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PASJON 
 
Du sviktet aldri, Herre Krist,- du sviktet ei,- 
selv når ditt svar på all min bønn var nei og nei. 
For når jeg skalv i uro, angst, og gråt i nød, 
da kom du med din fred, kjøpt i din død.  
 
Ja, Herre, det var godt i nattens spente gru 
å se ditt kors. Å, brystet åndet ut: det var jo du 
som engang gråt og svedet angstens sved,- 
og det var du som bad om skånsel da du led. 
 
Å, Herre Jesus, det var du som ble forrådt, 
med torner kronet, narrekledd og blodig slått. 
Og da de naglet deg til korsets, skammens tre, 
da var du bare avmakt, kval og ynk å se. 
 
Da spottet de og ropte: Frelser, frels deg selv! 
Forlat ditt kors! Krev hjelp fra dette sorte himmelhvelv! 
Men da, i mørkefyrstens avgrunnsdype natt, 
var du, Guds egen sønn av Gud forlatt. 

Da var du gitt den stengte himmels verden helt til pris. 
Men enda lovet du en røver åpen vei til Paradis. 
Og kongelig befridd fra hevnens tørst og nag og had, 
var det i selve dødens stund for bødlene du bad. 
 
Du frelsesfyrste, konge, til korset naglet fast,- 
å, aldri seiret livet slik som da ditt hjerte brast. 
Da skalv de, mørkemaktene, rådløst, i avmakts gys,- 
hvor skulle de vel skjule seg for påskemorgens lys? 
 
Ja, når mitt spente, pinte sinn ser deg i nattens nød,- 
da viker angsten for den fred du kjøpte i din død. 
Da vet jeg at det er en Gud, og at han er min far. 
Om han er skjult, så er han nær. Og jeg skal få hans svar. 
 
Du, Herre, er det sikre pant. Du er det klare bud 
fra ham som ingen her kan se; den lysomspente, skjulte Gud. 
Deg ser vi Herre. Og jeg vet; ved slutten av min vei 
når dette hjertes uro dør,- da skal jeg møte deg. 
 
   Diktet er skrevet av Ronald Fangen i fengselet  
   i Møllergaten 19 i desember 1940.  
         Se neste side    
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RRRR    onald Fangen var den første 
norske forfattaren som blei arrestert av 
tyskarane under krigen. Det skjedde 
9.november i 1940. Han fekk beskjed om 
å møta ved Stortinget og der arresterte 
tyskarane han og sette han i fengsel i Møl-
lergata 19. Det er uklårt kvifor han blei 
arrestert. To grunnar blir nemnde: Han 
hadde skrive essayet «Om troskap» i okto-
bernummeret av «Kirke og kultur». Artik-
kelen kan lesast som eit oppgjerd med alle 
ismer som gjer totalkrav på menneske, 
inklusive nazismen. Den andre grunnen 
var at ein medpassasjer på toget frå Ber-
gen hadde meldt han for ting han hadde 
sagt i det som Fangen trudde var ein for-
truleg samtale. 
 
Opphaldet i fengselet blei ei påkjenning 
for Ronald Fangen. Han hadde aldri hatt 
gode nervar, og han var også plaga med 
ein gallesjukdom. Alt i løpet av den første 
månaden i fengselet kom eit samanbrot. 
Dette skildrar han i boka «I nazistenes 
fengsel» som kom ut posthumt i 1975. 
 
«En kveld ble jeg besatt av angst. Jeg 
gjorde hva jeg kunne for å fordrive den; 
jeg snakket fornuft til meg selv, men jeg 
var vergeløst bytte for en angst uten måte. 
Jeg følte meg forvisset om at jeg ville bli 
sendt til Tyskland. ----- Det er umulig å si 
hva en plutselig, forrykende angst er sam-
mensatt av. Jeg nevner denne kvelden – en 
av de siste i november – fordi det var førs-
te gang mine nerver totalt sviktet meg. ----
-- Jeg husker at jeg selv for et par måneder 
siden hadde talt ved høymessen i Vår Frel-
sers kirke om «Lyset»; våre egne lys farer 
ut i stormen, sa jeg, - og fantes ikke det lys 
«som skinner i mørket», som har sin kilde 
i den allmektige Gud – da var vi håpløst 
fortapte. 

 
Jeg fikk det bekreftet denne natten. Jeg 
hadde grått. Jeg hadde bedt. Jeg lå der, 
trett til døden, oppspilt av uro og angst, - 
og plutselig kom freden. Jeg så den kors-
festede, - med mitt ytre eller «indre» øye – 
det kan være det samme: jeg så ham. Og 
min angst forsvant, - drevet bort av en 
grenseløs takknemlighet til ham som er 
«prøvet i alle ting i likhet med oss» og 
som «lærte lydighet av det han led». Noen 
strofer formet seg i meg, det første verset 
av noe som  
efterhvert ble til diktet «Pasjon»: «Du 
sviktet aldri, Herre Krist».(s.50-52)    
 
Diktet «Pasjon» blei smugla ut av feng-
selet av både doktor Einar Lundby og bis-
kop Eivind Berggrav. Det blei kopiert opp 
og blei til stor velsigning for mange i ei 
vond og vanskeleg tid. Det er tydeleg at 
diktet er skrive av ein som har vore i den 
lutrande loge, men har fått auga på Kris-
tus.  
 
Det var ei stor sorg då Ronald Fangen 
miste livet i ei flyulukke 22. mai 1946. I 
biskop Berggrav sine minneord blir han 
med rette kalla «En kulturens og en kir-
kens sønn». Då doktor Einar Lundby blei 
spurt om kva som burde stå på gravstøtta 
til Ronald Fangen, svara han: «Den siste 
strofen i «Pasjon». 
 
«Deg ser vi Herre, Og jeg vet;  
ved slutten av min vei 
når dette hjertes uro dør, - da skal jeg 
møte deg». 
 
Nils Kristian Lie  
 
P.S. Diktet høver godt til meditasjon både 
i fastetida og i påska. 

BAKGRUNNEN FOR RONALD FANGENS DIKT  
« PASJON» 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    
        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

April 
 
Åse Gaarden   4. 
Johs. Kjørven   5. 
Hilda Mangrud   6. 
Bjørg Gloppen   9. 
Kristin Mosvold   22. 
Thorvald Sæhlie   27. 
  
Mai 
 
Sigvart Byberg   2. 
Gudmund Wien   7. 
Solveig Fjøsne Saltvik  8. 
Randi Aschim   12. 
Trond Buraas   15. 
Brit Randen   18. 
Johannes Johnson  19. 
Jofrid Wien   20. 
Astrid Rygh Eilifsen  22. 
Lillemor Langseth   26. 
Solveig Kjos   26.  
 
Juni 
 
Ingun Røberg Fjeldstad  4. 
Elisabeth Berntsen  10. 
Rønnaug Håve Sæhlie  17. 
Elisabeth Lie   17. 
Synnøve Pünther   25. 
Svanhild Guldvog  25. 
Bente Hugo   28. 
Arild Sørum Stana  28. 
Eli Smebye    30. 
  

«Det våres» 

DDDD    et er noe merkelig med denne våren.  I 

noen intense uker er det som om alt starter på 

nytt. Planter og lauvtrær har vært borte under 

snøen eller stått der som noen nakne skjeletter i 

kald vinterfrost.  Og så «skapes liv av daude» på 

nytt.  

 

Vi har sett det så mange vårer tidligere. Likevel, 

hvem kan være uberørt av det.  På en måte er 

det litt større for hver gang. 

Jeg kommer til å tenke på diktet  «Vårsøg» av 

Hans Hyldbakk.  De to siste versene lyder 
slik:  
 
Å du, å du, kår sårt å sælt e stoinna,  
når sola skin frå kvite høgdå ne.  
Da væt e vår’n han e kje lenger oinna  
at e får levva slik ein somar te. 
 

Da væt e vesst at bekkjinn legg å venta  
poinn kalle isa me så sval ein drekk.  
- Når hausten kjem å sistkveldskløva henta,  
da ska e takk for sommarn så e fekk. 

 
Mitt hjerte fylles også med takk. 

Takk, Gud for at jeg fikk oppleve dette i år 

igjen.  

Takk for påska og oppstandelsen.   

 

 Morten Saltvik 
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T radisjonen tro inviterte Tur- og festutvalget, 

med Terje Gloppen i spissen, til adventsfest på 

Ynglingen den 9. desember. I salen sto festdekke-

de langbord klare for de 55 betalende gjestene 

som etter hvert strømmet til.  

 
 
 
Kveldens programleder var Jan Kåre Hummel-
voll. Han ønsket oss velkommen til det han kalte et 
«kjent og kjært program uten store endringer», men 
fortsatte allikevel med en for oss helt ukjent fortel-
ling, skrevet av broren Gudmund. Den handlet om 
en julefeiring for ca. 60 år siden, der Jan Kåre selv 
spilte en ikke ubetydelig rolle. Historien fremkalte 
både gjenkjennelse og mye latter for de som fikk 
med seg poengene. Et bedre fungerende lydanlegg 
ville nok ha hjulpet flere til å få med seg alle orde-
ne og nyansene i fortellingen.  
 
Kjent og kjært ble det i valg av adventssalmer og 
ved det at vi fikk servert både middag og kaffe og 
kaker. Men endringer ble det da flere av, selv om 
de kanskje ikke var at det store slaget: Vi kunne 

bl.a. glede oss over besøk av tre elever fra Tone-
heim Folkehøgskole. To fløyter og et piano ble 
traktert at Ingvild, Martine og Rebekka, som pre-
senterte og spilte tre musikkstykker for oss. Det ble 
et fint møte mellom en godt voksen forsamling og 
ung formidlingsglede. 
 
Kveldens festtaler, Oddvar Øieren, var heller ikke 
av det tradisjonelle slaget.  For de fleste av oss er 
han vel mest kjent som manusforfatter og prosjekt-
leder for trosopplæringsopplegget «Tidsbroen», 
som omfatter menighetene Hamar, Løten, Vang, 
Ottestad, Stange og Tangen. «Tidsbroen» utgjøres 
av tre kirkespill som levendegjør vår tusenårige 

ADVENTSFESTEN 2014 
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kristne, kulturelle arv med utgangspunkt i vår 
egen lokale historie. Med humor og stort engasje-
ment tok han oss med på en frodig folkelivsskild-
ring i eget liv, fra oppvekstår helt inntil svenske-
grensa, der selve huset lå i Norge, mens utedoen 
lå strategisk plassert i Sverige, via den store opp-
levelsen av å bli far for første gang, og fram til 
opplevelsen av at han og familie overlevde Tsu-
namien for 10 år siden.  Det halvtimelange fore-
draget ble avsluttet i en mer alvorlig tone, der 
Øieren bl.a. fokuserte på konflikten mellom 
«egoet på aksla vår» og opplevelsen av harmoni i 

musikk og kjærlighet. Det helt ble rundet av med 
fire små selvskrevne dikt: Guds rike, Ånd, Tida 
går og Naturlig forklaring.  
 
Så ble to av medlemmene som fylte runde år 
behørig hedret: Det var Karl Mangrud, som fylte 

70 år på samme dag, den 9. desember, og som 
derfor kunne ta adventsfesten i bruk som sin egen 
fødselsdagsfeiring, og det var Helge Senumstad, 
som fylte 80 år dagen før. Begge ble gratulert av 
presidenten, Morten Saltvik, som også overrakte 
dem hver sin blomstervase, slik at de, ifølge 
Saltvik, kunne ha noe å sette alle gratulasjons-
blomstene i.  
 
Etter kaffen ble vi introdusert for «kveldens 
overraskelse»: Inn kom bonden Peder Larsen 
Skråstad, spilt av Torbjørn Bakke, og fortalte om 

sine opplevelser fra 
1814. Monologen, 
som ble skrevet av 
Ole Jacob Tomter til 
jubileumsfeiringen 
«Ljoset over landet 
dagna», i Vang kirke 
9. november i år, ble 
framført med ekte 
engasjement og over-
bevisning, og mottatt 
med lang og fortjent 
applaus. Festkvelden 
på Ynglingen ble så 
avrundet med julesal-
men «Gud sin egen 

sønn oss gav» og «Aftensang» av danske Holger 
Lissner, før det hele ble avsluttet på høytidelig 
vis i Domkirken. 
 
Geir Hansen 

 

  

 
Alle foto:  
Olav og Helene  
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HHHH    vordan skal vi som kristne leve og 

virke i et stadig mer sekularisert samfunn?  

Finnes det et alternativ mellom fundamentalisk 

skråsikkerhet og en altfor tilpasningsdyktig 

utydelighet? Ja, sier Linn Sigurdsen, og fortel-

ler entusiastisk om Café é é é |UNO, og det arbeidet 

som drives der.  Vi oppsøkte henne for en sam-

tale etter at hun hadde mottatt 15 000 kroner i 

gave til ungdomskafééééen fra klubben vår. 

 

Linn er daglig leder og den eneste som er an-
satt.  Alle de andre som jobber der gjør det på 
frivillig basis, uten lønn, sier hun. Det gjør de 

fordi de bryr seg om ungdommene i Hamar og 
ønsker å gjøre noe godt for dem. Kaféen drives i 

samarbeid med de frikirkelige menighetene i 
Hamar, og de fleste frivillige rekrutteres fra 
disse menighetene. Målet er ikke å evangeli-
sere, men å skape en møteplass for ungdom 
på tvers av kulturforskjeller og meningsfor-
skjeller, et sted der alle kan føle seg respektert 
og finne tilhørighet, sier Linn.  
 
At de fikk Hamar kommunes Mang-
foldspris for 2014 viser at de virkelig har lyk-
kes med dette. I begrunnelsen for pristilde-
lingen sies det at Café|UNO «har blitt et trygt 

og godt sted for ungdom som trenger det. Ka 

 
féen er nesten som et hjem for enkelte og inklu-

derer alle som vil inn. Det er ungdom med ulik 
hudfarge, bakgrunn, kjønn og livssituasjon som 
deltar og det jobbes for at alle skal føle seg ink-
ludert og velkommen.» 
 
Linn, som i dag er 33 år, er gift og mor til tre 
barn, har vært en gründer og den drivende kraft i 
kaféen i alle de syv årene den har vært i drift. 

Hun sier at hun har opplevd dette som et kall fra 
Gud. Etter en hard og rusfylt ungdomstid, kom 
hun i kontakt med noen kristne som hjalp henne 
over i et nytt liv. Da begynte ting å skje, forteller 
hun: «Et halvt år etter at jeg tok i mot Jesus, 
dukket en idé opp i meg, og jeg sa til Gud: «Hva 

kan jeg gjøre for at ungdommene i Hamar skal 
slippe å gjennomleve alt det vonde jeg har vært 
igjennom?» 
 
Linn ser ingen motsetning mellom det å være 
en tydelig kristen og det å skape et sted der alle 
kan møtes med respekt, forståelse og kjærlighet. 
«Vi som er troende må tørre å være annerledes,» 
sier hun. «Vi skal vise Guds kjærlighet i praksis. 
Vi skal lytte og bry oss om alle som kommer, 
helt uavhengig av hvordan de forholder seg til 
oss og det vi tror på. Men skal vi kunne skape et 

TOLERANSE OG TYDELIGHET 
Et møte med Linn Sigurdsen. 

Foto: Tom Sigurdsen 
Ordfører Aspeli og Linn Sigurdsen 

Foto:Tom Sigurdsen  
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slikt inkluderende miljø må vi først og fremst 
være ekte, være oss selv i alle sammenhenger, 
stå for det vi tror på. Jeg er ikke redd for å stå 
for en tradisjonell, kristen moral, når jeg samti-
dig er helt konsekvent på at jeg respekterer and-
res overbevisning og livsførsel.» 
 
Linn virker like trygg og sterk i sin kristne tro 
som i sin vilje til å vise respekt og forståelse for  
 
 
 

alle hun møter, uansett religion, moral og livs-
førsel. Hun kombinerer tydelighet og fasthet 
med toleranse og nestekjærlighet på en måte 
som virkelig fungerer. For ungdommene kom-
mer. De trives i hennes selskap. De vet hvem 
hun er og hva hun står for. Men de vet også at 
de kan få være den de er når de er sammen med 
henne.  
 
Geir H.  

Han er født og oppvokst på Hedmarktoppen 
nærmere bestemt på Alu gård i Furnes. Wien-
navnet hadde bestefaren med fra Stange. De var 6 
søsken. En av de andre Alu-«barna», storebror 
Arne Alu, d. 1993, var med i Y’s Men i mange år.  
Skoleåret 1942/43 tilbrakte Gudmund på Bjerkely 
folkehøgskole. 
 
Alle syntes det var et klokt valg da den jord-
bruksinteresserte gutten/mannen begynte på Tomb 
landbruksskole i Østfold i 1945. Han var da blitt 
20 år. 
I tiden mens han var agronom/gårdsbestyrer på 
Staberg gård i Vang, traff han Jofrid. Hun ble fer-
dig på Hamar lærerskole og fikk sin første lærer-
post i Vang. Gudmund var på Staberg i 3 år. Fra 
1953-56 forpaktet han en gård i Ytre Sandsvær. 
Mens han var der ble han og Jofrid gift, i 1955. 
 
Gudmunds hjertebarn var 4H. Han var instruk-
tør, og var også leder i Enger 4H. Medlemmene 
må avlegge et krevende løfte:» Jeg lover å arbei-
de mot det mål å bli en ungdom med klart hode, et 
varmt hjerte, flinke hender og en god helse.» På 
en klubbfest med Romeriksungdom, fikk han i et 
intervju følgende spørsmål fra journalist Gerd  
Grønvold: «4H er vel bare beregnet på folk med 
jordvei?» Da kom det sannelig et lite vårfriskt 
vindkast inn i den rolige røsten: «Absolutt itte», 
svarer han kjapt på Hedmarksmål. «Du kan få en 
jordbeta hos naboen! Forresten driv vi itte bare 
med jordbruk, - men med husstell og håndarbeid – 
og – tenk hva du kan få utav en liten hageflekk! Je 
kan fortelja deg at en kan utnytte en liten hage-
flekk veldig godt hvis en bare lærer å stelle den 

på rette måten!»   - Han har 
et lynne så traust og solid 
som Østlandets brede jord-
bruksbygder! – skriver 
Grønvold. 
 
Jofrid var lærer, men hun 
var og organist med høyere 
organistutdannelse. Først i 
Vang og så i Asker. Hun var organist i prinsesse 
Ragnhilds bryllup i Asker kirke. Både før og etter 
det har også mange andre menigheter nytt godt av 
hennes spill. 
 
Gudmund ble tilsatt som gårdsbestyrer på Gri-
mebakken arbeidsskole og hjem i Søndre Land, 
fra 1/12-1959. Her økte  familien. De talte etter 
hvert 6 personer, far, mor og 4 barn.   Han var 
også som en far for barna/ungdommene på Grime-
bakken hvor han bygde og utviklet ny driftsbyg-
ning sammen med dem. Fra innvielsen i 1966 
skrev Oppland arbeiderblad: «Bygge det selv – 
bygge det selv», sang 28 unge gutter av sine lung-
ers fulle styrke. De visste hva de sang om!» Gud-
mund var gårdsbestyrer og «medbygger» med 
guttene. Da han overrakte driftsbygningen på veg-
ne av brukerne til styreformann Kari Bredal, sa 
vedkommende i sin takketale: «Vi står i bunnløs 
gjeld til dere alle  og jeg tror at takknemlighets-
gjelden er den eneste gjelden som gjør menneske-
ne rikere.» 
 
Etter over 20 år på Grimebakken kom Gud-
mund den 10.april 1980 til Blåkorshjemmet på 

(Fortsetter på side 10) 

 

Gudmund Wien fyller 90 år 7. mai   
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For store sko 
 
Han var så blid han Ottar i dag. Jeg så det med 
det samme han kom. Han smilte så lurt. Han var 
glad. - Så lur du ser ut? Han svarte ikke, men så 
blygt ned. Da oppdaget jeg det. Nye sko! Under 
den grå og falmete buksa, stakk det fram to nye 
brune sko. Skoa var blanke, som de var tatt rett ut 
av skoesken. Det blinka i pussen. Det var ikke en 
skrukk i skinnet. - Gratulerer sa jeg. De var fine. - 
Ja, mor kjøpte dem i går - Jeg fikk bruke dem i 
dag, men jeg måtte være veldig forsiktig. Ottar så 
på meg og smilte bredt. Han bøyde seg ned og tør-
ka vekk litt jord som satt på sida av skoa. Han had-
de som vanlig gått benvegen over jordet til oss. 
Det var ikke til å unngå at litt jord satt på nyskoa. 
 
Det var mange unger hjemme hos han Ottar. Gar-
den var liten. Noen kyr var det i fjøset, men fett 
var det ikke på småbruket med bratte bakker og 
sandjord. Sko og klær gikk i arv. Ottar måtte slite 
ut det eldste broren ikke sleit ut. Han hadde bøter 
både her og der, men ordentlig i klærne var’n.Nå 
hadde han for første gang i livet fått nye sko. Gam-
leskoa hadde han vokst ut av, og skoa til storebro-
ren var kort og godt utslitt. Det hadde ikke vært 
anna råd enn å gripe djupt i pengepungen og reise 
til butikken, for sko måtte gutten ha. 
 
Etter den første beundring av nyskoa var leken i 
gang. Vi sparka ball og lekte indianere. Det var 
bare et problem.  Han Ottar kunne ikke løpe fort. 
Skoa kippa. Skoa var minst to nummer for store. 
Han måtte ha noe å vokse i, hadde mor hans sagt. 
Å sparke ball med for store sko var ikke det enk-
leste.  
Det var da han Ottar fikk ideen. Skal vi dra til Sto-
refoss og fiske? Ja, jeg løp inn til mor. Jo, vi fikk 
lov hvis vi var forsiktige og ikke gikk ned til fos-
sen.  -Dere må komme hjem i god tid før middag, 
ropte mor idet jeg tråkka av gårde. Han Ottar had-
de ikke sykkel. Han satt derfor på bagasjebrettet, 
mens jeg tråkka i veg på den svarte sykkelen han 
far hadde kjøpt for en billig penge og satt i stand 
til meg. 
 
Ti mintutteer senere var vi framme ved brua 
som gikk over elva. Vi slengte sykkelen i vegkan-
ten, ivrige etter å komme i gang. Storefossbrua var 
en fin fiskeplass. Elva rant stille og fint nedafor 
brua. Hundre meter lenger nede økte strømmen før  
 

vannmassene stupte utfor Storefoss.  I stilla neda-
for brua stod småørreten og hvilte ut. I skyggen 
under brua kunne vi enkelte ganger se store rugger 
som gled sakte av gårde. Han  Ottar var ivrig på å 
komme i gang med fiskingea. Fiskeredskapen had-
de vi lagd selv. En fiskebollboks hadde fått inn-
vendig håndtak. Femti meter med sene var snurra 
opp på fiskebollboksen, og i enden satt det to fis-
kefluer med en halv meters mellomrom. Sakte 
slapp vi fiskefluene nedover strømmen. Lot fluene 
stoppe opp der vi trodde fisken stod. Vi hadde fått 
mange fisker på denne måten, og det varte ikke 
lenge før Ottar satte i et gledeshyl. Jeg kunne se 
hvordan vasspruten stod der en liten ørret kjempa 
for livet. Snart lå den på  brukanten. Ottar holdt 
den opp.— Fin steikefisk dette , sa han og var i 
godt humør.  
 
Et stykke nedafor brua blei vi oppmerksomme 
på en stor fisk som flere ganger var oppe og snap-
pa etter fluer og mygg.. Vi manøvrerte spent flue-
ne bort dit storfisken stod. Ottar myste mot vann-
flata. Han holdt fingrene sprikende foran øynene. 
Han hadde grå stær og så dårlig med sola midt i 
mot. Ei lita fiskeflue som stripa gjennom strøm-
hvirvlene, var heller ikke så lett å få øye på. Brua 
hadde et fint rekkverk å støtte seg mot. Vi satt med 
bena dinglende utafor brua, og med armene trygt 
over den nederste delen av rekkverket. 
 
Det var da det skjedde. Et stort plask– Storørre-
ten slo etter flua hans Ottar. Han skvatt og rykket i 
sena slik han skulle. Det var for sent, ørreten for-
svant i djupet. Med det samme hørte jeg et nytt 
plask. Der - rett under brua hvor Ottar satt så jeg et 
underlig syn. En sko! En ny, brun og blank sko. 
Den seilte sakte av gårde med strømmen som den 
beste  lekebåt. Vi stirra ned i strømmen begge to. 
Målløse. Det var nesten så vi ikke trodde det vi så. 
-  Skoen min! Ottar ropte det ut, som et nødskrik.  
 
Jeg kasta alt jeg hadde i  hendene og løp langs 
bredden på nedsida av brua. Ottar kom etter. - 
Skoen min! ropte han enda en gang. Den fløt fort-
satt sakte av gårde med strømmen. Jeg rev av meg 
sko og sokker og vassa så langt som mulig ut med 
en kjepp som lå ved bredden. Den var for kort. 
Skoen seilte ubønnhørlig videre.  - Fossen ropte 
Ottar. Det var da vi satte i gang det siste desperate 
forsøk på å berge skoen.  
Vi kasta stein, vi forsøkte å treffe like utenfor sko-
en slik at den skulle bli pressa nærmere land. Vi 
grep alt vi fant og kasta. Det hjalp  litt. Et par full-
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treffere like utenfor skoen, fikk den til å gynge 
ekstra på seg og nærme seg et lite stykke. 
Strømmen blei sterkere mot fossestryket og 
plutselig økte farten. Jeg glemmer aldri synet i 
det skoen skjøt fart og forsvant utfor Storefoss. 
Vi var som lamslåtte begge to. Tårene strømma 
nedover kinna. Ottar hulka. 
 
Vi sykla hjemover så rakst vi kunne. Jeg hørte 
hikstinga hans Ottar bak ryggen. Bakken opp-
over til småbruket der han bodde, var lang. Jeg 
trilla sykkelen. Han Ottar hinka av gårde på en 
sko som en skadeskutt hare. -  Mor brukte spa-
repenga sine, kom det lavt fra han Ottar. Jeg 
som lovte å være forsiktig med skoa. Nå blir a 
sint. 
 
Vi blei enige om at jeg skulle gå inn og fortelle 
det som hadde skjedd, mens Ottar venta ute. Jeg 
banka nervøst på kjøkkendøra og stotra fram 
hele historia mens tårene rant nedover kinnet. 
Mor til Ottar så på meg, undrende. Hun virka 
betenkt, men sa ikke mye. Hvor er’n? kom det 
lavmælt. Han står ute. Du må ikke være sint 

på’n. Hun gikk raskt forbi meg, jeg holdt pus-
ten, Hva ville skje nå? - Ottar! Stemmen til 
mora var fast og bestemt. - Ja, hørte jeg ei gråt-
kvalt stemme ved hushjørnet. Jeg venta på eks-
plosjonen.  - Den kom ikke - Jeg så hvordan 
mora la armen rundt Ottars skuldre og trakk han 
inntil seg. Gutten min. Det gjør ingen ting, sa 
hun trøstende og tørka tårer. Det var bare en 
sko. Tenk om du hadde ramla i elva? Ottar snuf-
sa og tørka tårer.  
 
- Kom inn og få dere litt varmt i livet. Jeg skal 
lage kakao. Jeg tenker med gru på om gutten 
min hadde gått utfor Storefossen.. Livet kan 
ikke erstattes. Det blir ei råd med sko. 
 Mor hans Ottar fikk rett. Det blei ei råd. Folk 
på nabogarden hadde hørt om skoen som datt i 
elva. Dagen etter møtte han Ottar opp med blå 
tøysko som han hadde fått. 
 
Men i lang tid stod det en brun sko i gangen 
hjemme hos han Ottar . Den blei aldri utslitt. 
 

Trond Vidar 

Nylig pensjonist – Lars  
Viggo intervjuer Sigmund  
 
Når ble du pensjonist? 
Jeg går i mitt sekstiåttende år, og pensjonerte 
meg 1. september i høst. Avspasering og ferie til 
gode gjorde at jeg ga meg til St. Hans. Dette 
gjorde at jeg fikk en lang og god ferie før jeg 
startet pensjonisttilværelsen.  
 
For å spørre som en sportsjournalist, hva føler 
du nå? 
Så langt er det bare gode følelser. Det at min 
kjære Elisabeth gikk av i sommer, medvirker til 
denne godfølelsen. Jeg har også merket at et el-
ler annet press er blitt borte. Jeg har egentlig 
ikke tenkt over at jeg har hatt et slikt press på 
meg mens jeg jobbet, men ett eller annet har ty-
deligvis vært der. En lærer er jo på jobben hele 
døgnet. Ellers er det rart å tenke på at jeg ikke 
har forpliktelser slik jeg har hatt fra jeg begynte 
på folkeskolen som sjuåring. Det er 61 år det!  
 
 

 
 
Har du gjort noen forbe-
redelser til å bli pensjo-
nist? 
Jeg har tatt ut avtalefestet 
pensjon (AFP) de tre siste 
årene, så slik sett har jeg 
vendt meg til å ha noe fri 
og dermed kunne bestem-
me litt over tiden min. Det 
siste året har jeg forberedt 
meg mentalt på å gå av. Jeg har blant annet vært 
bevisst på at dette året hadde jeg mine siste fore-
lesninger og ekskursjoner med studentene og på 
den måten prøvd å avslutte «små kapitler» hele 
tiden. 
 
Hva skal du gjøre nå når du har blitt pensjo-
nist? 
Dette spørsmålet har jeg fått mange ganger alle-
rede. Det virker som om folk mener at en skal 
holde på i samme tempo og må fylle hverdagene 
med noe fornuftig. Nå synes jeg det er herlig å 
ha tid til å kunne sløse bort noe tid! Det er kan-
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skje ikke stuerent å si noe slikt, men jeg står for det. I 
stedet for å hele tiden tenke på hva jeg skal gjøre, 
velger jeg nå å tenke på hvilke muligheter jeg har. 
Det synes jeg er en mye mer befriende tanke, selv om 
jeg må innrømme at så langt i min pensjonisttilværel-
se er det mye jeg ser at skal gjøres. Men er det en dag 
jeg ikke har lyst til gjøre noe, har jeg muligheter til å 
utsette det til neste dag.  
Det å kunne «leve saktere» er noe jeg allerede setter 
stor pris på. Når en har hus og hage er det alltid noe å 
pusle med. Jeg liker å arbeide med praktiske ting, og 
det er en god følelse å vite at jeg har nok tid til å gjø-
re ditt og datt. Og nå blir det utroligste gjort. Et ek-
sempel: Noen meter plastlist som skal holde grunn-
murspappen langs en del av grunnmuren på plass, har 
vært løs siden huset var nytt (i 1982). I løpet av en og 
en halv time var jobben gjort. Ellers håper vi å få 
være mer på hytta på Skumsjøen som ligger et kvar-
ters kjøring fra Gjøvik.  Med to barn og fire barne-
barn (det fjerde kom i november) har vi også mange 
trivelige og meningsfulle oppgaver som venter. 
 
Hva med jobben, savner du ingen ting? 
Det er rart, men savnet har ikke vært påtrengende. 
Grunnen er nok at jeg var veldig bevisst på at pensjo-
nisttilværelsen nærmet seg. Men jeg må nok innrøm-
me at det kriblet litt ekstra en dag i høst da jeg var på 

tur sammen med studenter som jeg sa farvel til i vår. 
Ellers savner jeg selvsagt mine gode kollegaer med 
mange fine turer, fagutveksling og gode samtaler. 
  
Når det gjelder faget mitt som er biologi, så går jo 
jobb og fritid over i hverandre. Selv om jeg ikke skal 
undervise mer, så vil jeg fortsatt være opptatt av faget 
som pensjonist. Ikke minst få mer tid med fotoappa-
ratet ute i naturen. 
Selv om jeg har blitt pensjonist, er det hyggelig å få 
bekreftet at en ikke har gått helt ut på dato. Lærever-
ket i naturfag som Trond Vidar og jeg skrev i 2006-
2008 skal revideres. Tenk at Aschehoug forlag ringte 
og spurte om vi ville gjøre jobben. Da har vi en jobb 
fire år framover. Trond og jeg planlegger også å skri-
ve noen emnehefter til bruk i barnehager. Så arbeids-
ledig blir jeg nok ikke. Men korte tidsfrister vil jeg 
ikke ha. 
 
Mange pensjonister reiser mye, hva tenker du om 
det? 
Vi liker absolutt å reise, og første tur som pensjonist 
går til Sør-Afrika i januar sammen med gode venner 
og Tomm Kristiansen som reiseleder. Ja, vi er privi-
legerte. Det blir vel neppe flere reiser enn tidligere, 
men som pensjonist har vi jo mange muligheter. 
Tenk å kunne å ta en biltur til f.eks. Røros midt i uka. 
Snakk om luksus. 

(Fortsatt fra side 9) 

Eina som gårdsbestyrer. På Eina ble han på ny 
«byggherre» for ny driftsbygning. Gode Jofrid, var 
både kone, mor, husmor, lærer og organist - fortsatt. 
Både Gudmund og Jofrid har hele tiden vært aktive 
i menighet og misjon. Blant annet har Gudmund 
vært formann i Søndre Land menighetsråd. Som 
motto over livet deres kan det stå:  
   I TRO OG TJENESTE. 
 
Ved chartringen av Vestre Toten Y’s Men 13. ok-
tober 1984, var Gudmund med. Da de ble Hamar-
singer i 1990 var det en naturlig del av flytteproses-
sen å bli med i Hamar Y’s Men, til glede for oss i 
denne klubben. En viktig del for dem var/er egen 

familie.  Rundt om i Norges land lever storfamilien: 
barn, svigerbarn, barnebarn, oldebarn. Jofrid og 
Gudmund har vært delaktig med sitt nærvær i bryl-
lup, dåp, konfirmasjoner mv på deres bosteder.  
 
I 1983 overtok de plassen Nylende under Alu gård 
og bygde på «stua». Da de ble pensjonister i 1990 
hadde de et godt sted å flytte inn. Og  det er en grei 
hageflekk rundt huset som Gudmund kunne bedrive 
litt «jordbruk» på. Fra egen frukt- og bærhage gle-
det de mange med herlige produkter om høsten. Her 
rådet også gjestfriheten. Etter hvert sviktet helsa så 
mye at de fant tiden inne til å flytte til leilighet i 
byen, og sønnen Jon Henrik overtok Nylende.  

(Fortsatt fra side 7) 

Vi gratulerer denne fantastiske mannen så mye med åremålsdagen og karakteriserer ham slik:  
G-generøs, U-uselvisk, D-dypsindig, M-mønstergyldig, U-uklanderlig, N-nærværende, D-dyktig. 

Hurra for deg! 
Hans Anders og  Randi 
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I  Periskopet-
Halve verden sa det slik noen dager av 
januar etter terroren i Paris. Fortsatt er det 
nok mange som sier det samme. Jeg er ikke 
der lenger. Terroren skulle ikke ha skjedd. 
Ytringsfriheten skal ikke stanses slik det ble 
forsøkt Paris. Det lyktes jo heller ikke.   

 

Vi så vel alle noen av de tegningene som 
forårsaket blodbadet. Tegninger som latter-
liggjør Islams profet og vel også guddom. 
Dermed også de mange muslimene for 
hvem Muhammed og Allah er hellige. Juri-
disk er det helt sikkert lov. Men etter hvert 
har jeg tenkt: Hvilket formål har slike teg-
ninger? Hva er hensikten? 

 

Er de laget for å skape fred? Er de laget 
for å opparbeide gode relasjoner mellom 
mennesker av forskjellige religioner og 
livsholdninger. Mitt svar blir et klart NEI på 
disse spørsmålene. Det viser seg også å 
være lite vellykket. 

 

Så sies det at det skal og må være lov å 
krenke både guddommer og deres profeter. 
Er det et positivt formål? Nei igjen. Saklig 
kritikk - ja, men latterliggjøring - nei. 

Jeg så også en tegning fra Charlie Hebdo 
som latterliggjorde Treenigheten, vår tro. 
Jeg så ikke det morsomme i tegningen. 
Tvert imot det virket dumt. Jeg tror ikke 
Jesus blir fornærmet eller noe i den retning. 
Han har vært utsatt for verre ting før. Jeg 
tror heller han gråter og er sorgfull slik han 
var en gang da han nærmet seg Jerusalem 
og så utover byen og sa: «Hvor ofte ville jeg 
ikke samle dine barn, som en høne samler 
kyllingene under sine vinger». 
 

Rett til å krenke, rett til å latterliggjøre. 
«Krenk 2015» er tittelen på underholdnings 
program på Chat Noir i Oslo. Ervin Kohn, 
fra det Mosaiske trossamfunn, var ikke im-
ponert over det han så og hørte. Han invi-
terte derfor «humoristene» til synagogen 
slik at de kunne lære god jødisk humor. Der 
ville de møte mye humor og selvironi. 
 

Vi ser sikkert forskjellig på humor. Noen 
liker det andre synes er dårlig humor. Hu-
mor skal være med å gi glede ikke ødeleg-
ge, humoren skal ikke være ondsinnet å gå 
på andres bekostning. For meg er den gyld-
ne regel en rettesnor og jeg tenker at den er 
like sann om den uttrykkes som en nega-
sjon: «Det du ikke vil andre skal gjøre mot 
deg, skal heller ikke du gjøre mot dem». 
Tenk om Charlie Hebdo kunne handle etter 
en slik rettesnor. Men de ville nok ikke tje-
ne så mye da?! 

 

Nei, «jeg er ikke Charlie» selv om jeg 
ikke vil ta bort ytringsfriheten eller inn-
skrenke den. Det er mulig å tenke før en 
latterliggjør / krenker andre menneskers 
overbevisning, eller det som er hellig for 
dem. Hvorfor latterliggjøre mennesker, 
grupper av mennesker eller det som er hel-
lig for dem når en vet at resultatet kan bli at 
mennesker drepes, eller slik det ble i Niger: 
60 kirker som ble brent / ødelagt? Jeg bare 
spør? Det er lov å ta hensyn, det er lov å la 
være å provosere. Det kan skape fred i ste-
det for fiendskap. 

Ha en fin fastetid, la oss være til glede for 
våre medmennesker! 

Kåre S. 

Je suis Charlie????? 
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   INTERNASJONALE VALG 
 
Som den andre kvinne i historien er Joan Wilson, Ca-
nada valgt som IPE (International President Elect) 
Hun overtar som IP (International President) fra 1. juli 
2016. 

 
 Philip Cherian, India er valgt til  ITE ( International Trasurer Elect), for en 
periode på tre år fra 1. juli 2015. 
 
Som nye medlemmer til International Council fra Area Europa ble følgende  
valgt for perioden juli 2015-juli 2017: 
Knud Hougaard Klausen, Danmark 

Cristina-Maria Dehelean-Radacina, (Romania, Region Denmark) som  
Ungdomsrepresentant 
 
Disse to, sammen med APE (Area President Elect) Ineta Krumina fra Latvia, som ikke sto 
på valg i år, utgjør derfor Area Europas representanter i ICM kommende periode. 
 
Fra 1.juli trer den nye strukturen for ICM i kraft, hvilket medfører at Carl Hertz Jensen, 
Karsten Mumm og Henry J. Grindheim fra da av trer ut av ICM etter fullført periode.  ICM 
består fra denne dato av totalt 15 personer, hvorav to ungdomsrepresentanter. Den ene av 
disse kommer fra India mens den andre kommer fra Europa. 

Etter fem år med helhjertet og vellykket søppel-
dugnad (+ rundt 350.000 kroner i inntekter til 
klubben), står nå den sjette dugnaden for tur. Vi er  
blitt enige med vår oppdragsgiver, Veidekke, at  
innsatsperioden blir 20. - 30. april. (Datoer på økt- 

listene må nødvendigvis fastsettes på forhånd, selv 
om man aldri kan være 100% sikker på at perio-
den ikke må forskyves når man ser «hvor langt 
våren er kommet» når datoene nærmer seg.) 
 

Som tidligere, vil økt-listene for perioden 
sirkulere på alle klubbmøtene fram t.o.m. 7. 
april. Det er vårt håp at listene vil bli fylt opp 
på en hensiktsmessig måte, slik at øktene får 
mellom 3 (ett lag) og 8 (to lag) deltakere, og 
alle økter/lag får påmelding fra en/to som 
stiller med bil og henger. Ingen må glemme å 
ta med mat & drikke til øktene! 
 
Umiddelbart før påske vil Olav L. legge økt-
listene ut på e-post, med den påmelding som 
er registrert så langt, slik at det da blir mulig 
å melde seg også på den måten. 
 
Velkommen til å delta i «vårens vakreste 
eventyr»! 
 
Olav S. 

Foto: Magnus 
Oddvar, Carl W., Johannes, Bjørn og Svein klare til innsats 

ved en tidligere dugnad. 

 

”Vårens vakreste  eventyr”     (søppeldugnad 20. - 30. april 2015) 
 


