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Slik lyder ei strofe i diktet «OG INGENTING 
BLIR BORTE» av Åse-Marie Nesse. Ho har 
gjennom åra gjeve oss mange diktsamlingar til 
stor glede for alle som elskar lyrikk. Diverre 
døydde ho altfor tidleg. I dette diktet som er hen-
ta frå «Nomadesongar»,1978, har ho på meister-
leg vis gjennom enkle ord og talande bilete gjeve 
oss eit dikt til ettertanke.  

 

 
Forfattaren ser tilbake på barndom og ungdom, 
men og framover der døden ventar. Ho har funne 
ein trygg ståstad, der ho deler mogne refleksjo-
nar og djup menneskekunnskap med lesaren. Eg 
les det til ettertanke for mitt eige liv. 
 
Nils Kristian 

Og ingen ting blir borte -  
alt strøymer imot deg her ved 
det opne hav 
når lyset er ein spegel for ditt liv 
ein sein septembertime 
 
Sjå, bitar av din barndom 
skin i fjøresteinane 
som glaskuler frå søkkte garn 
glitrande grøne 
uknuselege 
dine 
 
tang, buntar av tang-band 
steinane i ditt liv 
steinar du snåva mot 
steinar som fall frå ditt bryst 
her finn du dei att 
runde 
slipte av havet 
som er større enn din angst 
 
 
 
 
 

driv-ved, restar av store tre 
som gav deg ly for stormen 
nå ligg dei her på stranda 
sandblåste 
med synlege årringar 
sølvgrå lik skip 
når dei stig fram av tåke - 
 
ingen ting blir borte 
alt kjem uendeleg tilbake 
ved eit hav 
 
røyster, fjerne røyster 
nå er dei nære att 
bølgene ber dei mot land 
i lange djupe dønningar 
berre skummet har ingen 
røyster 
var aldri nært 
 
men alt som ein gong var nært 
kjem alltid tilbake 
tid er ikkje tapt 
tid du silte mellom fingrane som 
sand 
er ikkje tapt 

ingen ting går tapt 
av det som glid gjennom opne 
hender 
men det som hendene lukkar 
seg om 
klamrar seg til 
det går tapt 
for alltid 
 
i sanden finn du spor 
av vunnen tid 
 
og alt er nært som den næraste 
bølge 
i lyset av låg sol 
som bryt gjennom skyene 
og snart, snart 
gir sin mogne farge 
til horisonten og til deg 
og velsignar ditt liv 
denne stund av klårleik 
 
                   
Åse-Marie Nesse, 
"Nomadesongar", 1978 
 

OG INGENTING BLIR BORTE 

INGEN TING GÅR TAPT AV DET SOM GLID GJENNOM OPNE HENDER 
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T radisjonen tro hadde klubben sin faste ad-
ventsfest i storsalen på Ynglingen 12. de-

sember. De som kom inn i salen ble møtt av taf-
felmusikk ved Geir Bjørnar Smebye, og bordene 
var vakkert pyntet av Reidunn Dalby (Oddvar D 
er med i festkomitéen). Nedenfor ser vi at salen 
etter hvert fylles opp. 

  Festkomitéens leder Terje Gloppen kunne 
etter en stund ønske alle velkommen til bords og 
kveldens fest.  

  
Han understreket at festen fulgte i tradisjonelle 
spor, med en blanding av skjemt og alvor. I vel-
komstordene nevnte han den kjente sangen av 
Jakob Sande – «Det lyser i stille grender» - og 
hvilken historie den hadde hatt før den ble den 
kjære julesangen den er nå. Det ble da også kvel-
dens første fellessang (fra det heftet som Torbjørn 
Hummelvoll satte sammen for noen år siden).  
 

 Middagen var lammestek som var laget av 
kjøkkenet i Frimurerlogen, og flere syntes den 
smakte bra, ja, bedre enn gryterettene som tidlige-
re år har dominert menyen. Honnør til festkomite-
en for å prøve noe nytt i matveien. Med tallerkne-
ne fylt av god stek og drikke i glassene, gikk pra-
ten høyt ved bordene. Det var åpenbart at folk 
hygget seg i godt selskap.  

ADVENTSFEST 12. DESEMBER 2017 

(Fortsetter på side 8) 
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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 Slagsvold Vedum           19. 
Alf Jordheim                        22. 
Sidsel Lied                        22. 
Helene Landheim             29. 
 
April 
 
Åse Gaarden     4. 
Hilda Mangrud    6. 
Bjørg Gloppen    9. 
Kristin Mosvold             22. 
Morten Erik Stensberg            11. 
Thorvald Sæhlie             27. 
 
Mai 
 
Sigvart Byberg            2. 
Solveig Fjøsne Saltvik           8. 
Randi Aschim           12. 
Trond Buraas           15. 
Brit Randen            18. 
Johannes Johnson           19. 
Jofrid Wien            20. 
Lillemor Langseth            26. 
Solveig Kjos           26.  
 
. 
  
  

V i skriver alt februar, og vi er godt i gang med interes-
sante møter. Under adventsfesten markerte vi  Olav 

Landheim med tildeling av Y’s Men’s æresmerke  (Badge of 
Honour), først og fremst for hans virke i klubben gjennom 
mange år som president, som sekretær i regionstyret og med 
ansvar for Norsk Symbolika. Han har vært leder for våre sto-
re dugnadsaksjoner. 
 
Gruppa som arbeider med Regionkonferansen i august, 
har god kontroll på framdriften. Snart er det tid for årsrap-
porter, årsmøte med valg og programmøte.  
Vi avholdt nylig et godt klubbmøte, (30.01.), der det kom 
fram tankegods og ideer som det må arbeides videre med. Vi 
har også sendt ut 15 spesialinvitasjoner til  møtet 13.02. Dis-
se som er invitert, håper vi vil komme og trives i klubben 
vår. Naturen har tatt vinterkåpa på. Til glede for mange, til 
ergrelse for noen. 
 
En av årets jubileumsdiktere, Hans Børli, har skrevet flere 
dikt om snø. Han skriver nyansert om nyfallen snø og opple-
velsen av de hvite vidder. 
 

Morgenen er hvit, hvit  

som skautet til ei nonne  

- all synd var i går. 

 
I diktet "SNØ", skriver han: 
 
Djupsnøen er 

en kvit forbannelse 

over skogkarens hode. 

Den gjør hans dager tunge, 

hans netter urolige. 

Tenk deg: 

Halvannen meter, eller mer, 

må han måke seg ned 

før tyttebærlyng og måsa 

hilser ham fra en sunken sommer. 

(Fortsetter på side 5) 
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18.januar rundet 
Bjørn Fjeldstad 70 
år, og i den anled-
ning har «Stikka» 
hatt en prat med han 
over en kopp kaffe på 
CC. Bjørn har fortel-
lertalent, og det er 
ikke vanskelig å få 
han på gli. 
 

I barndomshjemmet hans var det mye sang og 
musikk og det har vært en viktig del av hans liv 
senere. Han bærer også med seg gode erfaringer 
fra et aktivt kristent ungdomsarbeid på Høybråten. 
Her fikk han sine første lederoppgaver. I 1967/68 
ble det militærtjeneste ved Brigaden i Nord-
Norge. Her kom Bjørn sine musikkferdigheter til 
sin rett i Brigademusikken. 
 
Etter militærtjenesten hadde han et ønske om å 
gå på Sosialhøgskolen, men da han søkte i 1968, 
kom han ikke inn. Bjørn er frimodig, så han gikk 
til sosialsjefen i Oslo og spurte om råd. Han fikk 
det rådet at han burde skaffe seg praksis. Det gjor-
de han, og jobbet med barn med cerebral parese. 
Han kom heller ikke inn året etter, og derfor fort-
satte han i samme jobben. Våren 1971 søkte han 
både Sosialhøgskolen og lærerskolen og kom inn 
begge steder. Men han valgte lærerskolen.  
 
Dermed havnet han på musikklinja på lærer-
skolen på Hamar. Her ble Bjørn vaktmester på 
Ynglingen og kom inn i et pulserende ungdoms-
miljø med speidere, ungdomsklubb og sang og 
musikk i Praising. Han ble gift i 1973, og da han 
var ferdig med lærerskolen i 1974, gikk han ett år 
på Spesiallærerhøgskolen. Så fulgte tre år med 
undervisning av barn med astma og allergi på 
Voksentoppen i Oslo. 
 
I 1978 ble det flytting til Rygge med ektefelle og 
to barn. Orkerød hjem for psykisk utviklingshem-
mede på Jeløya ble arbeidsplassen for Bjørn de 
neste 3 åra. Det ble mye uteaktiviteter, med blant 
annet kanopadling i Vansjø. I 1981 ble Ekholt kir-
ke i Rygge ferdig og her ventet nye utfordringer.  

 
 
 

 
 
Bjørn gikk inn i stillingen som menighetssekretær 
og konfirmantlærer. Det ble meningsfulle, men 
travle arbeidsdager. Da barn nummer 3 kom, fant 
han tiden inne til å gå tilbake til skolen. 
 
Fra 1987 ble det 9 år som lærer ved Kirkebyg- 
den skole i Våler. Her fikk Bjørn utfolde seg med 
mye ute-skole med naturen som undervisnings-
ramme til glede både for elevene og ham selv. 
Ikke minst elever som slet med teoretiske fag opp-
daget at det var ting de også mestret. Han var ikke 
tilhenger av å bruke rødblyanten, men av å gi ele-
vene tro på seg selv. Han fikk mange gode tilba-
kemeldinger både fra elever og foreldre. Involve-
ringspedagogikken, det å trekke elevene inn i un-
dervisningen, var et mantra for ham. 
 
Bjørn legger heller ikke skjul på at det har vært 
tunge tider i livet. I 1991 mistet han en datter i 
trafikkulykke, og i 1993 ble det skilsmisse. Skolen 
var også krevende, ikke minst med elevene som 
trengte spesialundervisning. Derfor gikk han i 
1996 over til Son Sjøskole, der de hadde et skole-
skip på 90 fot med to master. Her fikk elever som 
var skoletrette en god mulighet til å lære sjømann-
skap, og lærerne sto mere fritt med sitt opplegg 
enn i vanlig skole. Det passet godt for Bjørn.  
 
En virkelig opptur fikk han da han møtte Ingun 
fra Lillehammer. De giftet seg i 1996. Sammen 
har de stor glede av musikken som er en felles kil-
de til gjensidig berikelse, han med gitar og hun 
med fiolin. 
 
Ønsket om å komme tilbake til skolen lå der, og 
i 2001 begynte han i vanlig skole igjen. Men sko-
len var totalt forandret, og de nye reformene var 
ikke etter Bjørns ønske. Han «møtte veggen» og 
ble deprimert. Det endte med at han ble uføretryg-
det i 2002. 
 
Men så åpnet det seg en ny mulighet, og de flyt-
tet fra Rygge til Vallset i Stange. Haraset leirsted 
hadde bruk for en bestyrer, og Bjørn la ned mye 
arbeidskraft de 5 årene han jobbet der fra 2003 til 
2008. Mens de var på Haraset, ble de fort kjent i 
lokalmiljøet og tok kontakt med et danselag i 

          OSLOGUTTEN SOM BLE HEDMARKING 
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Vallset der de spilte. Folkemusikken opptar dem 
begge, og de spiller i Spellmannslaget Leik på Ha-
mar. De spiller også for lokale danselag. Under 
NM på ski på Gåsbu, akkompagnerte Bjørn ei to-
radergruppe fra Stange som spilte i publikumstel-
tet under premieutdelingen. 
 
Invitasjonen til å bli med i Y’s Men fikk Bjørn 
av Torbjørn Hummelvoll i 2009, under jubileet for 
Praising. Både det sosiale og det kristne fellesska-
pet som Y’s Men representerer, tiltaler Bjørn. Nå 
har han knyttet kontakten med gamle venner på 
Hamar som han ble kjent med den tiden han var 

vaktmester på Ynglingen. På en måte kan vi si at 
ringen er sluttet. Han understreker at arbeidet i 
fengselet gjennom Fengselsutvalget gir ham mye. 
Her kan gitaristen kommunisere med de innsatte 
på en måte som når de dypere sjelslag. Musikken 
er uovertruffen som kommunikasjonsmiddel! 
 
Vi vil takke Bjørn for hans gode nærvær i klub-
ben, og ønsker alt godt for årene som ligger foran! 
 
Nils Kristian  

 
Børli har også øye for de gode dagene for en 
skogskar når han beskriver lukten av kvae som 
" størknet solskinn".Han bevarte den livskrafti-
ge lengselen helt til sine siste år. 
 
 Den som har lengselen i seg, 

 er aldri fattig 

 Lengselen kan legge 

 en blå kongekappe 

 selv over tiggerens 

 magre skuldre. 

 
La dette være vår trøst når dagene er som 
mørkest og kaldest. 
 
Så nærmer påskehelga seg. Børli var opptatt 
av mannen fra Nasaret. Det riktigste er nok å si  
 

 
 
at Hans Børli i sin diktning har lagt stor vekt på 
Jesus som sant menneske. Det kommer særlig 
fram i hans trosbekjennelse fra 1947:  
 
  Denne Jesus, 

  det evige og sanne menneske 

  måtte dø mellom røverne på Golgata. 

  Men hans Via Dolorosa 

  går som en skinnende vei 

   gjennom alle århundrer. 

  Det store og gode menneskes vei 

  - mot lengselens morgenland.  

 
Med ønske om en god påske i vente. 
 
Ivar  
 

(Fortsatt fra side 3) 

 

PORTALBUZZ 
 
er navnet på Y’s Men’s medlemsregister. Her skal alle medlemmene i landet registreres. 
I tillegg til oversikt over antall  medlemmer, gir registeret informasjon om fullt navn, 
korrekt postadresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og begynt dato. 
 
Hvert enkelt medlem kan selv endre sine egne opplysninger i registeret ved å gå inn på 
www.portalbuzz. Informasjon om hvordan dette skal gjøres, finnes på: www.ysmen.no  
 
Hvis du får problemer med dette, har presidiet oppnevnt John som Portalbuzz-
administrator slik at han kan foreta endringene for deg. 
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Å  teikna eit portrett av jubilanten som runda 
75 år 18.januar, er ikkje så lett. Det er fordi Kjell 
har eit vidt spekter av interesser og livserfaringar.  
Men eg gjer eit forsøk likevel på å få fram glimt 
frå livet hans. 
 
Kjell blei fødd 18.januar 1943 i Antsirabe på 
Madagaskar, der foreldra hans var misjonærar. 
Oppveksten på Madagaskar har gjeve viktige im-
pulsar i livet hans. Han har fortalt at ein gong var 
han så sjuk at han var døden nær. Men både mi-
sjonærflokken og dei innfødde dana ein bønering 
rundt den vesle guten. Kjell blei frisk igjen. Alle 
såg det som eit under at han kvikna til att. Kjærlei-
ken til landet og til folket der har ein stor plass i 
hjarta hans. 
 
Eit år etter at krigen var slutt kom Kjell og fa-
milien til Stavanger. Den vesle gassarguten blei 
«siddis» som dei seier i Stavanger. Kjell går ikkje 
av vegen for å sitera Ajax, som har ei eiga evna til 
å formidla anekdotar med lokalkoloritt frå Sta-
vangermiljøet. Barne-og ungdomsåra var fylt med 
skulegang og fritidsaktivitetar av mange slag. Ik-
kje minst var han engasjert i det kristne ungdoms-
arbeidet. 
 
Etter examen artium tok han fatt på teologistudi-
et, eit langt og interessant studium. Kjell har evna 
både til å reflektera og analysera. Det kjem vel 
med for den som studerer teologi. Kjell er kjent 
for å stilla relevante spørsmål, ikkje berre i teolo-
gi, men til det som rører seg i tida. Men før han 
var ferdig med studiet, rakk han å gifta seg med 
Kari Ellen i 1965. Sidan har det blitt ein stor fami-
lie med fire born, svigerborn og 12 barneborn. 
 
Etter feltprestteneste i Garden i 1969, kom han 
til Fåberg som prest i 1970. Frå 1976 til 1985 var 
han prost i Nord-Gudbrandsdal og sokneprest i 
Sel. Deretter var han stiftskapellan ved bispekon-
toret på Hamar fram til han flytta til Stiklestad 
som prost. Seinare blei det undervisning ved Høg-
skolen i Levanger. Så fylgde nokre år  
 
 

 
 
med import av kjøken-
innredning frå Estland. 
Kjell er ein kontaktska-
pande person, og han 
knytte mange kontaktar 
med estlendarane. 
 
Kjell og Kari flytta til 
Hamar i 2000 og har 
ein triveleg og gjestfri 
heim i Furubergvegen. Kjell har det både i hovu-
det og i hendene. Han har sans for musikk, kunst, 
litteratur, ja til og med gresk held han ved like! 
Det har blitt ein del hytteprosjekt gjennom livet 
der han har lagt ned mange arbeidstimar, ikkje 
minst med hyttene på Høvringen. Vi må heller 
ikkje gløyma Haugan som ligg vakkert til ved 
Gangåsvatnet. Garden med det fine tunet og byg-
ningane minner Kjell om røtene han har i Trønde-
lag. Kjell har både praktisk og estetisk sans, og 
han er ikkje redd for utfordringar.   
 
I Hamar Y’s Men er han ein ressursperson anten 
det gjeld praktiske oppgåver(f.eks toalett i gangen 
på Ynglingen) eller program i klubben. På slutten 
av 80-talet og første del av 90-talet var han med-
lem i klubben, og etter at dei flytta til Hamar 
igjen, kom han med i klubben på ny. I Fengselsut-
valget gjer Kjell ein truverdig innsats.  
 
Men han har aldri gløymt Madagaskar, og han 
har vore attende der han blei fødd. Det var ei ekst-
ra stor glede både for han sjølv og Kari då dei gav 
born og barneborn sjansen til å oppleva 
«Solskinsøya» forrige året. Rapportane heim til 
Kjell og Kari var både mange og lange. Dei som 
reiste, fekk opplevingar som dei vil gøyma i hjarto 
sine. Når dei unge i familien får oppleva fars og 
bestefars barndomsrike, kan vi gjerne seia at ring-
en er slutta. 
 
Vi takkar Kjell for hans gode nærver i klubben 
og ynskjer alt godt for dagar som kjem! 
 
Nils Kristian 

   KJELL BERG 75 ÅR 
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MMMM    ange vil svare ja på dette spørsmålet, 
og Norges fødselsdag vil de knytte 

til Grunnloven og begivenhetene i 1814. Grunn-
loven konstituerte Norge som selvstendig na-
sjon, den skapte det rettslige grunnlaget for na-
sjonen. Mange av grunnlovsfedrene hadde fått 
sin utdannelse i København og var preget av 
tankene de hadde tilegnet seg der. Dette var tan-
ker som var allment europeisk tankegods – tenk 
på den franske revolusjon og den amerikanske 
uavhengighetserklæring. Men de rettslige røtter 
gikk enda lenger tilbake til antikken og romer-
retten.  
 
 Med sin inspirasjon fra tidligere tider la de 
grunnlaget for en ny nasjon som rettet blikket 
fremover. Den nye nasjon skulle finne sin plass 
blant andre nasjoner, den skulle ha universitet – 
som kom allerede i 1811 -, bygninger for rettin-
stitusjonene, for regjering og Storting. Slottet 
skulle huse kongen. Alt dette var representative 
bygninger som ville forene det moderne med 
inspirasjonen fra antikken, og nasjonens repre-
sentative bygninger måtte få forme byrommet 
og minne borgerne om nasjonens grunnlag, hva 
som hadde inspirert den, og hvordan den på det-
te grunnlag ville forme fremtiden.  
 

 Norge måtte fødes også på andre måter. 
Det nye universitetet ble 
et  utgangspunkt  for  å 
erobre det fysiske landet. 
Herfra dro kartografer og 
geologer ut for å finne ut 
hvordan  Norge  var  med 
fjorder,  lange  kystlinjer 
fulle  av  øyer,  og  høye 
snødekte  fjell.  De  fant 
spennende  bergarter,  de 
fant  fjellheimer,  de  fant 
isbreer. Etter dem fulgte ingeniørene som skulle 
bygge veiene og gjøre de bratte stiene fremkom-
melige slik at man kunne komme fra sted til sted 
uten å risikere livet. En geolog som Jens Esmark 
ble betegnet som istidens oppdager – han så et-
ter hvert hvordan Norge bokstavlig talt hadde 
«kastet» av seg isen og blitt til et frodig land for 
mennesker og dyr. Ekspedisjoner ble gjennom-
ført i Norge, og medbragte kunstnere og tegnere 
bidro til å forme blikket vi så på landet med. 

 I geologenes  og kartografenes  kjølvann 
fulgte kunstnerne. Blant de aller første som mal-
te og tegnet norsk natur var dansken Johannes 
Flintoe. Han dro over fjellet til Sogn og tegnet 
folkelivet  og naturen han så. Han var en nøyak-
tig iakttager og la grunnlaget for mye av vår se-
nere kunnskap om folkedrakter og andre skik-
ker. Dette ble innledningen til nasjonalromantik-
ken, og en maler som Johan C. Dahl fulgte i 
Flintoes fotspor. Etter disse kom fotografene – 
men også de så med Flintoes blikk, kanskje 
«grunnleggeren» av det norske blikket på natu-
ren. 
 
 Innsamlingen av folkeeventyrene må sees 
i sammenheng med dette – her var det en tidli-
gere europeisk trend samlerne knyttet an til. Det 
var romantikken med dens vekt på folkesjelen 
og troen på at denne kunne avdekkes blant annet 
gjennom eventyr, musikk og viser. Her kunne vi 
ane den trolske og hemmelighetsfulle dimensjo-
nen ved naturen. Både Henrik Ibsen og Bjørn-
stjerne Bjørnson lot seg inspirere. 
 
 Alt dette kan vi samle under overskriften 
‘nasjonalromantikken’, gjenfødelsen av Norge 
som nasjon – formet på en måte som vi fremde-
les tenker på når vi blir bedt om å beskrive hvor-
dan vi skal forestille oss ‘Norge’. Landet og na-

sjonen er således ikke bare 
en mental forestilling, men 
et stykke natur som er blitt 
levende gjennom vår fysis-
ke  erobring  og  forestil-
lingsevne.  Fra  dette  ut-
kikkspunktet  skuet  man 
bakover,  og  nikket  gjen-
kjennende,  og  man  så 
fremover og håpet at  det 
var lagt et grunnlag for den 

nye og unge nasjonen i 1814 og årene deretter. 
 
 Når dagens mennesker ser bakover, håper 
jeg de også nikker anerkjennende – da har de 
skjønt erindringens betydning; for alt har en be-
gynnelse og en historie. 
 

Simon W. Bringeland 

HAR EN NASJON FØDSELSDAG? 
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 Underholdningen var det en kvartett med elever  
fra Toneheim folkehøgskole som stod for. 
 
Dette var – som bildet viser – en blåsekvartett,  
og de spilte forskjellige stykker som forsamlingen  
åpenbart satte stor pris på. 
 
 
 
 

 
 
 Vikarierende klubbpresident Jan Kåre 
 Hummelvoll  kalte så opp Olav Landheim for å  
overrekke ham  en utmerkelse, nemlig Badge  

of Honour, for hans utrettelige og langvarige  
innsats for klubben. 
 
 
 
 Kvelden og festen ble avsluttet med en vakker samlingsstund i Hamar domkirke. Her avsluttet Ole 
Jacob Tomter sin opplesning av en delvis selvbiografisk historie fra Øvre Vang. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Bringeland  Ilustrasjonsfoto 

 Kveldens taler var Arne Svilosen, feltprost i 
forsvaret, som blant annet fortalte fra sine mange 
oppdrag som prest i forsvaret både i Norge og i 
andre land. Han hadde også vært menighetsprest. 
Som takk for at han bidro, fikk han overrakt et 
eksemplar av jubileumsboken om Vang kirke. 

(Fortsatt fra side 2) 
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NATURHJØRNET  

JJJJ    eg velger å starte den lille rapporten fra 
naturen med å sitere ei eldre dame jeg møtte. 
Et tankevekkende møte på mange måter.    Det 
er blitt mer ensomhet blant oss. Det var med 
stor interesse jeg leste om at det i USA skulle 
opprettes en stilling for en ENSOMHETSMI-
NISTER. 
 
 Det er uansett godt å høre at fuglene beri-
ker livet til mange både enslige og eldre. Det 
som er svært gledelig å merke, er den interesse 
og omtanke  folk legger ned for å hjelpe fugle-
ne. Salget av fuglemat har eksplodert. I høst 
holdt jeg et foredrag på Felleskjøpet på Eids-
voll. De fortalte at butikken hadde økt salget av 
solsikkefrø med over 50% denne høsten. 
Mange hadde møtt fram, og det som også slo 
meg var at mange bodde langt fra nærmeste 
bebyggelse.  De fortalte at fuglene skapte liv 
rundt husene. 
 
 I mange år har vi arbeidet med å sette 
opp store foringsbur på vinduer til barnehager, 
skoler og andre institusjoner. Nettingburene 
hengsles fast på veggen og kan slås fram. Slik 
kan mat henges og settes inn i buret sammen 
med greiner fuglene kan sitte på. Mange insti-
tusjoner i Hamar, Ringsaker og Stange har sli-
ke bur nå.  Henvendelsene på bur kommer til 
meg, og pensjonert vaktmester Bjørn Nordal  
lager burene. Vi reiser gjerne opp til eldresen-
teret, barnehagen og tar mål av vinduene før 
buret produseres. Bare i desember måned pro-
duserte Bjørn 7 bur. De fleste ble hengt opp på 
eldreinstitusjoner , men noen også hjemme hos 
folk. 
 
 Ottestad sykehjem og Stange sykehjem 
fikk flere bur på forskjellige avdelinger. Bure-
ne henger slik til at brukerne på institusjonen 
sitter nær burene når de skal spise. De kan da 
følge tett med på fuglelivet. 
 
 På Stange sykehjem fortalte pleierne meg 
at  burene fungerer utrolig bra. Det var noe av  

 
det mest vellykkede aktivtetstilbud de hadde 
satt i gang. Fuglene engasjerer, og det er mye  
å snakke om. Det dreier seg ikke bare om å se 
og oppleve fuglene, men det skaper også akti-
vitet. 
 
 På en dagavdeling for demente vi har satt 
opp bur på, blir brukerne hentet om morgenen 
og er der en dag. Brukerne har forskjellige opp-
gaver. Noen av de sprekeste karene henger opp 
kvister som de trer inn i burene, andre legger ut 
mat. Brød og kakerester fra uka skjæres opp i 
småbiter og legges på tallerkner i bunnen av 
buret. Og maten forsvinner til stor glede for de 
som ser på. 
 
 Vi har hatt en rik snøvinter og mange 
kalde dager. Folk er bekymret for fuglene og 
de ringer. Etter mange milde vintre har en del 
tradisjonelle trekkfugler begynt å overvintre. 
Dette gjelder spesielt svarttrost som normalt 
trekker mot De britiske øyer og gråtrost som 
trekker mot Syd- Europa. Nå dukker de opp på 
foringsplassene, og folk ber om råd. Jeg har 
selv lagt ut epler og de forsvinner. Det  
 mest overraskende var en melding om en bok-
fink som holdt til på foringsplassen nå i januar. 
Den skulle vært i Syd-Europa. Den har nok tøf-
fe tider, men folk gjør det de kan for at fuglen 
skal overleve. 
 
 Under Norsk Ornitologisk forenings ha-
gefugltelling sist vinter, ble det fra 83% av fo-
ringsplassene i Rogaland meldt inn at svarttros-
ten holdt til på brettet. På 71 % av foringsplas-
sene holdt rødstrupa til. I vårt distrikt er begge 
artene svært fåtallige om vinteren. 
 
 Ja, når dette skrives siste uka i januar, så 
ringer folk om at både perleugler og spurveug-
ler synger. De første tegn på vår. Vi har mye å 
glede oss til! 
 
Trond Vidar 

«DER ER INGEN SOM BESØKER MEG 
LENGER. FUGLENE ER MITT SELSKAP.» 
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I  Periskopet-
I  Periskopet-
I  Periskopet-
I  Periskopet-

F or noen søndager siden var pre-
kenteksten om Jesu dåp. Johannes fikk 
oppdraget. I Løten var det også dåp den 
søndagen. Dermed ble historien om Jesus 
og barna lest. Forberedelsene til prekenen 
var slik at manus begynte med Jesu dåp 
og litt om vår dåp. Dåpen ble et møte-
punkt mellom Jesus og dåpsbarnet, mel-
lom Jesus og oss. Så planla jeg å låne 
dåpsbarnet og gjenfortelle historien om 
Jesus som tar i mot barna. 

Storebror til dåpsbarnet så ut til å trives 
veldig godt i kirken. Det var spennende å 
se seg rundt, ikke minst var det morsomt 
å gå litt innenfor alterringen. Min utford-
ring ble: Hvordan fange oppmerksomhe-
ten til alle som fulgte med "storebror"? Jo, 
jeg spurte om å få låne dåpsbarnet, og da 
svarte storebror fra ett eller annet sted i 
kirken "JAAA". Sannelig han fulgte godt 
med, 2-åringen!! Manus ble lagt bort og 
jeg satt med dåpsbarnet på fanget og 
gjenfortalte om Jesus som tok barna inn 
til seg, la hendene på dem og velsignet 
dem. Storebror ble sittende stille på sin 
fars fang resten av gudstjenesten.  

Innholdet fra manus ble med om enn i 
en annen rekkefølge. Men en side ble 
glemt: hvilke tanker og følelser hadde Je-
sus der han satt, og han fikk det ene barn 
etter det andre på sitt fang og velsignet 
dem 

 

I andre sammenhenger hører vi at Jesus 
gråt. Vi hører at han ble sint. Vi hører at  
han gikk løs på bordene til de som drev 
handel på tempelplassen. Vi hører at han 
hadde medfølelse med dem som ikke 
hadde nok vin i bryllupet i Kana.  

Men hvilke følelser hadde han der sam-
men med barna. Han var sint da disiplene 
ville jage barna bort. Imidlertid står det 
ikke noe om tankene hans da han var der 
med barna. I mitt manus stod det omtrent 
slik: Mon tro om ikke det var et av Jesu 
store øyeblikk. Gleden over å være sam-
men med barna. Gleden over å få sagt 
dem noe i retning av: "Gud er glad i deg". 
Og så velsigne dem: "Herren velsigne 
deg". Å sitte med et barn på fanget, tror 
jeg var like stort for Jesus som for oss.  

Denne søndagen i Løten fikk jeg gleden 
av å holde dåpsbarnet gjennom hele pre-
kenen. Det var en glede. (Merkelig nok 
ikke en lyd fra barnet!) Så var det litt dumt 
at jeg glemte å si at jeg tror Jesus hadde 
en av sine beste stunder den dagen, da 
mødrene kom med sine barn til Jesus for 
at han skulle røre ved dem. 

Kåre S. 

Jesus og følelser 
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 Slik skriv Henrik Syse i ein lesverdig 
artikkel i Aftenposten mandag 22.januar i år.  
 
 «Når tilbakeholdenhet og forsiktighet 
latterliggjøres, når deler av populærkulturen 
forkaster så og si ethvert tabu, når det som tra-
disjonelt har hørt hjemme i intimsfæren, blir 
allestedsnærværende i offentligheten, når sam-
livsspaltene sier vi ikke skal skamme oss over 
noe, og når det å lese om gruppesex på første 
side i avisene er så normalt at det er blitt kjede-
lig, må vi spørre oss hva det gjør med oss. 
 
 Hva om en slik kultur utnyttes av de do-
minante, de som har makt? Hva om det å slå 
seg skikkelig løs på fest, bruke et grenseløst 
språk og forkaste enhver moralsk eller kultu-
rell begrensning på seksualiteten og øvrige 
drifter, er så akseptert og endog bejublet i en-
kelte kretser at vi ikke ser hvordan det kan un-
dertrykke dem som er mest utsatt? Hva om vi 
ender opp med å ikke kunne kritisere disse si-
dene ved kulturen? For da kan man jo bli 
stemplet som prippen, må vite.» 

 Han avsluttar artikkelen med fylgjande 
spørsmål: « Er vi nå, med #metoo, kommet til 
et punkt der vi, selvkritisk og åpent, må ta mo-
tet til oss og stille noen både gammeldagse og 
nye spørsmål om seksualitet, relasjoner og mo-
ral, ikke for å undertrykke, men tvert imot for å 
bevisstgjøre, beskytte – og å forbedre oss?»  
 
 Eg trur vi gjer klokt i å lytta med eit ope 
sinn til dei spørsmåla Henrik Syse stiller. Han 
gjer det ikkje med ein lyfta peikefinger. Han 
får oss til å reflektera over spørsmål som gjeld 
heile samfunnet vårt. Det har vore eit særskilt 
fokus denne vinteren på dei politiske partia, 
som har gått inn i ein  sjølvransakande prosess. 
Men desse grunnleggjande spørsmåla gjeld i 
alle samanhengar der vi har med menneske å 
gjera.     
 
Nils Kristian 

«#METOO HANDLER OGSÅ OM MORAL»  

Tilgivelse 
 
Å tilgi er ikke å glemme 
Å tilgi er egentlig å huske, at ingen er perfekt, 
At vi alle snubler, når vi så gjerne ville stå oppreist. 
At hver av oss sier ting vi skulle ønske vi ikke hadde sagt. 
At vi alle kan glemme at kjærlighet er viktigere enn å ha rett.  
 
At vi er så mye mer enn våre feil. 
At vi ofte er vennlige og omsorgsfulle. 
At å akseptere en annens feil, kan hjelpe oss å akseptere våre egne. 
Å tilgi er å huske, at sjansen er ganske høy for at vi snart trenger å bli tilgitt selv. 
 
At livet noen gang) er gir oss mer enn vi makter å håndtere. 
Å tilgi er å huske, at vi har plass i vårt hjerte til å begynne på nytt, 
På nytt 
Og på nytt 
Og på nytt. 
  
                                (ukjent forfattar 
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Y’s Men  
International – region  

Norge 
 

 
 

VELKOMMEN TIL VELKOMMEN TIL   
REGIONKONFERANSEN 2018 PÅ REGIONKONFERANSEN 2018 PÅ   

HAMAR HAMAR ––  17.17.--19. AUGUST19. AUGUST  
 

Vi håper å se deg på regionkonferansen på Hamar i  
august. Det blir et interessant program med guidet  

vandring langs Mjøsa, kulturprogram i  
Hamardomen, og festmiddag i Hedmarksmuséets  

restaurant. Info og påmelding kommer på  
hjemmesiden. 


