive om, og der er da også  en 
del av klubbens medlemmer, der har 
været aktive. 
Således var vi aktive i byens kulturuge. 
I kulturugen foregår der en mengde 
ting, arrangeret af byens/kommunens 
forskellige foreninger og klubber, han-
delstanden, håndværkere, musik, idræt, 
kunst osv. osv. Og ugen sluttes af med 
en aftengudstjeneste i kirke. 
 
 Vi , YMS, havde oprettet en bod 
(eller stand) på Torvet hvor vi fortalte 
besøgende om hvad YMC bevegælsen, 
og dermed også Varde-klubben står for, 
om vore forskellige aktiviteter og om 
hvem vi støtter og hvordan vi støtter. 
Vi havde den glæde, at der var mange 
der viste interesse for at få en ”snak” 
om YMC.  Vores næste, lad mig kalde 
det PR fremstøt bliver den 20. januar 
2013 (international kirkedag) hvor vi 
inviterer kirkegængerne på kirkekaffe 
efter gudstjenesten, det bliver spænen-
de at se hvor mange ”kaffegæster” vi 
får. 
 
Rolandshyttens to arbejdsgrupper, Re-
noveringsgruppen og Pengerejsnings-
gruppen, har også været aktive her i 
sommermånederne.  
Situationen er den, at hytten efterhån-
den er nedslidt, den er bygget i 1956-
57af simpel efterkrigsmateriale, efter 
den tids forhold en fin hytte, men nu 

kan den ikke 
holde længere, 
så enten  
 
 
 
skal der bruges mange penge på reno-
vering, eller vi skal bygge en ny, der 
opfylder tidens krav. Og vi har i klub-
ben besluttet at bygge nyt, hvis vi kan 
skaffe pengene til det.  
 
Vores normale møder går efter pro-
grammet, vi har haft en del interne mø-
der, bl a på grund av byggeprosjektet, 
men jeg vil lige nævne mødet den 19. 
nov. hvor vores naboklub, Ansager, 
havde inviteret Varde klubben til at del-
tage. Det blev en meget spænende og 
inspirerende aften.  
 
 Og nu nærmer vi os adventtiden, og 
ser frem til julehøjtiden, men på klub-
plan ser vi også frem til adventfesten, 
det plejer at være et dejligt samvær, 
hvor alle i klubben med ægtefælle mø-
der op, og det er dejligt at være sam-
men med alle vennerne. 
 
Dette brev når jer måske inden i holder 
adventfest, så jeg vil benytte lejlighe-
den til at ønske alle i Hamar klubben 
og deres familier en glædelig julehøjtid 
og et godt og velsignet nytår.    

Mange hilsener  
 Fra jeres venner  
 i Varde YMC  
 ved Lindy 
   (Og vi i Hamar ønsker dere i Varde  
    lykke til med hyttebyggingen!) 
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Dette tresnittet som er laget av  
O. Bukkvoll i 1948, henger nå som  
et klenodium på veggen hos oss  
i Lars Jordes veg 12 i Hamar.  
Det viser et utsnitt fra Røros.  
Tenk deg at du står med ryggen mot 
 Bergstaden Hotell og ser nedover 
 Bergmannsgata og har Stengelveta 
 til venstre over mot Kjerkgata.  
Den hvite trebygningen i forgrunnen 
 er Stengelgården. Der har jeg møtt 
 slektninger helt fra den tiden  
røyken lå tung over Bergstaden. 
 
 Otto Christian Stengel (1795-1890) var den 
første i vår slekt som kom til Røros. Han prak-
tiserte som berglege i Røros fra 1823 til 1883, 
da var han 87 år. Han vokste opp i Wewels-
fleth nær Gluckstadt i Holstein i Danmark, var 
feltskjær under Napolenskrigene, tok medi-
sinsk embetseksamen etter 7 år ved universite-
tet i Christiania før han ble fast ansatt på Rø-
ros. 
   Han giftet seg med Gunhild Pedersdatter 
Kjelsberg fra Røros. De fikk to barn. Ett av 
dem var Lauritz Aschenberg Stengel (1853- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1943). Han overtok farens praksis som bergle-
ge etter fullført utdanningsløp, var så en perio-
de lege i Lødingen og i Valdres før han kom 
tilbake til Røros i 1908. Det betyr at disse to 
Stenglene til sammen var bergleger på Røros i 
nærmere 100 år.  
 
Familien holdt til i to andre bygninger på Rø-
ros før den som er avbildet på mitt klenodium, 
og Doktortjønnan har også betydning for meg i 
min visjon ”Med røtter og vinger”. 
 

Bjørn Stengel 

Mitt klenodium 

�Snart er det 
påske... 
 
 
�Det betyr bl.a. to 
ting: For det første 
kommer Levende 
Lys til å ha den årlige 
førpåskesamlingen i 
Storhamar kirke. For 
mange av oss er det 
en ekstra fin innled-
ning til påskehøyti-
den. Stor takk fortje-
ner Eli Kristine og 
Geir Bjørnar for sin 
enestående utholden-
het gjennom ”alle 
år”. 
 

�Den andre marke-
ringen er tradisjonen 
tro Påskebudskapet i 
ord og toner med 
Leif Jørn Hvidsten 
og selvsagt Geir 
Bjørnar som hoved-
aktører på klubbkvel-
den 12.mars. Det er 
god grunn til å glede 
seg til en innholdsrik 
klubbkveld med 
masse sterk og enga-
sjert sang. 

 

(Les gjerne Morten 
Saltviks påsketanker 
i hans salme vi har 
tatt med på side 11.) 
 
  

Noen YMC-”drypp” 
�Regionskonferansen i år er lagt til Vestfold  
9.-11.august på Havna Rica Hotel, Tjøme. 
    

����Time of Fast-prosjekter: Det er 2 i Afrika,  
2 i India, 3 i latin-Amerika, en 1 Jamaika og 1 i 
Russland. Og i tillegg kommer:    
����Roll Back Malaria, som  er et prosjekt med 
salg av flotte kunstkort. Ved hjelp av Region 
Danmark har Y’s Men i Norge fått produsert  
vakre kunstkort av den kjente danske kunstneren 
Merete  Breum Bech for å gi malarianett til fatti-
ge familier i Afrika.  
 

����Eidsvoll YMC har et solid dugnadsmiljø.  
De har tatt på seg den omfattende jobben med  
å sortere, pakke kunstmappene og distribuere 
dem til klubbene i Norge.  Flott, Eidsvoll! 
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  Nylig ble de nye tekstilene i Løten kirke 
innviet i middelalderkirken. De består av 
antependium, kledning til lesepult, ny sto-
la og messehagel. Disse er designet  og 
utarbeidet for vev av kunsthåndverkeren 
Brith Kvalvåg Winge. I dette omfattende 
vev-arbeidet av antependiet har også 
svært gode hjelpere fra vevgruppen i Hus-
flidslaget i Løten, Mary Engebakken og 
AnneLise Melby, tatt aktivt del i  - hele 
prosjektet har vart i halvannet år. Men så 
er antependiet fire og en halv meter langt 
også. Alteret er blitt trukket  med dette 
vevde stoffet av møbeltapetserer Thomas 
Voldmo  - også fra Løten. 

Her har Brith gått svært grundig til 
verks med dette spennende oppdra-
get for å tilpasse design og symbo-
ler til resten av kirkerommet.  

 

Den vakre rosa som er på messehagelen, 
er hentet fra treskjæringen på prekestolen. 
Lesepulten og prekestolen har fått sine 
symboler fra utskjæringer i stolene i kir-
kerommet. Hun har selv vevd disse teksti-
lene.  

Fargene er tilpasset åpenbaringstiden, 
som er grønt og symboliserer vekst og liv. 
Symbolene på lesepult og prekestol har 
sitt utgangspunkt i treskjæringene på kir-
kens stoler. De står for vekst, og på lese-
pultkledet står de også for treenigheten 
(se midtbildet). Den liturgiske fargen rødt 
preger både alterbilde og innramming og 
står for vekst i kirken (pinsen). 

Y-korset er brukt i messehagelen og 
er symbol for seier og Guds gave til 
menigheten. Den er også brukt på 
messehagelen fra 1957, inspirert av 
middelaldermessehagel. 

Logoen som er brukt øverst på denne siden er logoen for Winge kirketekstiler. 

Glede over de flotte kirketekstilene og antependiet i Løten 
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Løten har samlet inn midler til messeha-
gel og tekstiler gjennom mang år og vil 
fortsette med hvitt, fiolett og rødt. Den 
røde messehagelen skal fortsatt brukes. 

Henning har en drøm om at tekstilene til-
passet de andre fargene i kirkeåret etter 
hvert kan fornyes også. De som brukes 
nå, ble anskaffet i 1957. Det må ha vært et 
spesielt oppdrag med et så tett samarbeid 

til felles glede og inspirasjon som Brith 
og Henning har hatt.  

Vi gleder oss med dere og Løten menighet 
over at resultatet har blitt så fint. Det hø-
rer med til historien at de to sammen har 
laget en  informativ brosjyre i forbindelse 
med  innvielsen. 

Torbjørn 

Litt løst og 
fast… 
 
�Når dette leses, er Tone 
Kjersti og Kjell trolig på 
sin lenge etterlengtede tur 
til Sør-Afrika. En drøm 
blir oppfylt, sier Kjell. De 
er med i  en gruppe med 
Einar Lunde som meget 
dyktig og erfaren reisele-
der. 
 

�Det er åpnet en ny og 
spesiell klinikk ved Ha-
mar sykehus, der det sat-
ses på kikkhullkirurgi.  
Arnulf Kjos er en viktig 
brikke i den sammen-
heng; han spesialiserer 
seg på den formen for ki-
rurgi.  
 

�Mor Solveig har havnet 
i en lys og fin leilighet  
med panoramutsikt der 
hun stortrives. Gode na-
boer er bl .a. Simon og  
 

 
Jan Kåre. 
 

�Olav Svae er blitt med i 
”Brødrerøster” der Mor-
ten Saltvik har vært med i 
mange år. Olav represen-
terer en solid forsterkning 
for koret med sin sang-
glede. 
 

�Oddvar Dalby er alltid 
på plass når Vang Skilø-
perforening kaller til dug-
nadsinnsats. Slik også un-
der NM på ski i Vangså-
sen der hele 360 hjelpere 
var på plass. Oddvar kom 
i nærkontakt både med 
Bjørgen, Johaug og 
Northug på stadion. Han 
festet tidtager-utstyret på 
leggene  - en viktig detalj 
i opplegget, selvsagt. 
 
�Carl-Christian og Jo-
runn har anskaffet ny bil. 
Bilen er utstyrt med lys-
kastere som demper seg 
selv automatisk ved  

 
møtende trafikk og slår 
på fjernlyset etter passe-
ring. Smart…  
 

�Ellers nevner vi at det 
arbeides flittig med dok-
torgrader blant vår yngre i  
YMC-sammen-heng.  
Vi nevner at Marianne 
(Tomter) er i innspurten  
med sitt arbeid nå, og 
Sigrid Helene (Kjørven) 
fortsetter som doktorand-
stipendiat. Broder Ole 
Kolbjørn med familie 
oppholder seg i California 
med sine studier. 

 
�Våre venner Helene og 
Olav trives som vinteras-
sistenter i sjømannskirken 
i Brussel med kortere 
”ferier” i Vang der de kan 
skjemme bort barnebarn 
når det passer seg slik. 
Det er ikke planlagt når 
de kommer hjem for godt. 
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12.januar  -  en kontrastenes dag  

”GLED DERE MED DEM SOM GRÅTER”, 
skrev Paulus til menigheten i Rom.  

Jeg skal innrømme det med en gang. Jeg er på 
grensen til å være sportsidiot. Med ordet idiot 
så betyr det først og fremst at det er som tilsku-
er fra sofaen eller godstolen i TV-stua. Toppen 
var vel da jeg satt oppe deler av natta for å se 
på OL-finale i feiing på isen (visst kalt curling). 
Kontrastene i det følgende opplevde jeg pga 
denne interessen og det kommer i 3 punkter: 

I: 12. januar var det i 22 byer landet rundt de-
monstrasjoner, taler og appeller rettet til regje-
ringen om å endre lover eller forskrifter slik at 
«asylbarn» som har levd hele eller nesten hele 
sine liv i Norge, kan fortsette å bo i det som de 
selv opplever som sitt land. Nåværende lovverk 
er jo formet slik at selv Høyesterett mener bar-
na kan og skal sendes ut fordi deres foreldre 
ikke har rett på opphold. Barna – den uskyldige 
part – må da sendes ut sammen med foreldrene.                     
 I Hamar var det ungdomsskoleeleven 
ABBA det ble fokusert på som en representant 
for nærmere 500 barn. Det blir konkret på den 
måten. Her i Hamar deltok bl.a. biskopen og 
elever fra Abbas klasse. Ordføreren har også 
gitt sin støtte til asylbarna – mot det som er 
hans partis offisielle linje. Det fortjener han ros 
for. Gråt med de som gråter! 
 
II: På kvelden var det «Idrettsgalla» i 
«Nordlyshallen» i Hamar. Et flott arrangement 
selv om Drillo ikke liker det, og andre har fun-
net at der er sider som kan kritiseres. Det var 
ikke spart på noe. Her skulle idrettsheltene som 
vi gleder oss over å følge fra stevne til stevne, 
hedres og æres etter alle kunstens regler. De gir 
oss idrettsinteresserte (-idioter) mange gleder. 
Selv syntes jeg det var ekstra fint å se den he-
der som ble gitt til våre fantastiske funksjons-
hemmede utøvere. Dessuten Aleksander Dale 
Oen som ble hedret post mortem for både id-
rettsprestasjoner og fordi han har vært et stort 
forbilde for så mange både blant svømmere og 
for mange utenfor bassenget.  Ellers ble vel he-
deren omtrent som forventet. Så er det også så 
godt at noen av de som står bak, de som gjen-
nom år, ja tiår, har jobbet for at andre skal lyk-
kes i sin idrett, får sin heder. I år ble det 
Stangemannen Marius Langberg som fikk den 
hederen. Gled dere med de glade! 
 

III: Mens jeg satt og så på disse som fikk he-
der, slo jeg over på TV2 for å se litt nyheter. 
Hva fikk jeg se: Et barn fra en flyktningeleir i 
et naboland til Syria. Han eller hun satt i en 
teltåpning. Det snødde og det så kaldt ut. Bar-
net satt med en fyrstikk, den sloknet, en til ble 
tent. Reportasjen gikk fort, men jeg oppfattet 
den på følgende måte: Reporteren spurte: 
Hvorfor sitter du med fyrstikk? «Jeg fryser» 
var svaret. Hjelper det med en fyrstikk? «Ja. 
Det gir litt varme». Men fyrstikken sloknet og 
fokus ble fjernet fra dette barnet ved at reporte-
ren avsluttet reportasjen med å nevne H. C. An-
dersens eventyr: «Piken med fyrstikkene».  
Med det var mye sagt. 

   

   Jeg ble atter en gang minnet om at verden er 
urettferdig. Jeg er blant de som lever på 
«solsiden». Når dette skrives er det nesten mi-
nus 20 grader ute, men mer enn 20 grader pluss 
inne. I flyktningeleiren ved Syrias grenser er 
det vel heller ca. 0 grader både ute og inne. En 
verden full av kontraster. Jeg bor trygt og godt. 
500 barn sitter «på grensen» til vårt felleskap. 
Lar vi dem bli sittende for snart å lukke døren 
eller åpner vi den? Titusener – eller er det 
hundretusener – sitter i flyktningeleirer i gren-
seområdene til Syria. På nettet ser jeg at det er 
mer enn 40. 000 000 flyktninger i verden.  

 

12 januar ble kontrastene så tydelige og ut-
fordrende, idrettsgalla, barna ved vår nasjons 
dør og barnet med fyrstikkene i flyktningelei-
ren. 

 

Kåre Skagestad 
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Til topps på  
Galdhøpiggen  

Nå har også jeg vært der!  
På Galdhøpiggen! 
 
Ingegjerd har lenge snakket om at en 
(pensjonert) kroppsøvingslærer og 
jogger burde føle seg forpliktet til å 
bestige landets høyeste fjell. I som-
mer «lå vi lenge på været» og ventet 
på sola, og en mandag i august dro vi 
til fjells mot vårt høye mål. 
 
 Å bestige Galdhøpiggen fra Juvasshytta 
er både et individuelt og et kollektivt fore-
tagende. Man frarådes sterkt å gå ale-
ne/uten tau fordi man må krysse Styg-
gebreen, som skjuler farlige sprekker som 
kan «sluke» en enslig/usikret vandrer. Man 
melder seg derfor til «gruppe-
ekspedisjoner» som ledes av breførere som 
organiserer taulag over Styggebreen. Vi var 
omlag 50 små og store fra 6 år til 80. 
 
 Etter ca. en times vandring fra Juvass-
hytta er vi framme ved brekanten. Der må 
vi «kle på oss»en sele som kobles til det 
lange tauet, og vi får grundig instruksjon 
om hvordan man oppfører seg i et taulag. 
Kunsten er å gå med jevn fart og avstand til 
sine «medvandrere» foran og bak, slik at 
tauet blir hengende i en passende bue mel-
lom deltakerne uten å bli for stramt eller for 
slakt. Slik er brevandring utpreget team 
work.    
                                                                                    
Men en blank sommerdag kan bre-
vandring sannelig også være en sterk indi-
viduell opplevelse av sol, snø og 360 gra-
ders utsikt over ville, vakre fjell. Gleden 
over å kjenne at hjertet banker og kroppen 
fungerer når du nærmer deg toppen av Nor-
ge, er  stor. 
 
 Denne dagen har Styggebreen et lag av 
nysnø, og det gjelder å tråkke opp en sti 
som gir fotfeste og riktig retning for 

«køen». Underveis nærmer vi oss 8 – 10 
reinsdyr som tar sjansen på å krysse breen 
uten tau, og som respektfullt trekker seg 
unna når taulaget avanserer. Oppstigningen 
fra Juvasshytta til Piggen innebærer ca. 630 
m. høydeforskjell og tar ca. 3 timer (for sli-
ke som oss). Det som ikke er brevandring, 
er klatring i røys eller ur. Siste del er bratt 
og krevende over større  steiner og blokker. 
På toppen finnes et meget enkelt, enmanns-
betjent serveringssted, som effektivt snyter 
oss for illusjonen «We are the first». Men 
etablissementet har overhodet intet toalett! 
 
 Opplevelsen på toppen er kortvarig, men 
intens og bekreftende: Målet er nådd, pla-
nen er realisert; naturopplevelsen er over-
veldende: stein og snø, lys og himmel, ska-
perverkets skjønnhet, menneskets litenhet. 
 
 På returen skjer det samme om igjen, 
men i motsatt rekkefølge, og nedturen trek-
ker selvsagt færre veksler på kondisjonen 
enn oppturen. Avslutningsvis må jeg inn-
rømme at å bestige Galdhøpiggen ikke er 
en enestående prestasjon: Dagen vi var der, 
nådde                   300 personer toppen, lør-
dagen før var tallet visstnok ca. 900.   
Opplevelsen er likevel sterkt å anbefale! 
                                                                                    
Olav Svae 
                     Olav avslutter på neste side. 

Endelig! Målet er nådd, toppen er beseiret og selvsagt 
måtte Ingegjerd forevige akkurat den opplevelsen! 
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Ikke lenger alene 
 

Allerede til  Adam i Paradiset  
sa Gud:  

Det er ikke godt for mennesket  
å være alene 

Først i sommer forsto jeg hva han mente 
 

Ikke lenger alene 
Nå er vi to 
om livet 

 
Udelt glede er tung å bære 

for den 
som lar de glade stundene reise videre  

uten å være med 
 

Men så er vi altså ikke skapt  
for å være alene. 

Nei, vi er skapt for å dele  
vi mennesker 

Gleder og sorger  
og det største av alt 

Kjærligheten 
 

Ingen kan forklare  
Kjærligheten 

Ikke hvor den kommer fra  
eller hvorfor den plutselig  

rammer deg 
 

Men jeg kan fortelle deg at den finnes! 
 

Ole Jacob TomterOle Jacob TomterOle Jacob TomterOle Jacob Tomter    
 

***** 
 

Når Ole Jacob skriver julebrev, følger det 
gjerne med et dikt med vare refleksjoner 
over livet som jeg personlig setter stor pris 
på. Slik også denne gangen. Jeg spurte Ole 
Jacob om vi kunne ta det med i Stikka.  
Det var greit, og vi takker for det! 
   Og vi undres: Er det andre av våre lesere 
som har dikt eller tanker de kan dele med 
oss?  Stikka-postkassen er veldig åpen for 
det. Prøv da, vel! 
     Torbjørn 

GRATULERER, bestefar i Vang! 
 

� Nok en verdensborger å glede seg over! 
Hun er døpt Matilde Nylund, og stolte foreld-
re er Marianne (Tomter) og Dag som driver 
Tomter-gården sammen. De driver mye med 
sauer, og på Tomter har de ca. 250 sauer som 
beiter i utmark nede i bygda   -  skogsbeite - 
for å snyte rovdyrene for lekkerbiskener. 
 
� Ole Jacob stiller opp som avløser titt og 
ofte. Ellers er han svært opptatt av å være 
bestefar, menighetsrådsleder og bygdehisto-
riker. Han tar for seg Vangs slektshistorie og 
bosetningshistorie. I utrolige 30 år har han 
jobbet for Vang historielag og som Vangbok-
redaktør. Et nitidig og svært omfattende ar-
beid.  
 
� Vi husker at Gerd Olsen og Ole Jacob 
giftet seg i fjor (se diktet Ikke lenger alene på 
denne siden). De ble kjent med hverandre 
under arbeid med bygdehistorie. Ole Jacob er 
glad for sterk støtte fra Gerd som kritisk 
språkvasker (korrekturleser kalte vi det før). 
Vi ønsker dere fortsatt lykke til med det vik-
tige (innsamlings)arbeidet for nye generasjo-
ner! Lykke til også med innspurten av bygde-
boka som ventes ferdig i løpet av 2013. 

 

     
 
      ***** 

 

PS. Fortsettelse fra forrige side: 
 

Det er morsomt å vite at Ingegjerds tipp-
tippoldefar, Steinar Sulheim, da 35 år gam-
mel, sammen med to andre lomværer, kirke-
sanger Ingebrigt Flotten og lærer Lars Ar-
nesen, var de første en kjenner til som be-
steg Galdhøpiggen. Det var i juli i 1850. 
Steinar hadde «ilt i bringun» og mente krop-
pen hadde godt av å bli varm og komme opp 
i tynn luft. Hva ellers hadde bønder så høyt 
til fjells å gjøre?  
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Vi ser deg, Gud 
 
Vi ser deg, Gud, i verdens nød,   
i livets kors og smerte. 
De svake søker omsorg, brød. 
Hvor er ditt Faderhjerte? 
Blodet renner fra en mor. 
Skjendet har vi denne jord. 
 
Du møter oss i det som var,  
din smerte i det skapte. 
Men budet som du til oss  
bar gir håp til alt det tapte. 
Ordet går til alle tider: 
Skaper med sin skapning lider. 
 
Vi ser deg, Gud i Jesu drakt, 
Der påskelyset skinner. 
Vår skyld og straff på deg ble lagt. 
Ved det vi livet vinner. 
Synd og død som holdt så fast. 
Deres lenker ved deg brast. 
 
Du kommer, og du er oss nær  
og tilbyr oss ditt rike. 
Du seiret som den Gud du er,  
og døden måtte vike. 
I vår tro og i vår dåp,  
får vi del i det samme håp. 

 
Vi ser deg Gud i Åndens sus. 
Det merkes når du kommer,  
berører hjerter og vårt hus. 
Ja, våren varsler sommer. 
Du fyller oss med hellig glød,  
så vi kan gå slik du oss bød. 
 
Du gir oss framtid uten frykt,  
et liv i troens glede. 
På vei mot målet er du lykt,  
i bønnen nært til stede. 
Du møter oss ved nådens bord,  
og leder kjærlig ved ditt ord. 
 
Morten Saltvik 

 
Morten har hentet inspirasjon fra  

altertavlen i Hamar domkirke  
til teksten i denne sangen.            

(Svein K. Rydland har laget en  
vakker melodi til den.) 

 
 

***** 
 

 Jeg spiller av og til fra cd-en til 
 ”Brødrerøster”. For noen dager   
 siden oppdaget jeg at det var vår 
 Morten som har skrevet denne fine 
 teksten..… 
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Lilllehammer Y’s Men Club arrang-
erte kirkedag søndag 11.01. 
Dette skjedde i forbindelse med 
gudstjenesten i Nordre Ål kirke, og 
fra vår klubb deltok President Kjell 
Linkjendal, Jørgen Hærem og Arild 
Stana. Presidentens frue, Tone Kjers-
ti, deltok også. Vi trosset de mange 
kuldegradene, nøt kjøreturen og pra-
ten i varme biler og kom fram til vintervakre 
Lillehammer. I gudstjenensten deltok Pensjo-
nistkoret og to barn ble døpt.  

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe. Det var 
deltagelse fra klubbene rundt Mjøsa, så vi fikk 
hyggelige gjensyn med kjente. Nye bekjent-
skap ble stiftet, og rundt bordene fikk vi også 
sagt litt om Y’smen til lillehamringer som 
ønsket å vite mer.  

Tekst og foto: Arild Sørum Stana 

Parkering påYnglingen 
Høy byggeaktivitet i Hamar sentrum gir økte 
inntekter for Ynglingen. Vår parkeringsplass 
for korttidsparkering med innkjøring fra Bek-
kegata blir brukt av stadig flere. Dette skyldes 
mangelen på parkeringsplasser og at plassen 
har utmerket beliggenhet. Det er kort gågate-
avstand med både butikker, kafeer og offentli-
ge tilbud som bibliotek og NAV-kontor. 
2012 ble derfor det beste inntektsåret på par-
keringsplassene. Inntektene er viktige for å ta 
vare på eiendommen og for å ha et godt tilbud 
for barn og unge i byen. 
   Det er inngått ny avtale med Europark. Det-
te sikrer gode inntekter i årene framover. Og 
for de av dere som parkerer på plassen; betal 
heller for mye enn for lite. Det er betalt parke-
ringstid som teller for Ynglingens inntekter. 
 
Arild Sørum Stana 

 

 Internasjonal kirkedag 

Hyggelig møte mellom Lillehammer-medlemmer og vår 
president. Fra venstre: Lill Nordborg, Bergljot Urdal, 

Kjell Linkjendal, Arne Nordborg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nylig ble Erik Brøntveit ordinert til 
prest,  68 år gammel. Mange ville være 
med på den store begivenheten, så det 
ble full kirke. Etterpå var det kirkekaf-
fe-opplegg  -  på Ynglingen, selvsagt! 
 
Er det noe som hører sammen, må det 
være Erik og Ynglingen-miljøet. 
Erik har vært trofast mot oppgaver i 
Hamar -  enten det har vært som ung-
domsarbeider, kateket, menighetsråd-
medlem, lektor ved Katta og eller ved 
Høyskolen i Hamar. 
 
Hans store innsats  som speiderleder 
på Ynglingen fremheves. Han var raus 
med å fortelle de unge at de dugde til 
noe, og han ga dem oppgaver som de 
vokste på. Han ble populær som både 
barne- og ungdomsleder  -  varm, inspi-
rerende, engasjert, en god lytter, en ekte 
speider med godt humør -  alltid beredt.  
Vi er mange som takker Erik for at han 
ble et ideal for våre unge!  
Vi ønsker deg, Erik, alt godt med nye 
utfordringer i årene framover i møte 
med mennesker som trenger deg! 
 
Torbjørn 


