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I gode og onde dager.  

 

I den norske kirkes vigselsrituale heter det ”…. og bli trofast hos deg i gode og 
onde dager, inntil døden skiller oss.” Hva har det med vår klubb å gjøre?  
 
Vi har de siste årene mistet trofaste og gode medlemmer i klubben. Noen har 
forlatt oss raskt og uventet mens andre har vært gjennom perioder med langvarig 
sykdom. Noen av oss har også opplevd at ”den bedre halvdel” har blitt rammet av 
sykdom, også med døden til følge. 
 
 Spørsmålet jeg har stilt, vil jeg gjerne svare på selv. Vi er en klubb med vel 40 
mannfolk i varierende legemlig tilstand. De fleste av oss møtes på klubbmøter 
hver annen tirsdag, og jeg har inntrykk av at vi prioriterer møtene. Forfall skyldes 
gjerne jobb, ferie eller annet svært presserende som ikke kan vike.  
 
Så skjer det noe, med medlemmet eller i familien. Klubbmedlemmene er der 
med sin nærhet og sine åpne hender for å bidra der man kan og føler det er natur-
lig. For den som står ”midt i sorgen” blir det en god følelse av ikke å stå alene. 
For oss andre oppleves det godt å bidra.  
 
Dermed gjelder vigselsritualets ord om ”gode og onde dager” også i klubbens 
liv. Vi er ikke bare sammen i gode dager på klubbens mange møter, men også når 
det røyner på. Mange fellesskap fungerer glimrende i ”gode dager.” Vår styrke i 
klubben er at dette også fungerer i ”onde dager.” Det skal vi takke for! 
 
Geir Bjørnar Smebye 

 
Redaktørens spalte: 
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HAMAR FENGSEL VAR FRAMME I 
NYHETENE i høst: En varetektsfange had-
de klart å grave seg ut gjennom den halvme-
tertjukke muren ved hjelp av en smørkniv! 
Mer enn mye annet forteller det om et feng-
sel som er bygget i en annen tid og under 
andre samfunnsforhold. Fengselet er over 
150 år gammelt og ligger i sentrum av byen, 
et par kvartaler vest for Ynglingen.  
 
VI ER IKKE LIKE GAMLE vi som besø-
ker de innsatte, men det skal sies at de fleste 
av oss har relativt lang tjenestetid og høy 
ansiennitet. Har du først fått en fot innenfor, 
blir du der gjerne i mange år!  
Og det skyldes at tiden vi får ha sammen 
med de innsatte er av de fineste erfaringene vi bærer med oss.  
 
Y'S MEN’S ENGASJEMENT I FENGSELET begynte vel med Per Saxegaard på 70-tallet. 
Han var visitor og brukte mye tid sammen med fangene. Etter hvert fikk han med seg en gruppe 
fra Y's og arrangerte julaftenstreff hvor julegrøt med mandel ble hovedrett og hjemmebakte små-
kaker ble servert til kaffen. 
 
I DE SENERE ÅR har vi også fått ansvar for hyggekvelder hver 14. dag sammen med fire and-
re grupper i byen, det blir 5-6 årlige samlinger på oss.  
En slik kveld får de innsatte et par timer før de låses inn på cella igjen. Fortsatt er de hjemme-
bakte kakene et hovedelement. Enten det er vafler, svele, eplekake eller swissrull, det er sjelden 
noe igjen på fatene når vi er ferdig for kvelden.  
 
VI SYNGER SAMMEN, men ikke alle er like fortrolig med 'Å leva det er å elska' eller skole-
sangboka til Mads Berg. Ikke alle snakker norsk like godt heller, og fengselsledelsen har minnet 
om at flere stiller med en annen religiøs og kulturell bakgrunn enn det vi er vokst opp med. På 
den måten tar besøket vårt preg av en diakonal tjeneste. 
  
DET FALLER LETT Å SNAKKE MED DE INNSATTE slik vi gjør når vi møter andre. 
Kanskje kan vi formidle noe av gjensidig respekt og fellesskap nettopp ved å være avslappet al-
minnelige når vi prater sammen under kaffen.  
 
VI HAR VANLIGVIS MED OSS EN GJEST som har en halvtimes program. Årets ildsjel fra 
Idrettsgallaen har stilt opp, men også medlemmer av klubben som Olav L, Roar, Kjell B, Terje 
og Trond Vidar har bidratt. Trond Vidar stiller opp med bilder og fortellinger om fugl som pend-
ler mellom Ilseng og varmere strøk sør for Sahara. Så om Statens planer om å flytte fengselsfug-
lene fra Hamar til Ilseng følges opp med bevilgninger, er fagkunnskapen like rundt hjørnet! 
 
Kjell Gunnar Berg 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    
        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

 
 Februar 
   Gerd Olsen Tomter  1. 
    Eldbjørg Markussen  2.  
    Ingegjerd Svae   2.  
    Oddvar Dalby  10. 
    Bodil Johnson  12. 
    Reidunn Dalby  18. 
    Kari Ellen Berg  20. 
    Ivar Refsdal  28.  
 
    Mars 
    Jan Kåre Hummelvoll   1. 
   Tove Sellereite    2. 
    Marit Svahn    3 
    Roar Paulsrud    5 
    Astrid Stana    8. 
    Ole Jacob Tomter 10. 
    Carl W. Krohn-Hansen 16. 
    Karen Sigrid Vedum 19. 
    Alf Jordheim  22. 
    Helene Landheim 29. 
    Knut Erik Andresen  30. 
 
    April 
    Åse Gaarden   4. 
    Johs. Kjørven   5. 
    Hilda Mangrud   6. 
    Bjørg Gloppen   9. 
    Kristin Mosvold  22 
    Thorvald Sæhlie  27. 

Gode Y’s Men og lesere av Stikka 
 
Året er 2014. Det nye året har rukket å bli 30 dager når 
dette skrives. Forskerne på nyttårsforsetter har trolig nok 
en gang fått bekreftet sine funn; Mange forsetter gir ing-
en resultater. Deres råd er å avgrense. Ikke ha mer enn 
ett forsett om gangen. Dette gir best resultat, og best til-
fredshet med å kjenne at vi lykkes. Antall leveår for 
hver av oss i Hamar Y’s Men tilsier at vi har dette som 
livserfaring. Kanskje har de fleste det slik at tida med 
nyttårsforsetter for lengst er forbi. Allikevel velger jeg å 
dele med dere noen tanker om hvordan vi sammen kan 
skape positiv endring i det nye året.  
 
Påmeldingen til besøket i Brumunddalsklubbens møte 
om Prøysen har vært meget god. Hele 21 personer del-
tar; og når dette leses kan vi se tilbake på et møte med 
våre Y’s venner i nabobyen i nord. Med våre invitasjo-
ner til våre klubbkvelder i fjor høst, så ser vi nå ønsket 
om gjenbesøk. Disse besøkene styrker fellesskapet i Y’s 
Men. De ulike klubbene har forskjellige utfordringer, og 
da er det flott å kunne møtes. Resultatene av besøkene 
vil kunne øke motivasjonen, utvikle ideer, dele pro-
gramforslag og identifisere samarbeidsprosjekter.  
 
I 2014 skjer markeringen av Prøysen; det er 100 år 
siden hans fødsel. En folkekjær og klok forfatter skal 
minnes; og ikke minst vil vi få høre hans forfatterskap. 
Hans oppmerksomhet på folks kår basert på oppveksten 
på en husmannsplass har en sterk overføringsverdi til 
situasjonen i vår globaliserte verden, så vel som til økte 
forskjeller mellom fattige og rike i Norge.  
 
En annen forfatter skal også markeres i år. Alf Magnus 
Bruheim ble også født i 1914. Jeg velger å avslutte mine 
refleksjoner med to sitater av Bruheim. Hans ord passer 
godt for vårt motto: Heller tjene enn tjenes. 
         
”Den gleda som du tender i augo åt ein bror, er varmare 
enn soli som strålar mot vår jord.” 

”Å leva berre for seg sjøl. 
er armods liv å leva.   
Å gjeva av sin overflod  
det er ikkje å gjeva.  
 
Med ønske om en fin vinter og  
 
 

Trygg er kvar den som feste finn. 
Kvar fugl vil søkje reiret.  
Å vera til er mykje, men 
å høyre til, er meire.”  
 
nært fellesskap i klubben vår! 

 

Arild 
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Som seg hør og bør gikk den årvisse adventsfesten av stabelen i begynnelsen 
av desember. Det var vakkert pyntet med røde duker, granbar på bordene og 
hvite lys. Dette ble kommentert av kveldens møteleder (og leder av tur- og fest-
utvalget) Terje Gloppen – under stor munterhet gjorde han forsamlingen opp-
merksom på at Trond Vidar Vedum (som var ansvarlig for bordene) nok hadde 
snublet litt i de liturgiske fargene. Dette tok Trond Vidar med godt humør, og 
iallfall la det ingen demper på feststemningen. I god tid begynte gjestene å inn-
finne seg. Det ble tid til å prate med noen man kanskje ikke hadde sett på en 
stund, og kanskje lurte man på ved hvilket bord man skulle slå seg ned. Verten 
lovet et spennende og innholdsrikt program, både med kunstneriske innslag og 
kåseri. I tillegg kunne han love en utmerket bespisning – den tradisjonelle gry-
teretten med påfølgende kake og kaffe. Til å servere maten hadde vertskapet fått hjelp av et par staute  ung-

dommer. 
 
Etterhvert fant folk ut hvor de ville sitte, og 
nesten alle bordene – to rekker med dekke-
de bord – ble fylt av forventningsfulle gjes-
ter. Jeg tror nok mange synes dette er en fin 
avslutning på høstsemesteret, og med den 
stemningsfulle avslutningen i domkirken – 
en fin innledning til den nært forestående 
julehøytiden. 
 

Som allerede nevnt var det kunstnerisk innslag, og det sto Johanna fra Budapest 
for. Terje og Bjørg kjente henne – hun var elev på Toneheim folkehøgskole – og 
presenterte henne for forsamlingen. Hun spilte noen vakre klaverstykker for oss – 
til stor begeistring. 
 
Etter kunstnerisk innslag og fellessang (fra den nye salmeboken), og med en ut-
merket middag unnagjort, var det tid for kveldens festkåseri. Det var det Ole Ja-
cob Tomter som stod for – han tok oss med tilbake til gamle tomter i Vang 
for å fortelle om et bygdesamfunn i utvikling. Vi fikk se bilder av ryd-

ningsbruk og nye boligområder, noe som 
viser de store forandringene de siste tiåre-
ne. Det var en kyndig innføring vi fikk, 
som bygdebokforfatter sitter Ole Jacob på 
omfattende kunnskaper om Vang. 
 
Det ble tid til en hilsen fra visepresident 
Morten Saltvik (siden president Arild S. 
Stana var bortreist). Morten tok et raskt 
tilbakeblikk på høstsemesteret, og kunne 
fortelle om mange spennende klubbkvel-
der og et godt fellesskap. 
 

Det er også fast innslag på adventsfesten 
at vi får en hilsen fra vår vennskapsklubb 

ADVENTSFEST DESEMBER 2013 
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Varde i Danmark, og denne hilsenen ble overbragt av Jo-
hannes Johnson. Tradisjonen tro ble det sendt rundt et ju-
lekort slik at alle kunne skrive navnene sine på denne hil-
senen som skulle sendes til Varde-klubben. 
 

Som mange av klubbmedlemmene er kjent med, driver 
Sigvart Byberg og Marit Swahn et stort hjelpearbeid i Ma-
lawi, både innen landbruk og skole. De var nylig kommet 
tilbake derfra (10 dager siden), og hadde mye spennende å 
fortelle forsamlingen om dette arbeidet.De driver 4 pro-
sjekter, blant førskolelærerutdanning. Mange av medlem-
mene kjenner dette 
også fra informasjons-
brevene som Sigvart 
og Marit sender ut. 

 

I løpet av kvelden fikk vi også oppleve opplesning av et par Prøy-
senstubber, og Bjørg Herberg Gloppen hadde en fin opplesning av 
historier med underfundige poenger. 
 

Siste del av adventsfesten fant sted i domkirken – en fin andaktsstund 
som innledning til julehøytiden. 
 

Simon W. Bringeland 

 

 

Søndag 19. januar var det internasjonal kirkedag for Y's men. I vårt distrikt ble dette gjennomført i 
høymessen i Lilleham-
mer kirke. Denne søn-
dagen var det tre barn 
som ble døpt og tatt inn 
i vår verdensvide kirke. 
Konfirmantene i menig-
heten ble presentert og 
fikk hvert sitt nye testa-
mente. Dette satte en fin 
ramme for vår interna-
sjonale kirkedag som 
ble avsluttet med kirke-
kaffe.  

Her ble det hyggelige 
gjensyn med gamle 
kjente og interessante 
møter med nye personer. Fra vår klubb deltok Jan Kåre, Johs og Arild. På bildet ser vi Johs og Jan 
Kåre i samtale med Lillehamringer. 

(Foto: Arild)  

INTERNASJONAL KIRKEDAG PÅ LILLEHAMMER 
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I  Periskopetr  

Glede og frustrasjon 
 
Glede.  
 
Julegudstjenester. Det er blitt noen slike i løpet av årene som prest i Vang og nå sist år i Løten. 

Opplevde glade barn som kommer til kirken. Godt forberedt. Lærere som gir uttrykk for at det er 

en fin tradisjon. Enkelte skoler satset på at grupper skulle gå inn i prosesjon. Elever som leser jule-

evangeliet. Synger de fineste julesangene. Juleevangeliet er også fremført som skuespill med Jesus 

og alle de andre personene og englene som tilhører den enestående begivenheten. Klasser som har 

dannet sangkor. Alle som er i kirken, skal med i det som skjer. Presten gleder seg, og det ser ut 

som elever og lærere også gjør det. 
 
Frustrasjon. 
 
 Julegudstjenester. Nei, egentlig ikke mens vi er i kirken. Men forberedelsen. Samtalen med rekto-

ren, nei, langt fra alle, men noen av dem. Det settes grenser for hva som kan skje på julegudstje-

nesten. Blir det gudstjeneste? Det er vanskelig å sette et annet navn på det som skjer. Men når 

presten inviteres fordi kirken er skolens nabo og får følgende oppdrag: «Nå skal presten komme 

med en hilsen til elever, lærere og foreldre». Altså «God jul og godt nytt år». Ferdig. Det oppleves 

underlig. Er det farlig om presten sier noe om Jesus? Dette er vel det ekstreme. Men ikke sjelden 

har det blitt bestemt på skolen: En skal ikke be / lese Fader Vår. Presten skal i hvert fall ikke lyse 

velsignelsen.  
 
Jeg har flere ganger vært i tvil om hva jeg «har lov» til å si uten å gå for langt. Jeg tror selv jeg har 

en viss peiling. Men når Fader Vår utestenges fra gudstjenesten, settes det grenser som er vanskeli-

ge både å definere og forstå hvor de går. Det gjør oppgaven utfordrende. Alt skal ikke være lett. Vi 

skal møte utfordringer. Men disse var jeg ikke tilstrekkelig forberedt på. Resultat: Jeg godtok de 

«formelle» betingelser som ble satt ut fra det som gav gleden. 
 

Glede.  
 
Julegudstjenestene. Elevene fikk mye med seg: Julesangene, juleevangeliet, julespill osv. De lærte 

sangene, de lærte noe om Jesus gjennom forberedelsene. Det sitter kanskje bedre enn det som 

presten «klarte å få til». Derfor blir gleden sittende igjen selv om det var en del frustrasjon under-

veis. Livets ord var blitt sådd av mange på mange måter. Kanskje var det også en del elever og læ-

rere som hadde lagt merke til all «forkynnelsen» på kirkens vegger og tak, kirkens kunst. 

 

Kåre S. 
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NATURHJØRNET 

Hva skjer i naturen akkurat nå? 
 
JEG ER HELDIG. Folk ringer og forteller hva de har sett og opplevd i naturen.  
De vil gjerne  ha en forklaring. 
 
SENT I HØST FIKK JEG EN E-POST fra Ane Hoel som har hytte nær Hovinsholm på 
Helgøya. Fra verandaen sin kunne hun betrakte flere Storskarv og hun så også flere ungfug-
ler. Storskarven må ha hekket i Mjøsa – det har vi ventet på, og dette var bekreftelsen! Natu-
ren forandrer seg, og at storskarv og tjeld skulle hekke i Mjøsa hadde vi aldri trodd for noen 
års siden. Men slik er det. 
 
SÅ VAR DET MANNNEN SOM RINGTE OM TO RARE FUGLER utenfor Staur i 
Stange. To fugler lå sammen, en islom og en gulnebblom. Gulnebblomen hekker ikke i Nor-
ge, men fra Petsamo, Murmansk og østover i Russland langs kysten av Sibir. Om vinteren 
kan fugler trekke vestover  og opptre langs norskekysten, men nå koste den seg altså på små-
fisk utenfor Staur. Sammen med den lå det en islom som hekker fåtallig på Bjørnøya, Island 
og Grønland.  Fuglene opptrådte sammen nesten som et par, var det krøkle eller ørkyt de fant 
i Mjøsa? 
 
LIKE FØR JUL FIKK JEG EN LANG E-POST fra en kar som skulle hente juletre i Ro-
medal allmenning. Plutselig stod han ansikt til ansikt med en lappugle. Lappugla er kanskje 
den mest fantastiske fuglen jeg kjenner. Den er selve symbolet på villmark. Det var i Pasvik-
dalen jeg ble kjent med den, og nå er den altså her.  
Flere par hekket i Sør Norge sist sommer, og det kan virke som de har etablert seg her. I feb-
ruar skal jeg bruke kvelder på å lytte etter lappugle. Må oppleve denne fantastiske store ugla 
på nært hold. 
 
NÅR JEG SKRIVER DETTE er datoen 25 januar. De siste dagene har jeg fått flere mel-
dinger om at perleugla synger. Det er et vårtegn, og det må være mange smågnagere når den 
begynner å synge allerede. 
 
En begeistret kar ringte i dag og fortalte at han hørte blåmeisen sang. Det går mot vår. 
 
Trond Vidar. 
 

VÅR. 
 
Når perleugla hukrer 
Fra en snøtung gran i januar 
-   da er det vår. 
 
 
Fra diktsamlingen: Det er nå det skjer 
av Trond Vidar Vedum 

naturbildebasen.lokus123.no 
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Dette leserbrevet sto i Vårt Land 27. januar. Siden ikke alle medlemmene i klubben er abonnenter, så tillater jeg, med 
forfatterens samtykke, å formidle dette her - til ettertanke. 
 
gbs 

Mye kan sies om den nye salmeboken. Jeg vil si 
noe om kapittelet «For de minste» (nr. 779-787). 
Mener å ha litt kompetanse på feltet, etter å ha 
drevet barnekor i 35 år og babysang i 5 år. 
 
 Jeg ble trist da jeg oppdaget salmebokens ut-
valg. Med unntak av en sang, er tekstene skrevet 
fra 1800-tallet frem til 1973. Til overmål har to 
av salmene samme melodi, fra 1850! Jeg lærte 
flere av disse på søndagsskolen for over 50 år 
siden, men har ikke brukt dem i barnearbeidet, 
fordi jeg ikke synes at de holder mål pedagogisk.  
 
«Rød og gul og hvit og svart er det samme har 
han sagt» - er dette språk som uttrykker Jesu 

kjærlighet til alle barn på en god måte i et fler-
kulturelt samfunn? «Jeg vil ofte være snill, får 
det ofte ikke til. Når jeg syndet har mot deg, tilgi 
meg!» og «Jesus vet hvordan jeg er. Likevel er 
han meg nær» - hvilket syn på barnet uttrykker 
dette?  
 
Billedbruk, språk, begreper og melodier kommu-
niserer dårlig med små barn i 2014, og er lite i 
takt med tiden. Hvor er de teologiske og pedago-
giske vurderingene bak et slikt utvalg av salmer 
for de minste? Godt vi har rikelig med andre 
sanger å synge med de små! 
 
Eli Kristine Smebye 

DIAKONIUTVALGET 
Sverre, Carl Wollert og Johs er i sving. Carl er 
bra ajour med dem som "bruker" sykehus og syke-
hjem, Johs har telefonkontakt og drikker kaffe på 
by'n med dem som roer ned bl..a. pga. Parkinsons, 
og Sverre gir oss andre tips som erfaren tidligere 
sosialsjef.  

Noen hjelper som transportører når for eks. 
Hans Anders kjøres til kaffen på Statens Hus og 
til klubbmøter. Takk til alle som har gitt og vil gi 
en hånd. Vår erfaring så langt er at det er bra vi er 
til! 

For diakoniutvalget, Johs 

SALMER FOR DE MINSTE? 

Kjøkkenet på Ynglingen ble ombygget på 1980 tallet. Innredningen var altså ca. 30 år gammel.  Det 
meste bar preg av "velbrukt". Likevel var nok ikke nytt kjøkken 
høyt prioritert på hovedstyrets liste over ønskede investeringer 
- inntil Ynglingen i fjor vår mottok minnegaven etter Torbjørn 
Hummelvoll. Vi forsto raskt at Ragnhild syntes kjøkkenet bur-
de tilgodesees. "Bare vi kunne få nytt kjøleskap," sa hun. 
  
”Indre Trivsel” kom sammen og skjønte at gaven ga større mu-
ligheter enn som så.  Hovedstyret gikk for full oppussing! Gut-
ta på BARM-senteret tok ut den gamle innredningen, ”Indre 
Trivsel” vasket ned veggene og skurte gulvet, og nytt vinylbe-
legg ble lagt. Dansk innredning kom på plass. Dette arbeidet 
pågikk i vel fire uker. Nytt kjøkken ble tatt i bruk under Y's 
Men’s førjulsfest, og det hele kostet rundt regnet 105.000 kroner. Gaver fra familien Hummelvoll og 
Lions Club Hamar var på 40.000 hver, og resten ble dekket av egenkapital. 
Hovedstyret takker for pengegaver og dugnadsinnsats, og håper alle brukere av Ynglingen setter pris 
på det nye kjøkkenet! 
 
Ida Kristin Lie 

NYTT KJØKKEN PÅ YNGLINGEN 


