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F astetida er førebuing til påske. Den starter 
ikkje med Fastelavnssøndag, men med Oske-
onsdag. Fastelavnssøndag eller søndag før fas-
te skal førebu oss for fastetida, uten å føregri-
pa den. Dagen står på overgangen mellom 
”stall og krubbe” og ”kross og død”.   
 

� Oskeonsdag har sin bakgrunn i den kyrkje-
lege tradisjonen med å teikna ein kross med 
oske på panna til dei som gjorde 
bot som eit uttrykk for at ein nå 
gjekk inn i ei botstid. Dei som 
gjorde bot, blei først reinsa for 
oska då fastetida var slutt. Då 
blei tekne opp i igjen i det fulle 
fellesskapet i kyrkjelyden.  
 

� Det at Oskeonsdag fekk ei 
særskilt tyding, har samanheng 
med måten å rekna fastetida på. 
Ganske tidleg i Oldkyrkja tok dei 
til med å praktisera ei 40 dagars 
fastetid. Bibelske førebilete var Jesu 40 dagar i 
øydemarka. Elles tala ein også om Israels 40 
års vandring i øydemarka og dei 40 dagane 
syndfloda varde. Nådetida for Ninive var 40 
dagar. I Austkyrkja hadde dei på 300-talet ei 40
-dagars fastetid. I Vest, i Rom blei 40-dagars 
faste vanleg ca. år 450. Dei to siste vekene av 
fastetida kallar vi Pasjonstida. 
 

� To motiv eller tankar knyter seg til fasteti-
da: Pasjonen -Jesu liding og Kampen – den 
kristnes kamp.  
Frå reformasjonen blei det vanleg å halda  

 
 
 
pasjonsgudstenester i fastetida. Det førde mel 
lom anna til at det her i landet blei bestemt at  
ein skulle preika over deler av lidingssoga kvar 
onsdag i fastetida. Denne tradisjonen frå 1639  
fylgjer ein framleis i mange kyrkjer. Tekstane 
om Jesu liding blei først brukt mest i Den stille 
veka, men etter kvart kom desse tekstane også 
til å prega heile fastetida som tekstar for 
gudstenester på kvardagane. 

 

� Kampmotivet er 
truleg det mest domine-
rande motivet i fasteti-
den. Eller kanskje vi hel-
ler skulle tala om kamp 
og siger. Jesus er den 
som både har kjempa 
og sigra for oss, Hebr. 2 
v.18. Kamp- og si-
gersmotivet pregar 
mange av tekstane vi 
møter i denne tida av 

kyrkjeåret. 
 

� Til oss vil fastetida tala om kva det vil seia 
å fylgja etter Jesus. Ikkje i eit forsøk på å etter-
likna han, men ved å leva så nær han at han får 
forma oss etter sitt Ord og ved sin Ande. Vegen 
er for oss den same som for han: Gjennom 
kamp til siger. Skilnaden er berre at han vandra 
vegen einsam, kjempa og stridde åleine, for at 
vi skulle få vandra vår veg og kjempa vår kamp 
samen med han. Elles understrekar fastefargen 
fiolett(blandingsfargen av blått og raudt) trua 

(Fortsetter på side 5) 
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     ADVENTSFESTEN 07.12.2015 
 

 

D en 7. desember hadde Y`s men sin årlige 
adventsfest på Ynglingen i god, gammel 

stil. Det var 54 påmeldte og 57 frammøtte! Hyg-
gelig å kunne fylle salen med feststemte mennes-
ker en tirsdag før jul. Festkomiteen hadde lagt til 
rette for en trivelig kveld. Terje ledet det hele på 
sin lune, lett løsslupne måte. 
 
Sju fløytespillende jenter fra Toneheim innle-
det kvelden. De stammet fra hver sin kant av lan-

det, men det lød svært samstemt da de tonet i 
med sin musikk, avsluttet med kjente juletoner. 
 
President Lars Viggo la fram vårens program 
og oppfordret alle til å ta både programfolderen 
og Stikka med når de gikk. 
Olav S. sendte rundt et kort med den årlige jule-
hilsenen til Varde og ba alle skrive under. 
 
Geir Bjørnar hilste fra Husstyret og kunne for-
telle at i starten av januar flytter et nytt vakt-
mesterpar inn på Ynglingen. Han ville også ha 
fram et par Y`s Men som han syntes fortjente en 
ekstra påskjønnelse. Den ene var Terje. 
«Mangler det noe på kjøkken f.eks., og jeg spør 
Terje om han kan fikse det, er det alltid ja å få.» 
Den andre var Alf. Han har tettet igjen to kjeller-
vinduer og fylt opp grunnplanet utenfor inn-
gangsdøra, slik at en nå kan gå rett inn uten trap-
petrinn. 

Maten var et kapittel for seg i år. Den sedvanli-
ge «gryta» var byttet ut med lekker lammestek, 
smakfulle rotgrønnsaker, gratinerte poteter, ny-
delig saus samt rørte tyttebær. Disse herlighetene 
var laget av kokken på Frimurerlosjen, fikk vi 
høre. 
 
Kveldens festtaler var sogneprest i Vang, Irme-
lin Bonden. Hun tok 
utgangspunkt i noe som 
hadde berørt henne spe-
sielt i år, nemlig opple-
velser hun hadde hatt 
sammen med sønnen 
sin i Berlin. Hun viste 
bilder av Gedenknis-
kirche, som sto som en 
bombet ruin og et min-
nesmerke over krigens 
grusomheter. Ved siden 
av hadde tyskerne i 1961 bygget på en ny del, to 
nye bygninger, og det hele blir en erindringskir-
ke – et gudshus som skal minne oss om forso-
ning. Inne i denne kirken finner vi Kurt Reubers 
tegning av Stalingrad-madonnaen. Kurt Reuber, 
prest og lege, ble sendt til Stalingrad som feltle-
ge. Som trøst og oppmuntring for soldatene sine 
tegnet han til jul i 1942, på baksiden av et gam-
melt russisk kart, denne Maria-skikkelsen som 
holder armene sine beskyttende rundt Jesus-
barnet. Han ville skape håp for soldatene i en tøff 
og vanskelig tid. Året etter tegnet han en ny ma-
donna. Her ser vi tydelig at håpet også hos kunst-
neren begynner å gå over i mismot. Kurt Reuber 
kom aldri hjem igjen, men madonna-bildet ble 
sendt til hans familie. 
 
De besøkte også en annen forsoningskirke, en 
som var blitt liggende midt i dødsonen, i ingen-
mannsland, med høye murer rundt. Ingen fikk da 
brukt kirken, så den ble sprengt i stykker. I 1989 
falt Berlin-muren, og nå er det også her reist en 
ny forsoningskirke. Disse forsoningskirkene og 
ordene på Reubers tegning av Stalingrad-
madonnaen «Licht – Leben – Liebe» skal minne 
oss om hvor viktig det er å vinne tilbake håpet. 
 
Etter en god kaffepause med deilige kaker og 
hyggelig prat, og etter at bursdagssangen ble 

(Fortsetter på side 6) 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    
        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

  
 
 
 
 
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 
 
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. 

Dugnaden og givertjeneste 
 
� Etterat vi mistet «vårens vakreste eventyr», søp-
pelplukkingen, har prosjekt- og økonomiutvalget gjort 
iherdige forsøk på å finne andre meningsfulle dug-
nadsoppgaver. Vi er alle oppfordret til «å legge hode-
ne våre i bløt» for å finne nye oppdrag til beste for 
økonomien og det sosiale fellesskapet. Dette må vi 
fortsette med. 
 
� Fortjenestefullt har utvalget kontaktet videregå-
ende skoler og muliggjort oppgaver som eksamens-
vakt på dugnad. Eksamen er jo også tradisjonelt et 
vakkert «våreventyr». En ulempe er imidlertid at den 
enkelte må registreres som lønnsmottaker, og honora-
ret går gjennom hver og ens økonomi. Arbeidsgiveren 
godtar ikke overføring av èn stor sum til et fellespro-
sjekt. I forlengelsen av dugnaden blir det derfor opp til 
den enkelte hvor mye av inntekten som overføres til 
Y`s Men’s konto. Det kan for eksempel være netto 
etter skattetrekket. 
 
� Det er relativt få som har meldt seg som eksa-
mensvakter, og flere har tatt til orde for at de heller vil 
bidra gjennom en ordinær givertjeneste. I prinsippet 
kan alle småjobber vi måtte ta på oss betraktes som en 
Y`s Men- dugnad, og vi kan gi bort så mye vi vil. 
 
� Vi utreder spørsmålet om givertjeneste, blant an-
net hva som kreves i forbindelse med mulig skattefra-
drag. Noen vil nok hevde at vi like gjerne kan gi peng-
ene direkte til Ynglingen. En stor del av inntektene 
våre havner der likevel, men ikke alt. 
 

� Presidiet mottar gjerne synspunkter, og vi kom-
mer tilbake til saken på et klubbmøte. I alle fall leter vi 
fortsatt etter dugnader som forener økonomi og det 
sosiale. 
Lars Viggo 
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BIENE MINE. 
� Faren min hadde tre bikuber. Det første opple-

velsen med bier var da jeg så at han løp vekk fra 

bigården og slo rundt seg. Han hadde fått flere bier 

på innsiden av jakka og fikk mange stikk.  Det var 

en høytidsstund da far i august dro inn den gamle 

sveiveslynga på kjøkkenet og vi slynget ut årets 

honning. 

� Da jeg var 7 år døde mora mi og da jeg var 12 

år døde han far. Før far døde hadde han giftet seg 

med hushjelpa vår, ho Oline. Vi bodde i Valdres og 

måtte flytte. Oline kjøpte et hus på Gjøvik, og en 

dag kom flyttebilen, en stor lastebil, og lesset opp 

alt vi eide. Blant annet to bikuber og honning-

slynga.  Bikubene ble plassert i hagen på Gjøvik. Jeg 

hadde lært å stelle bier av faren min, og på Gjøvik 

hadde jeg birøkt som 4-H oppgave. Kontrolløren fra 

4H fikk flere bistikk under besøket og rømte. Jeg 

tror det var derfor jeg bare fikk noe som kaltes 

trøstepremie. 

 

� Biene stelte Oline og jeg i skoleåra på Gjøvik. 

Bikubene stod også der i militær- og studietida.  

Jeg giftet meg med Karen Sigrid som hadde en gård 
i Romedal. I god tid før flyttelasset vårt kom dit, var 
biene plassert på et lunt sted nedenfor gårdstunet. 
Jeg fikk mye honning på grunn av de store mengde-
ne med villbringebær som vokste langs Svartelva. 
Kubeantallet økte, og på det meste hadde jeg 65 
kuber. Slyngerom hadde jeg laget i stabburet og 
vandreplasser til lyngtrekket hadde jeg fått meg to 
steder i Trysil.  Biene hadde blitt mer enn en hobby. 
Biene ble en del av driften på gården. I gode år 
kunne jeg ha et snitt på 50 kilo på kuben og leverte 
3 tonn med honning på Honningsentralen. Jeg 
vekslet med bygg, hvete, havre og ryps på jordene 
for at biene skulle få mer å trekke på. Et jorde såd-
de jeg også til med honningurt. 
 

� Så startet jeg opp med fasan og rapphøneopp-
drett og etter hvert fikk vi også en del ammekyr. I 
tillegg til dette hadde jeg full jobb som lærer/
inspektør på Toneheim. Jeg jobbet døgnet rundt. 
Hadde knapt fritid. 

 

� En dag ringte det en kar fra Stange kommune 
og spurte om jeg kunne skaffe arbeidsplass for flyk-
ninger. Bier må være en mulighet sa jeg. 
Ismet Sabic fra Bosnia hadde opplevd at serberne 
brente ned huset han bodde i, drepte broren og 
andre slekntninger. Kona og barna klarte å rømme, 
men Ismet ble tatt til fange. I lang tid sov han på 
det harde gulvet i fangeleiren før han endelig ble 
forent med familien sin og kom til Norge. Jeg hadde 
ikke tid til å lære opp Ismet i birøkt, men tok kon-
takt med yrkesbirøkteren Helge Wæringsåsen  i 
Ringsaker. Han tok i mot Ismet og Ismet gikk i lære 
ett år. En dag var han tilbake hos meg. Ivirig på å 
starte opp, men uten kapital til å skaffe seg bier. 
Jeg hadde, som sagt, for mye å gjøre, og jeg tilbød 
Ismet å overta alle kubene , med unntak av tre-fire 
stykker. Han skulle betale meg 10 % av overskud-
det som leie. Det ble ikke noe overskudd de første 
åra. Ismet måtte få erfaring. Etter hvert gikk det 
bra. Kubeantallet økte til over 100 kuber. Slynge-
rommet i stabburet ble for lite. Så etter at jeg selv 
ga meg med yrkesbirøkt så bygde vi et stort moder-
ne slyngeanlegg i låven.  
 

� Trygve Magnus leide bort kårboligen på går-
den til Jacob Mutavasi fra Uganda. Han fulgte ivrig 
med på det Ismet holdt på med. Skal jeg lære deg 
opp i birøkt sa jeg?. Nå har Jacob tre bikuber og 
drømmer om å reise tilbake til Uganda for å lære 
opp afrikanske birøktere.  
 
Trygve Magnus skaffet Ismet jobb på Bama og  i en 
periode hadde han to jobber.  Med senvirkninger 
fra opplevelsene i Bosnia har Ismet nå redusert job-
ben i Bama, men biene er god mentalhygiene. 
 

� Når dette skrives i januar 2016 er Jacob i ferd 
med å male opp og pusse opp slyngeavdelingen. 
Jacob hjelper Ismet når biene skal kjøres til lyngfel-
tene. 
Til sammen har vi nå innvintret ca. 120 bikuber 
som står på 5-6 plasser langs Svartelva i Løten, 
Stange og Vang.  

 

� Og jeg som blir 70 år i år lever og ånder for 
biene mine. Jeg gleder meg til nesten daglig å følge 
med i livet i kubene utover våren. Biene har blitt en  
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Jacob, Trond Vidar og Ismet 

viktig del av livet 
mitt.  
 

� Gården er over-
levert til Trygve 
Magnus, fasan og 
rapphøneproduksjo-
nen er avviklet, og 
kjøttdyra har vi også 
tatt en pause med. 
Men et liv uten bier 
er utenkelig.  Det 
høres kanskje rart 
ut. Men å stelle bier 
er beroligende. Jeg 
snakker med dem 
og gjør de inngrepe-
ne som jeg tror er 
nødvendig for at de 
skal trives. Biene gjør at jeg lever tett på tempe-
ratur og vær, blir ekstra  oppmerksom  på når 
selje, lind, bringebær, kløver og løvetann 
blomstrer. 
Biene betød etter hvert så mye for meg at jeg 
har skrevet flere bøker om dem: 
Hjelp, biene  svermer,  Zuum, om bier i Norge, 
Bier som hobby (4-H-oppgave.) Og i 2016 skal  
Sigmund og jeg skrive et hefte for Norges birøk-
terlag om insekter og bier. Heftet er beregnet på 
barnehageansatte. 

� Så har jeg fått 
med meg at flere på 
min alder slutter med 
bier. Jeg vil aldri klare 
å slutte med bier. Bie-
ne er blitt en så stor 
del av livet mitt at det 
ville bli et stort tom-
rom/en sorg. 
 

� Sommeren og 
høsten 2015 tappet 
Trygve Magnus opp 
sommerhonning som 
han fylte opp på små 
glass. Sammen med 
barnebarna våre fra 
Stange og Romedal 
solgte de honning på 

Bondens marked i Løten og på et stort marked 
på Hovinsholm på Helgøya. 
 

� Nå er de eldste barnebarna like gamle som 
jeg var da jeg begynte å lære om bier. Jeg plan-
legger å kjøpe noen små bidresser til dem. 
 
Og så skal jeg føre dem inn i en fantastisk verden 
- bienes liv. 
 

Trond Vidar 

 

og kjærleiken sin kamp. 

� Fastetida minner oss også om å leve eit en-
klare liv. På den måten kjem vi nærare Jesus og 
vår neste. Korleis er den faste Gud vil vi skal ha? 
Den gamaltestamentlege profetens ord er like 
sanne i dag som første gongen dei ble uttala. 
’Jesaja 58 v.6 – 7:  ”Nei, dette er fasta eg har valt: 
Å løysa urettferdige lenkjer, sprengja banda i 
åket, setja undertrykte fri og bryta kvart åk sund, 
og dela ditt brød med svoltne og la hjelpelause 
og heimlause koma i hus. Du skal sjå til den nak-
ne og kle han, du skal ikkje snu ryggen til dine 
eigne.”  
 

� Kirkens Nødhjelps fiolette fastebøsser er ei 
hjelp for oss til virkeleggjera profetens ord i dag. 
Vi må heller ikkje gløyma flyktningane som ban-
kar på dørene våre i desse dagar også her i Ha-
mar.  
 

� I ein sum kan vi seia at fastetida skal hjelpe 
oss til ein djupare konsentrasjon om kristentrua 
sine kjelder. Både tru og forsaking, takk, teneste 
og tilbeding høyrer med. 
 
Signa fastetid!                                                                         
 
Nils Kristian  

(Fortsatt fra side 1) 
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Eit ungt vaktmeisterpar er nå på plass i leilig-
heten på Ynglingen. Det er Lene Jevnesveen f. i 
1994 frå Biri og Eirik Røraas f. i 1995 frå Hunn-
dalen.  
 
Ein kald januardag blir Ys Men’s utsending 
teken vel imot til ein liten prat i den vesle leilig-
heten, der dei har gjort det triveleg rundt seg.  
Lene fortel at ho utdanar seg til ergoterapeut. Ho 
er i ferd med å skriva bacheloroppgåve og blir 
ferdig til våren. Interessa for dette yrket blei vekt 
alt då ho var ute i praksisplass i ungdomsskulen. 
Ho likar å arbeida med menneske og ved sida av 
studiet arbeider ho i tilrettelagt teneste i Gjøvik 
kommune. Ho har sunge i kor i fleire år, aktiv 
både med ski og fotball. Ho har vore fotballtre-
nar og skitrenar og tillitsvalt i studentparlamen-
tet. 
 
Eirik går første året på Lærarhøgskulen her på 
Hamar med fagkrets matematikk, naturfag og 
gym. Han har også drive med fotball i mange år 
og kanskje enno fleire år i speidern. Det kjem vel 
med når noko av tida på Ynglingen blir speider-
arbeid. I fjor  avtente han verneplikt i stridsvogn-
eskadronen på Setermoen.  Han har vore aktiv i 
Lupy – leiarutviklingsprogrammet på Ynglingen 
på Gjøvik. Det har vore leiaroppgåver i samband 
med TT, konfirmantleirar og tårnagentar.  

 
 
Gjennom dette arbeidet blei han også kjent med 
Hans Martin Vilberg som spurde om han kunne 
tenkja seg å søkja på vaktmeisterstillinga på 
Ynglingen. 
 
Eg er viss på at Lene og Eirik er eit godt team 
som vil fylle oppgåvene på Ynglingen på ein god 
måte. Også vi i Ys Men ynskjer dei hjarteleg vel-
komne! 
 
Nils Kristian 

 

   DET NYE VAKTMEISTERPARET PÅ YNGLINGEN 

sunget for Helge, avsluttet Trond Vidar med å 
lese en julestubb som han hadde skrevet for 
juleheftet «Jul i Valdres».  
 
Her fikk vi et innblikk i hvordan førjulstida 
var på en forsøksgård i Voldbu i Valdres, hvor 
Trond Vidar vokste opp. Han avsluttet med å 
fortelle hvordan han som guttunge fikk klatre 
opp i kirketårnet og være med på å ringe jula 
inn i bygda. 
 
Geir Bjørnar var en sikker akkompagnatør til  
alle sangene på denne adventsfesten og fikk sin  

 
velfortjente applaus for det. 
Og festkomiteen, Ole Jacob, Helge, Terje,  
Henning og Trond Vidar, fikk en velfortjent 
applaus for arrangementet. 
 
Kvelden ble som vanlig avsluttet i Domkir-
ken. Henning og Geir Bjørnar ga oss varme og 
gode ord og toner som vi kunne ta med oss ut i 
kveldsmørket og videre inn i tida mot jul. 
 
Reidunn og Oddvar                    
 
 
Foto: Helene og Olav 

(Fortsatt fra side 2) 
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Misjonal. 
� NMS, Det Norske Misjonsselskap, har vært 
med på å skape nye ord. Mens Tor B. Jørgensen 
var generalsekretær fikk vi et ord som jeg ikke 
fikk en god forståelse av. MISJONSSPIRITUA-
LITET. Ingen gav er forklaring som gikk inn i 
mitt hode. 

� Mens Kjetil Aano var generalsekretær kom 
et nytt ord. Jeg tror det ble lansert da han holdt et 
foredrag på Kirkemøtet et år: MISJONAL. 
Misjonale menigheter. Kan vi også si misjonale 
mennesker? Jeg skal innrømme at jeg også over-
for det ordet har hatt visse problemer med hva 
som ligger i det. Men det brukes. I natt lå jeg og 
tenkte på hva jeg skulle skrive i denne spalten og 
fant at jeg ville prøve å komme til en forståelse 
av ordet. «I nattens mulm og mørke kom noen 
tanker». Forståelse kom med konkrete eksemp-
ler. 
 
� Da jeg studerte på Misjonsskolen, ble det 
bestemt at Ungdomsklubben i Mandal skulle 
støtte oss økonomisk med kr. 10.000 pr år når 
skulle reise til Kamerun. De begynte å samle inn 
penger til formålet. Ungdommen fikk med seg 
penger til pølse og brus + penger til misjonskol-
lekt. Dette skjedde år etter år. Jeg tror også de 
holdt det de hadde satt seg som mål. På 70-tallet 
var kr. 10.000 mye. Imponerende! Dessuten vet 
jeg også at de på klubbmøtene ba for oss både i 
studietiden og mens vi var i Kamerun. Er det det-
te som er å være misjonal? En misjonal ung-
domsklubb! Lederen i klubben – som for øvrig 
døde nå sist høst, 95 år gammel – hadde i det 
hele tatt sterkt fokus på vise oss at Gud hadde 
bruk for oss. Resultatet ble da også at mange 
gikk inn i kirkelig arbeid eller ble aktive i menig-
heter på andre måter. Det har ellers vært fint å 
møte igjen en del av disse som var med i klubben 
på den tiden. Mange av dem er aktive kirke-
gjengere – jeg møter dem i Mandal kirke. Dess-
uten er de vel egentlig grunnstammen i det som 
nå er Mandal Y’s Men’s Club. 

� Hamar og Vang har i lang tid hatt 
«misjonsavtale» med NMS med støtte til arbeid i 
den Lutherske kirkes arbeid i Thailand. Disse 
avtalene er nå blitt fornyet, utvidet og omfatter 
nå 4 forskjellige prosjekter innen  

 

 

 

 

 

 

«Budskap, Bistand, Bygging»: 

 

����    Barn og unge 

 

���� Lekmannsopplæring i Nord- Øst-Thailand 
 

���� Sosial innsats i Bangkok 

 

���� Bygg lederskap og organisasjon 

 

� Kan vi da si at Vang og Hamar menigheter 
er misjonale menigheter? Ja, også andre menig-
heter i området har misjonsavtaler med NMS el-
ler andre organisasjoner. 

 

� En misjonal menighet er etter min forståelse 
en menighet som tar misjonsoppdraget inn som 
en naturlig del av sin virksomhet. Jeg tenker på 
misjon i vid forstand: Bringe budskapet om Kris-
tus til våre medmennesker der vi får mulighet til 
det. Misjon som en integrert del av menighetens 
arbeid. Det skaper en misjonal menighet, og det 
gjør oss som individer til misjonale mennesker, 
medarbeidere i Guds verdensvide kirke og i den 
lokale menighet. Misjonale mennesker i en 
misjonal menighet i en misjonal kirke. Jeg håper 
jeg har forstått ordet riktig. 

 

PS: Misjonal kommer på datamaskinen med rød 
understrekning – den forstår altså ikke ordet fo-
reløpig!    

 
Kåre S. 
 
 

I  Periskopet-
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IIII     fjorårets siste nummer av Stikka skrev 
jeg om hvordan Norge var blitt oppfattet gjennom 
de bokverk som ble utgitt til de ulike grunnlovsjubi-
léene (1914 – 1964 – 2014). Inngangen til denne 
beskrivelsen var fra vår nasjonalsang som nærmet 
seg ‘Norge’ gjennom bilder av kysten – å ferdes 
sjøveien var det vanlige den gang Bjørnstjerne 
Bjørnson skrev det som ble vår nasjonalsang. Først 
mange år senere ble veiene såpass gode og omfat-
tende at det ble mindre besværlig å ferdes langs 
dem som turist, og vi fikk en utvikling av bilturis-
men. Da åpnet det seg nye steder for et blikk på 
Norge. – I det samme tidsrommet utviklet fotografi-
et seg, og etter hvert ble det enklere å ta bilder av 
mennesker og landskap. Det er også på 1800-tallet 
vi etter hvert får de første virkelige landskapsmaler-
ne som forsøker å fange inn Norge og det norske, 
anført av J.C. Dahl som en av de første av europeisk 
format. Landskapsmalerne og fotografene har pre-
get vårt  bilde av ‘Norge’, og deres bilder har bidratt 
til å gi oss visuelle erindringer av land og folk. Både 
fotografer og malere så etter de samme motivene –
folkeliv, fjord, fjell og vidde, sommer som vinter. 
Mange av disse bildene er blitt en fast bestanddel av 
den offentlige erindringshistorien (som minnesteder 
i overført betydning) i Norge. 
 
Fra slutten av 1800-tallet kom fotografene for 
fullt, og i Norge er det kanskje særlig tre navn som 
knyttes til denne fotografiske pionertiden og som i 
sin motivkrets «fastslo» hva som var det visuelle 
bildet av Norge. Nevnt i kronologisk rekkefølge 
gjelder det disse fotografene: 

• Knud Knudsen (1832 – 1915) 
• Axel Lindahl (1841 – 1906) 
• Anders Beer Wilse (1865 – 1949) 

 
Det ble utgitt bøker om både Wilse og Knudsen i 
2015, mens det ikke er utgitt noen om Lindahl (men 
en jubileumsutstilling i 1991 med tilhørende fotoka-
talog). Boken om Wilse heter ‘Mitt Norge’ og gir 
gjennom et representativt utvalg av fotografier det 
visuelle bildet av Norge som Wilse formet. Karakte-

ristisk nok er det på omslaget benyttet et vinterbilde  
fra Hardangervidda 
 Bildet viser hva vi forbinder med vinterlandet Nor-
ge – snø, is og høye fjell, og mennesker som blir 
små i det store landskapet – nettopp det landskapet 
som ble oppdaget av den moderne turismen i siste 
halvdel av 1800-tallet. Bildet er en visuell typologi 
(sjanger) som har bidratt til å forme våre endrings-
bilder gjennom å representere de assosiasjoner vi 
får når vi blir bedt om å beskrive Norge. 

 
Axel Lindahl var fra Sverige, men fartet omkring i 
Norge som fotograf i siste halvdel av !800-tallet. 

GLIMT AV NORGE –  
HVORDAN NORGE VISUALISERES GJENNOM FOTO 
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Fra ham har jeg valgt et bilde som både viser hva 
turisten så – fjell og fjorder – og hvordan noen 
turister kunne reise rundt: 
 Motivet er fra Stalheimskleiva med Nærøydalen i 
bakgrunnen, og vi ser at sykkelturismen hadde 
inntatt Norge allerede i 1880-årene. Norge er ikke 
bare snø og is, men også fjell. 

Knud Knudsen er den eldste av disse tre, men 
virket samtidig med Lindahl. Han var fra Har-
danger, og bodde i Bergen.  
 Fra ham skal jeg ta fram det motivet som vår na-
sjonalsang innleder med, nemlig kysten. Dette 
bildet viser Knudsens søster og pryder omslaget 
på den boken som ble utgitt i fjor. Bildet viser 
kysten  på en vindstille dag, og den viser høyber-
ging – dyrene måtte ha mat – en viktig del av li-
vet ved kysten. - Bildene visualiserer noen grunn-
elementer i vårt kollektive erindringsbilde av 
Norge – is, snø, fjell, fjord – og varslingen av noe 
nytt: dette kommer mennesker langveis fra for å 
se. Alle disse elementene finnes andre steder 
også, men i Norge former de kanskje på en særlig 
måte grunnelementer i bildet av Norge og dermed  
norsk identitet – godt hjulpet av malere og foto-
grafer. Akkurat som min identitet kan sies å være 
mine erindringer – som aldri formes i et tomrom, 
men i et fellesskap som jeg er en del av – er slike 
bilder en del av den nasjonale og kollektive erind-
ringen. Slike visualiseringer av Norge har jeg 
møtt gjentatte ganger gjennom min oppvekst – i 
likhet med de fleste andre – og det har på en 
grunnleggende måte bidratt til å forme mitt men-
tale bilde av Norge. 
 
Som et interessant tillegg kan vi ta med de offi-
sielle OL-plakatene for de to vinter-OL som har 

vært arrangert i Norge – Oslo 1952 og Lilleham-
mer 1994. Oslo-plakaten ligger nærmest det visu-
elle formspråket i bildene ovenfor – snø- og fjell-
landet Norge,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mens Lillehammer-plakaten er mer «moderne», 
men den bygger likevel på urgamle forestillinger 
knyttet til Norge – skiløperen – og plasserer seg 
dermed midt i den visuelle erindringshistorien. 
 
     Simonwb 
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E in av dei som kom til å stå sentralt i kyrkjekampen under siste verdskrigen her i Hamar 
bispedøme var  Per Juvkam som då var hjelpeprest på Raufoss. Han blei straks ein av leiara-
ne i motstandsfronten på Vest-Oppland. Alle biskopane la ned sine embete 24.februar 1942 
og dei fleste prestane gjorde det same 5.april. Då biskop Henrik Hille blei forvist frå bispe-
dømet i slutten av 1942, skipa han ei mellombels bispedømeleiing som skulle stå saman 
med han i arbeidet vidare og kjempa kyrkja sin kamp mot nazifiseringa av folket vårt. Alf 
Hauge res.kap i Ottestad, Lars Johan Danbolt, sokneprest i Romedal og Per Juvkam blei sett 
til denne oppgåva. Per Juvkam fungerte som ein «liasonoffiser» mellom bispedømet og den 
forviste biskopen. Han hadde mange reiser til Drammen og Skoger for å møta biskopen. Sei-
nare blei biskopen forvist til Lillehammer og til slutt til Helgøya der han var til krigen slutta. 
 

� Biskopane var samde om at dei ville halda gudstenester i påska i dei respektive stifts-
byane. Biskop Berggrav kunngjorde gudsteneste langfredag i Oslo domkyrkje. Då greip poli-
tiet inn. Han fekk taleforbod og blei internert på hytta i Asker.  
 

� Biskop Hille hadde tillyst gudsteneste i misjonshuset Solly(der Storhamar kyrkje står i 
dag). Solly blei brukt som interimskyrkje på Storhamar. Då biskopen kom dit, var inngangs-
døra låst og forsynt med ein plakat: «Møtet avlyst. Politiet.» Tre politimenn sto vakt. Dei sa 
at dei ville bruka makt dersom biskopen ville prøva å koma inn. Biskopen svara at han kun-
ne ikkje bruka makt men måtte bøya seg for trugsmålet frå politiet. Folket som var komne 
til gudstenesta, var stille og lytta til samtalen mellom biskopen og politiet. Biskopen opp-
moda folket til å lesa lidingssoga til Jesus. Men då greip politiet inn. Biskopen si rolege 
framferd gjorde vel sitt til at det ikkje blei episodar av noko slag. Då biskopen trekte seg at-
tende, løyste folkemengda seg sakte opp. Politiet konfiskerte embetsdraktene til både Hille 
og Berggrav. Hille fekk embetsdrakta attende i mai, men i august blei ho konfiskert på ny og 
han fekk ho ikkje attende før krigen var slutt. 
 

� Etter at biskopane hadde lagt ned sine embete, kom det eit langt runskriv til alle pre-
star, underskrive av Quisling. Her kom han med voldsomme utfall mot biskopane: «de fals-
ke profeter som vil dra kirken bort fra dens sanne virksomhet og omskape den til en tumle-
plass for verdsligsinnet ærgjerrighet, som dekker seg med kristendommens kappe og bru-
ker kirkens sak som skjold for unasjonal politikk i den antikristelige kapitalismes og kommu-
nismes tjeneste.» Seinare kom det nye trugsmål frå nazistyresmaktene. Då prestane hadde 
lagt ned sine embete 1.påskedag 5.april, var tonen endå skarpare. Quisling klaga kyrkja og 
leiarane for å bruka det heilage til eit åtak på staten: »Disse folk må uten kruseduller be-
handles som det de er: Bedragere og forrædere.» 
 

� 8.april kom det statstelegram til alle prestar og her var det tydeleg at departementet 
ville skremma prestane til lydnad: 
«Den embetsnedleggelse som en del prester har foretatt i forbindelse med opplesning av 
oppsettet Kirkens grunn», vil bli behandlet som en opprørshandling rettet mot Norges fri-
het og selvstendighet. De som på denne måten deltar i denne farlige aksjon, må regne med 
å bli behandlet deretter. Under enhver omstendighet må den prest som nedlegger sitt em-

NOKRE GLIMT FRÅ KYRKJEKAMPEN UNDER KRIGEN 
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bete og deretter får avskjed, innen 8 dager ha fraflyttet såvel boligen som distriktet. Å skyte 
seg inn under samvittigheten er utilbørlig. Her foreligger ingen trusel om å la være å tale 
eller lære i Jesu navn, kfr. Ap.gj. 4.18. Det bør stå klart for alle hvor alvorlig denne sak er og 
hvilke konsekvenser den fører med seg, også for den enkelte. I de aller nærmeste dager vil 
begivenheter inntreffe som bør få avgjørende betydning for den enkeltes standpunkt. Har 
De allerede nedlagt Deres embete, bes De innen 11.d.m. Kl 14 telegrafere hit at De overtar 
embetet igjen. I motsatt fall må De påregne Deres avskjed i løpet av de følgende dager. De-
partementets telegram vil bli bekreftet på vanlig måte.» 
 

� Det var nok ei spesiell stemning rundt om i kyrkjelydane og presteheimane i dagane 
etter at prestane hadde lagt ned embeta sine. Per Juvkam skriv om dette: «Det som skjed-
de påskedag, hadde fått spontan tilslutning. Sterkest virket det vel at 19 ledende kristelige 
organisasjoner ga sin umiddelbare tilslutning til «Kirkens Grunn» og til prestenes aksjon. 
Dette var meddelt Kirkedepartementet i brev. I brevet ble det uttalt skarp protest mot be-
handlingen av lærene og av biskop Berggrav. Liknende uttalelser var kommet fra de frikirke-
lige samfunn. Ikke desto mindre måtte myndighetenes trusler nå tas alvorlig. Mange prest-
familier forberedte flytting, og fleste prøvde å planlegge økonomien med tanke på det som 
nå var varslet. Truslene ble ytterligere understreket da fem av Kirkens Samråds medlemmer 
ble arrestert. Det skjedde 7.-8.april. I dagene etter fulgte flere arrestasjoner, bl.a. Res.kap. 
Jon Johnson( onkel til vårt medlem Johannes) i Sør-Odal og sokneprest Skaare i Dovre.»  
 

� Departementet fylgde opp med nye trugsmål søndag 12.april med telegram til presta-
ne: «Kirkedepartementet meddeler: 
Å nedlegge sitt embete i statskirken uten å ha fått innvilget avskjed er en rettsstridig hand-
ling og derfor ugyldig. Ingen har lov til å forlate sitt embete før han har fått behørig avskjed. 
De prester som ønsker å avslutte sin prestegjerning, må søke avskjed på vanlig vis.» 
 

� Om nokon trudde at kyrkjekampen skulle stilna etter dette, tok dei feil. I regjeringsmø-
te 16.april blei ytterlegare 16 prestar avsett. To av dei var frå Hamar bispedøme, Gustav K. 
Høyem og Ø. Henriksen. Dette blei rett nok ikkje kunngjort, men det var for at nazistyret 
ville syna eit forsonleg ansikt i det ytre. Men dei avsette fekk ordre om å koma seg ut av 
prostiet innan 8 dagar. 
 

� Kyrkja sto imot presset frå okkupasjonsmakta på ein måte som blei til velsigning både 
for landet vårt og folket vårt. Etter frigjeringa samla biskop Henrik Hille prestane og tala om 
både siger og nederlag i dei harde åra. Eg siterer frå Per Juvkams bok der han gev att nokre 
av biskopen sine tankar: «Vi kjempet med og for evangeliet, og det alene. Det som skjedde i 
kirken var en manifestasjon av evangeliets kraft, og den beholder vi når vi går videre.» I det 
engasjerte foredraget rev biskopen bort alle luftige forhåpninger og falske støtter. Det hele 
munnet ut i et nærgående spørsmål, som bar hele foredraget: «tror du på evangeliet – i dag 
og i morgen?» Det var en prøvet mann som talte, og det gav ordene en egen tyngde. 
 

� Du kan lesa meir i Per Juvkams bok: «Kirke og biskop i kamp»  Hamar bispedømme un-
der okkupsjonen. Universitetet i Oslo 2002 Publikasjon fra Arkiv for kirkehistoriske tradisjo-
ner. 
 
Nils Kristian Lie    
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FOKUS PÅ DAGENS PRESTEUTDANNING 
 

Tirsdag 26.april får vi besøk av Sjur Isaksen. Hans tema er: Hva 

slags prest vil du ha? Presteutdanning i 2016.  

Sjur har førstehånds kjennskap til dagens presteutdanning. Han har 

erfaring som prest i Den norske kirke gjennom mer enn 20 års tje-

neste, i tre ulike bispedømmer. De siste 11 årene har han arbeidet 

med utdanning av prester, som lærer ved praktikum på Menighets-

fakultetet. Her har han også fungert som rektor i flere år, og har 

deltatt aktivt i planleggingen av hele presteutdanningen. Hans fag-

lige fordypning er særlig innenfor sjelesorgfaget, men han har også 

skrevet bøker med evangeliebetraktninger til de tre tekstrekkene i 

Den norske kirke. 

Da Per Arne Dahl sluttet som prest ved Stortinget, var det Sjur som 

ble ansatt i denne deltidsstillingen. Det skjedde i februar i 2014. 

 
De spørsmålene Sjur vil berøre i foredraget sitt er følgende:  

 

����  Hva slags prester vil vi egentlig ha? 

����  Hva er viktigst og hva kan læres innenfor rammene av et relativt akademisk studium? 

����  Hvordan finne en balanse mellom faglig forankring, dyp åndelig innsikt og folkelig appell og 

formidlingsevne? 

Velkommen til en aktuell og utfordrende temakveld! 

Geir Hansen 

 
� Hans Christian Johnson har 
ansvaret for Glemte OL-grener på Stor-
torget i Hamar under  årets Ungdoms 
OL?   
 

� Sigmund og Trond Vidar skal  
i 2016 skrive et hefte for Norges birøk-
terlag om insekter og bier? Heftet er 
beregnet på barnehageansatte. 
 

� Terje har, som kulturhusleder, 
virkelig fått sving på programtilbudet i 
kulturhuset? 
 

� Geir Bjørnar er utrettelig i arbeidet for en 
jernbanefri strandsone? 

 

� Oddvar kåserte over emnet 
Minner fra Vang i Hamarpedagoge-
nes Seniorlag? 
 

� Morten Stensberg ønskes 
hjertelig velkommen som nytt med-
lem? Han er vel kjent i klubben som 
foredragsholder. 
 

� Olav S. har virkelig stått på 
for å skaffe klubben nye inntekter 
etter at søppelaksjonen måtte av-
vikles? 

 

� vi møtes på Prestrudsenteret hver tirsdag  
kl.12.00 ? 

 
Har 

du fått  
med 

  deg at...  


