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Et sekundglimt av lykke 
 

Plutselig kjente jeg et varsomt streif over kinn. 
Et minne gjestet meg brått, 
Gav meg et sekundglimt av den lykken som en gang var. 
 

Som når jeg trenger en oppmuntring, 
Raskt stryker meg over kinn igjen 

Og spør – husker du? 

 

Så blir det borte, 
jeg sitter igjen med smaken av lykkens vitaminpille på tungen. 
Så brått, så kort, så intenst – men så virkelig! 

Akkurat som livet selv, 
          Med alle sine assorterte sekundøyeblikk. 
    
    swb 
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Redaktøren har ordet 

 

 Fake news – falske nyheter. Dette er et 
uttrykk som har glidd forbausende fort inn i det 
norske språket. Stadig vekk snakkes det om falske 
nyheter, og noen norske medier har endog gått 
sammen om å etablere en redaksjon som kalles 
‘fakta.no’ som har til oppgave å finne ut av hva 
som egentlig er riktig. De skal angivelig kunne 
finne feil i opplysninger og følgelig i resonne-
menter som bygger på disse opplysningene. – 
Men er det så enkelt?  

 Vi pleier jo å snakke om avsender og motta-
ker når det gjelder informasjon og budskap. Men 
det er slett ikke sikkert at mottakeren hører akku-
rat det som var meningen din da du skrev din ar-
tikkel eller kom med din uttalelse. I en opphetet 
debatt mellom politikere kan en bemerkning lett 
bli misforstått, kanskje med vilje, tenker iallfall 
jeg noen ganger. Det politiske språket er ofte 
slagordpreget, og jeg kjenner meg ikke alltid igjen 
i den virkeligheten de beskriver.-  

 I  redaksjonelle medier som TV, radio og 
aviser gjør redaksjonen hver eneste dag en rekke  

valg når det gjelder hva og hvordan de presenterer 
nyheter. Skal noe i det hele tatt omtales, og hvis 
ja, hva skal man ta med, og hvordan skal saken 
vinkles? Slike redaksjonelle vurderinger er ikke 
alltid kjent for leseren eller seeren, og noen gang-
er lurer iallfall jeg på hva slags redaksjonelle vur-
deringer som er gjort.  

 Det er viktig at journalistene er åpne om 
sine forutsetninger og ikke gir inntrykk av en 
form for uavhengighet som kanskje ikke finnes. 
Vi vet at det store flertall av journalistene stem-
mer til venstre, og det er naivt å tro at en slik 
grunnholdning ikke kommer til uttrykk i det de 
skriver. Dette gjelder oss alle. Det er ikke noe galt 
i dette, men man bør være åpen om det og ikke 
seile under et eller annet slags bekvemmelighets-
flagg som ikke finnes. Jeg synes derfor diskusjo-
nen om ‘falske nyheter’ er ganske uinteressant.  

 Langt mer interessant er det å få vite noe 
om redaksjonelle vurderinger som er gjort og 
hvilken virkelighetsoppfatning journalisten har. 
Særlig synes jeg den hjemlige dekningen av det 
som skjer i Midtøsten er interessant i så henseen-
de. Leser jeg utenlandske mediers dekning og 
analyse av hendelsene i Midtøsten, får bildet at-
skillig flere nyanser. Derfor skal vi være forsikti-
ge med å bare å stanse opp ved begrepet ‘falske 
nyheter’. Jeg vil heller høre om hvilke grunnleg-
gende holdninger journalistene og redaksjonen 
har og som utvilsomt farger både hva de skriver 
om og ikke skriver om. 

Simon W. Bringeland 

Praising er 50 år! 

Flott å tenke på at dette ungdomsarbeidet har 

drevet sammenhengende så lenge. Jubileet skal 

feires siste helg i oktober, 25.-27.10. Mange av 

klubbens medlemmer opp gjennom årene har 

hatt glede av å sende sine ungdommer til dette 

arbeidet. Flere av klubbens medlemmer har også 

vært ledere. Henning var voksenleder på 80-

tallet og Einar og jeg hadde gleden, sammen 

med våre ektefeller, av å drive koret 1977-1979. 

Nå er det viktig at informasjonen om jubileet når 

frem til de over 1.000 som har vært med. Opp-

fordringen til klubbens medlemmer er derfor 

klar: 

Spre budskapet om jubileet. 

Interesserte kan kontakte undertegnede (9086 

2626 – gb@smebye.no) eller sjekke Facebook-

gruppen "Praising 50 år!" Her finner man løpen-

de informasjon om opplegget. 

gbs 
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    LederenLederenLederenLederen    har ordethar ordethar ordethar ordet::::            Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

Januar 
Kjell Berg    18.  
Bjørn Fjeldstad   18. 
Arnhild Kausland   30.  
  
Februar 
Gerd Olsen Tomter   1. 
Eldbjørg Markussen   2. 
Ingegjerd Svae   2.  
Oddvar Dalby   10. 
Bodil Johnson   12. 
Reidunn Dalby   18. 
Kari Ellen Berg   20. 
Ivar Refsdal    28.  
  
 Mars 
Jan Kåre Hummelvoll  1. 
Tove Sellereite   2. 
Marit Svahn    3. 
Roar Paulsrud   5. 
Astrid Stana    8. 
Ole Jacob Tomter   10. 
Marit Skjerven Amlien  14. 
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. 
Morten Erik Stensberg  11. 
Arne Amlien    14. 
Kristin Mosvold   22. 
Thorvald Sæhlie   27. 
 
 

IIII    nnflytelse på omgivelsene våre. 

Når man har levd noen år blir man sittende med 
mange erfaringer, et minne-lager, som vedrører 

både det følelsesmessige og det rasjonelle. Således skulle man 
jo tro at aldrende mennesker har større innflytelse på omgivel-
sene sine, enn yngre mennesker. 

Slik er det neppe. På lik linje med alle andre, er eldre men-
nesker like selvopptatte og navlebeskuende som alle andre, og 
innflytelsen vi velger å bruke på omgivelsene våre er like mye 
preget av et ønske om selv å høste gevinst av vår innflytelse. 

Vi som er så heldige at vi blir utfordret av barn og ungdom til 
å formidle små drypp av vårt minne-lager har en unik mulig-
het til å gi bort noe, som nødvendigvis ikke bare handler om 
høsting av egen gevinst. Når man har levd noen år, kan man 
skue tilbake på de virkelig betydningsfulle faktorene, som har 
gjort livet godt å leve. 

God lønn, pene hus, flotte reiser, eksklusiv mat, imponeren-
de titler osv. blir svært så puslete målt opp mot de faktorene 
som har gitt livet egentlig mening. Da blir det vår utfordring å 
sette ord og handling på nettopp dette. 

Vi, som gjennom Y`s men, har fått et fellesskap hvor vi kan 
dele noe av dette er heldige. Forskjellige mennesker, med for-
skjellig bakgrunn og erfaringer, med en evangelisk forankring 
har en gullgruve i treningsarbeidet for å løfte blikket bort fra 
vår egen navle og uvesentlige trivialiteter. 

Det er i felleskapet, i møte med mennesker som lever og har 
levd sine meget forskjellige liv, at man virkelig blir vis. Uten 
nødvendigvis selv å vite om det, kan vi utstråle noe av det nye 
generasjoner lengter etter å se. Om dette skjer, - da har vi i 
meget høy grad innflytelse på våre omgivelser. – Særlig når vi 
også lytter til de unge, - for der har vi enda mye å lære. 

Iver 
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Oddvar Dalby – 80 år 

VVVV    i sitter sammen i kantina ved tidligere Ha-
mar lærerskole og titter ut på et vinterlig 

Hamar; Oddvar med en kopp varm sjokolade og 
jeg med en kopp kaffe. Foranledningen er at Odd-
var snart fyller 80 år, og at vi som arbeider med 
Stikka vil ha et jubileumsintervju. 

 Oddvar ble med i YMC like etter 1970, og 
han ble invitert med av Thorbjørn Hummelvoll. De 
to var den gang kolleger ved Storhamar skole. 
Oddvar forteller at han synes det er fint å være med 
i YMC. Han liker seg godt, og mange i hans om-
gangskrets er med i klubben. Møtene er bra, og det 
er et fint vennskap blant medlemmene. Formid-
dagstreffene på Prestrudsenteret er også noe han 
setter pris på. Der møtes pensjonistene til en kopp 
kaffe og smørbrød mens de drøfter og løser en rek-
ke vanskelige problemer i tiden. 
 

 Oddvar er utdannet lærer fra Hamar lærer-
skole, hvor han tok 2-årig lærerskole for dem som 
hadde examen artium. Det skjedde i 1961, og da 
var Andreas Schanke rektor (nettopp overtatt etter 
August Lange). Året før hadde han hatt et vikariat 
for å finne ut mer om det å være lærer. Senere tok 
han pedagogisk veiledning med sikte på å bli 
øvingslærer. Denne utdannelsen tok han i Kristian-
sand. Senere ble det forming på Notodden. Med 
denne tilleggsutdanningen ble han adjunkt. I 30 år 
var han øvingslærer. Til å begynne med var han et 
par år i Åsnes, men har siden vært i Hamar, to på 
Midtbyen og resten på Storhamar. 

 Å bli lærer har han opplevd som et riktig 

valg, og han sier at han har hatt mange fine lærerår. 
«Jeg ga meg da denne datatiden kom», sier Odd-
var. I årenes løp har jeg vært med på mange refor-
mer, forteller han videre. «Jeg tror at personlig eg-
nethet er viktig, og ikke minst det å ha engasje-
ment.» Han har fått mange hyggelige tilbakemel-
dinger fra tidligere elever – det setter han stor pris 
på. 

 I fritiden har Oddvar drevet mye med ori   
entering – dette har han holdt på med i 65 år. 
Han har deltatt i Norgesmesterskap både for 
junior og senior, og ellers i utallige løp både 
innenlands og utenlands. Nå har han gitt seg 
med dette. Alderen krever sitt, man må være 
mer forsiktig i et ofte ulendt terreng. Også 
skigåing har vært populært. Oddvar har gått 
Birkebeineren og klart merket. Fremdeles er 
han å observere ute i skiløypene. Han er hel-
ler ikke fremmed for sykling, men nå på kor-
tere turer. Etter et par uhell på sykkel har han 
kjøpt seg en «damesykkel», som er lettere å 
komme av og på. I sin ungdom var han også 
innom skihopp, oppvokst i Vangsåsen som 

han er. Sportsinteressert har han vært hele livet, og 
idretten har dermed vært en viktig del av livet hans. 
Ikke minst vinteridrettene – i Vangsåsen var det 
alltid snø. 
 

 Oddvar vokste opp på Dalby gård som ene-
barn, men han har aldri drevet jorden. Hans far 
drev den så lenge han kunne. Senere ble jorda for-
paktet bort. For Oddvar var det aldri aktuelt å bli 
gårdbruker, og ingen av hans og Reidunns barn 
ville overta. Nå er gården solgt til forpakteren. 
«Det var nok litt sorgarbeid som lå i det å selge 
gården», sier Oddvar. «Det var et sted som hadde 
tilhørt familien i flere generasjoner». Som pensjo-
nist driver Oddvar med historie, særlig lokalhisto-
rie. Der har han skrevet bidrag i lokalhistoriske år-
bøker i flere år, og vært med i redaksjonskomiteen 
for Minner ifrå Vang. 
 

 Han har i flere perioder vært medlem av 
Vang Menighetsråd - i noen år som formann. Rei-
sing har det også blitt tid til – som for mange pen-
sjonister. Kina, Peru og Hellas er blant stedene 
Oddvar nevner. I senere år har også Kypros vært et 
godt sted å tilbringe noen mørke novemberuker på. 
Oddvar har også en hytte (timeshare) ved Strøm-
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stad, og den er et mye brukt samlingssted for alle 
i familien en gang i året. Han har tre barn, og et 
av dem bor i Hamar. De to andre bor henholdsvis 
i Trondheim og Hønefoss. 7 barnebarn er kom-
met, og to av disse er i nærheten siden de bor i 
Hamar. Han følger med på hvordan det går med 
dem, er med på avslutninger og tilstelninger, og 
barnepass blir det også. Da gården ble solgt, flyt-
tet han og Reidunn inn i leilighet. «Vi liker oss 
godt her», forteller han. «Leiligheten ligger like 
ved Mjøsa, og her er det gode muligheter til tur-
gåing». 
 

 Vi nærmer oss slutten på samtalen, og jeg 
spør hva Oddvar vil svare dersom jeg spør om 
hva livet har lært ham. «Stort og vanskelig spørs-
mål», sier han. «Skulle jeg komme med en enkel 
oppsummering, kunne jeg si at ting ofte ikke er 
så vanskelige som de ser ut til på forhånd. Når 
noen sier at de fleste bekymringer blir det ikke 

noe av, så passer det i grunnen godt på meg 
også,» oppsummerer han. «Og så synes jeg at det 
er viktig å være raus med å gi ros. Jeg har hatt et 
godt liv sammen med Reidunn. Vi har barn og 
barnebarn, og ser etterslekten vokse. Nå er jeg 80 
år og er fornøyd med det. Et mål var å være med 
i barnebarns konfirmasjon. Sist sommer ble den 
eldste konfirmert». 

 Det er viktig å få være frisk og kunne delta 
i livet omkring seg. «Troen har gjort ting enklere 
og tryggere», sier Oddvar. I realskoletiden var 
han med i Ynglingen (Hamar), og han tok bussen 
ned til byen. Skolelaget var han ikke med i. «Jeg 
syntes nok at det var noen særinger som var med 
der», sier Oddvar litt spøkefullt. 

«De mange årene i YMC har vært med på å for-
me meg», avslutter han. 

Simon W. Bringeland 

Ole Jacob Tomter – 70 år 

J eg møter Ole Jacob til en samtale i en nesten 
tom kantine på tidligere Hamar lærerskole; 

alle studentene er kanskje ikke kommet ennå, 
eller de har praksis. Vi sitter ved et bord og titter 

ut på et vinterkaldt Hamar. 

Ole Jacob forteller at han ble med i YMC om-
kring 1980, og han ble invitert med av Oddvar 
Dalby og Alf Jordheim. I alle disse årene har det 

vært trygt å være med i klubben, i alle livets fa-
ser. Klubben har nesten vært som en familie, 
vennskapet og det kristne fellesskapet er dyre-
bart for meg. Det var en stor flokk fra Vang som 
kjørte sammen til møtene de første årene: Alf 
Jordheim, Carl Christian Jensen, Oddvar Dalby 

og jeg, forteller Ole Jacob. Vi fylte opp bilen. 

 

Ole Jacob har bodd på Tomter i Vang 
hele livet. Der vokste han opp som enebarn 
og odelsgutt. Han drev gården fra 1972 til 
2003, da ble den solgt til den eldste datte-
ren som nå driver den. Ole Jacob begynte 
driften i overgangen fra melk til korn på 
flatbygdene på Østlandet, mens Vestlandet 
skulle drive med melkeproduksjon. Men 
gården fortsatte med foringsdyr 
(kjøttproduksjon) i den første tiden, fortel-
ler han. Ved slutten av 1980-årene la vi om 
for å kunne bygge opp en sauebesetning, 
fortsetter han. Dette arbeidet har datteren 
ført videre. Hun fikk et lam da hun var 12 

år gammel, og siden har hun hatt denne interes-
sen. Hver vår slipper hun omlag 350 dyr på bei-
te. 

Med bakgrunn fra gård, er det mange forand-
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ringer Ole Jacob har vært vitne til på landsbygda. 
Tomter er en av de eldste slektsgårdene i bygda. 
«Dette er jeg bevisst på», sier Ole Jacob, «fordi 
jeg hadde en bestefar som var interessert i histo-
rie.» Gården ble delt i 1880-årene, og den har ek-
sistert siden middelalderen, ganske sikkert, men 
de eldste opplysninger om personer går tilbake til 
1612. Det er få kilder, men dette er dokumentert. 
Etter delingen er det fortsatt samme slekt som sit-
ter på begge gårdene, og det har vært samarbeid 
blant annet om maskinpark og felles arbeid ellers. 
Gården er som sagt gammel, men har skiftet navn 
underveis. Jeg mener den het opprinnelig Haugset, 
«gården på haugen» før svartedauen la den øde på 
1300-tallet. Kanskje kan datterens barn bli 14. ge-
nerasjon som kan føre arven videre en gang. 

 

Historie har vært en viktig del av livet, forteller 
Ole Jacob, begge bestefedrene var interessert i 
lokalhistorien. «Lokalhistorie har vært mitt felt», 
sier Ole Jacob. Jeg har skrevet mange artikler i 
årbøker, sier han, og i mange år har han arbeidet 
med Vangsboka – historien om bygda hvor han 
vokste opp. Etter hvert ble han leder av historiela-
get og samarbeidet da med daværende lokalhisto-
rieforfatter (Vangsboka). «Jeg fortsatte dette ar-
beidet, tok over hans arkivmateriale, som bl.a. be-
stod av 170 000 papirlapper med personinforma-
sjon. Dette er nå digitalisert», sier Ole Jacob. Ar-
beidet med lokalhistorien har lært ham mye. Han 
har kartlagt familiene og finner informasjon om de 
familiene som bodde på både store og små plasser.  

 

Man må sette seg inn i de vilkårene de levde 
under den gang. Det var mye fattigdom og elen-
dighet – dette må komme fram. Det gir oss en 
bedre forståelse av samfunnsforholdene den gang, 
sier Ole Jacob. Særlig i de høytliggende delene av 
bygda var det mye fattigdom. Dette har jo Eilert 
Sundt skrevet mye om, «og jeg kjenner igjen noe 
av dette», sier han videre. Mange barn ble født 
utenfor ekteskap, og «uekte» barn hadde ikke ar-
verett, og skulle helst ikke nevnes. Derfor legger 
gamle bygdebøker vekt på en ubrutt mannslinje 
knyttet til gårdene og tar ikke med hele befolk-
ningen. Fram til i dag har samfunnet endret seg 
mye, og vi sorterer ikke befolkningen slik i dag, 
sier Ole Jacob. Mange dro til Amerika der noen 
gjorde det bra, men slett ikke alle. Noen drog til 

storbyene og kom ille ut. Dette kan bøkene til Os-
kar Braaten gi en beskrivelse av. 

 

Andre interesser har vært knyttet til kirken. 
Fra 1990-tallet trengte han litt mer inntekter, og 
fikk en mindre stilling som kirketjener i Vang kir-
ke. Senere begynte han å arbeide på kontoret til 
kirkevergen, en stilling som etter hvert ble full. 
Der hadde han ansvaret for driftsavdelingen, og 
han vikarierte også en tid som kirkeverge. Jeg har 
ikke formell utdannelse, sier Ole Jacob, men jeg 
hadde en bratt læringskurve. Jeg er utdannet agro-
nom, og det har kanskje betydd en del for yrkesli-
vet. 

 

Friluftsliv har vært knyttet til arbeidet på gar-
den og setra som gården har ei mil nord for Gås-
bu. Dessuten har jeg stor glede av å gå på ski, men 
har aldri hatt konkurranseinstinkt. Familien har 
ikke vært stor, men de to døtrene har gitt meg stor 
glede i livet. Den ene er knyttet til «jord» og den 
andre til «ord», som han sier. En er bonde og en 
har tilknytning til Høyskolen i Innlandet. Da han 
giftet seg med en bergensdame fikk han et større 
perspektiv enn gården hjemme, som han uttrykker 
det. Vi levde et godt liv i over tretti år og var knyt-
tet til gården og kirken. Ole Jacob ble enkemann 
for noen år siden, og har siden giftet seg på ny. 
«Jeg er heldig som har alle mine boende i nærhe-
ten», forteller han, «de tre barnebarna betyr mye 
for meg». 

 

Hva livet har lært meg? Jeg oppdager mer og 
mer at jeg er en liten brikke i en stor sammenheng. 
Når du fyller 70 år og ser tilbake, er det mye å tak-
ke for. Livet har bydd på mye forskjellig, men jeg 
ser tilbake med takk, sier Ole Jacob. Jeg ønsker å 
markere dagen med et arrangement i Vang kirke 
hvor jeg snakker om mennesker jeg har møtt gjen-
nom livet og som har betydd noe for meg. Det er 
ikke jeg som skal takkes, men alle andre. I dag 
lever jeg et bra liv, sier han, og reising både in-
nenlands og utenlands har det blitt tid til også. 
Spania med sin fine sommervarme har gitt rom for 
fjell- og strandturer som en avveksling fra et vin-
terkaldt Norge. 

Simon W. Bringeland 
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NATURHJØRNET  

Å VÆRE GARDBRUKER 
 

D et er vanskelig å planlegge livet i 
detalj. At jeg skulle bli gårdbruker i 

en periode av livet hadde ikke falt meg 
inn. Men så traff jeg ei kjekk jente på læ-
rerutdanninga, og hun var fra en gård i 
Romedal. Hun hadde ingen søsken, og 
slik gikk til at jeg i mange år drev som 
bonde ved siden av annet arbeid. 
 
Jeg trivdes med det. Det er en god opp-
levelse å slådde og harve jordene i slutten 
av april. Kanskje enda mer spennende å 
så kornet for så å gå og vente. Når de 
grønne spirene dekker jordene som et 
tynt fint teppe da er det et flott syn. Det 
er spennende å følge kornåkeren gjen-
nom sommeren og fram til skuronna. 
Kanskje høydepunktet i løpet av somme-
ren er nå jeg har tresket hengeren full og 
stikker hånda ned i det det gule tunge 
kornet. Jeg lar kornet gli mellom fingrene 
og tygger gjerne på noen enkelte korn. 
Avlinga er redda. 
 
En dag kom Trygve Magnus hjem fra 
Jønsberg landbruksskole med en kalv. 
Etter hvert fikk vi ganske mange dyr av 
rasen som kalles Charole. En vårdag jeg 
drev på jordet stoppet det en bil og vinket 
til meg. En av kuene dine ligger på jordet 
bak låven. Jeg tror den er død.  
 
Jeg kastet meg i traktoren og kjørte så 
raskt jeg kunne. Jo riktig, der lå det ei 
stor og drektig ku, og det så ut som den 
var død. Den skulle kalve og hadde blitt 
liggende på ryggen. Men jeg oppdaget 
snart at det var liv i den. Jeg skimtet også  

 
 
 
noen føtter  
fra en kalv som tydelig hadde satt seg  
fast under fødselen. Jeg tok tak i bena og 
dro så hardt jeg kunne. Kalven gled ut og 
klarte faktisk å reise seg. Da begynte kua 
å sparke med bena. Det var liv i den. Den 
hadde bare slitt seg helt ut. Jeg fikk man-
nen som varslet til å hjelpe meg. Med et 
par tau klarte vi å dra kua slik at den fikk 
bena under seg. Den klarte å reise 
seg.Det var et stort øyeblikk da kalven 
drakk. Men da var det jeg så noe rart. Jeg 
så noe som beveget seg inne i kumagen. 
Det kan da ikke være en kavl til der? Jo, 
det var det. Jeg stakk armen så langt jeg 
kom inn i kumagen, fikk tak i bena på 
kalven og dro. Ti minutter senere stod 
begge kalvene og drakk av mora si. En 
utrolig opplevelse. 
 
Den samme sommeren skulle jeg flytte 
kuene over vegen som går forbi gården. 
Det gikk greit helt til den største av alle 
en charoleokse kom opp på vegen. Den 
stoppet, skrapte med bena og buret med 
nasen ned i asfalten. Jeg forsøkte å lokke 
den videre med en boks pellets jeg had-
de. Den ville ikke flytte seg. Det kom bi-
ler fra begge kanter, og snart stod det en 
rekke bilder og ventet.Folk kom ut for å 
se. Kanskje gikk det 20 minutter før ok-
sen forsiktig beveget seg framover og 
ned i hamnehagen på andre siden av ve-
gen. Med det samme jeg fikk den innen-
for gjerdet så satte jeg på hekta og kastet 
meg over gjerdet. Oksen var fortsatt i 
dårlig humør, og jeg forstod at her måtte 
jeg komme unna så snart som mulig. 
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Enda mer skummelt var det da jeg om 
våren dette året slåddet på jordet. Jeg feil-
beregnet litt og slådden slo inn i en høy-
spentstolpe som står på jordet. Slådden 
datt av, men da jeg skulle ut av traktoren, 
så oppdaget jeg at en av høyspentledning-
ene hadde ramlet ned, og jeg så små stikk-
flammer bortover på jordet. 

 

Her haster det tenkte jeg. Hoppet ut av 
traktoren og løp opp til en nabo. Der fikk 
jeg ringt e-verket. Jeg har kjørt ned en 
høyspenledning, sa jeg. Det vet vi. var  

 

svaret. Strømmen har gått på hele Ilseng. 

Ingen må bevege seg på jordet. Det er livs-
farlig. Da hadde jeg akkurat løpt over jor-
det. 

 

Med disse to litt dramatiske beretninge-
ne fra å være bonde, så må jeg avslutte der 
jeg startet. Å dyrke jorda og følge utvik-
lingen gjennom en sommer er utrolig 
spennende. 

 

Trond Vidar 

Den internasjonale kirkedagen i januar 
var lagt til Gjøvik 
kirke. Fra Hamar 
dro Lars Viggo 
Berntsen, Elisa-
beth Berntsen og 
Simon W. 
Bringeland.  

På grunn av alle 
byggeaktivitetene 
underveis måtte 
vi beregne litt 
ekstra tid til kjø-

ringen. Hamar var tåkelagt av frostrøk fra 
Mjøsa, men etter hvert som vi kom nord-
over forsvant tåken, og solen badet det flotte 
vinterlandskapet.  

Gjøvik kirke var godt fylt opp med men-
nesker. Mange fra YMC-klubbene i distrik-
tet var der, og det var to barn som ble døpt. 
De nye konfirmantene i menigheten – 20 i 

tallet – ble også presentert for menigheten. 
Under de innledende kunngjøringer ble det 
nevnt at medlemmer fra YMC var tilstede 
under gudstjenesten. Forrettende prest var 
Ole Jacob Nyhus, og han hadde en form for 
dialogpreken med konfirmantene. –  

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe for 
YMC på Ynglingen like ved kirken. I alt 36 
personer fra alle klubbene hadde funnet vei-
en til Gjøvik denne dagen. Vertskapet hadde 
dekket pent på i kjellerstua, og de vartet opp 
med god og varm kaffe – godt med noe 
varmt i sprengkulden – og velsmakende 
kringle. Praten gikk livlig ved bordene, og 
distriktsleder Lars Viggo informerte om di-
verse saker. Den nærmeste begivenheten er 
distriktskonferansen som skal være i Bru-
munddal i begynnelsen av april. Den er 
åpen for alle, i motsetning til distriktsrådet 
som bare gjelder delegater fra klubbene. 

swb 

 

Internasjonal kirkedag i Gjøvik kirke 20.januar 
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I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet 

 

I himmelen 
 

F ra tid til annen står det i dødsan-
nonsene: «Far har rakt ut sin hånd, mor 

har grepet den». Det er vel slik vi lett ten-
ker. I hvert fall har jeg hatt slike tanker 
om gjenkjennelse – ikke minst nå som jeg 
er alene igjen av en søskenflokk på åtte, to 
av dem døde som små før min tid. Dåps-
salmen «Milde Jesus» har dette håpet om 
gjenkjennelse i siste del av salmen: 

Trygt skal dine hender bære 

Meg og søsken, far og mor. 

La oss evig sammen være, 

Vi som var det her på jord. 

Biskop Per Lønning prøvde å finne ut av 
dette, tok Bibelen for seg, men han fant 
ikke grunnlag for denne tanken om å kjen-
ne hverandre igjen i himmelen. 

 

Jeg møtte utfordringen i Kamerun en 
gang for ca. 40 år siden. En venn, sønn av 
de første som ble døpt av norske misjonæ-
rer i landet, hadde skiftet religion og blitt 
muslim. Han hadde jobbet lang tid som 
lærer i kirkens skolearbeid. Konvertering-
en hadde nok noe å gjøre med at han fikk 
en høyere stilling i stat eller kommune. 
Han hadde sin mor boende hos seg. Hun 
døde og i en samtale sier han til meg: 
«Prest hvordan kan du og mamma finne 

glede i himmelen når jeg ikke er der». 
Den satt. Spørsmålet har ikke forlatt meg. 

 

Om jeg kommer inn i den himmelske 
evighet – slik det levende håpet Peter  

omtaler, og som vi siterer ved dåp og  

 

 

 

gravferd – ville det være fint å møte mine  

kjære. Men så kommer spørsmålet til min 
venn fra Kamerun: Hva om noen mang-
ler? Da blir det vanskelig. 

 

I et intervju Vårt Land hadde med bis-
kop Aarflot da han fylte 90 år i fjor, fikk 
han et spørsmål på bakgrunn av at hans 
kone, Karna, døde noen år tidligere: 

 

Tenker du at du skal møte henne igjen? 

• Bibelen er full billedlig tale om livet 

etter døden. Det jeg vet er at Jesus 

stod opp fra de døde og vandret gjen-

nom dødsdalen for oss. Når min tid 

kommer, vil jeg flytte blikket til Jesus, 

min frelser, og til det korset som ble 

tegnet på meg da jeg ble døpt. Da skal 

jeg hvile trygt i Guds hender, som har 

båret meg også i dette livet. 

•  

Aarflot blir stille. 

• Men om jeg skal møte Karna og 

kjenne henne igjen, spurte du? Tanken 

streifer meg fra tid til annen, og da fyl-

les jeg av glede. Det jeg i alle fall vet, 

er at jeg skal møte Jesus, og ha et liv 

med ham. 

•  

Godt svart! 

Kåre S 
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VVVV    i ble tatt så 

godt imot i døren av 

festkomiteen ved Odd-

var, som ledet oss venn-

lig mot Kåre og Ole 

Jacob ved betalingsbor-

det, hvor vi ble krysset 

av etter at vi hadde 

gjort opp for oss.  

Og så var festen i gang 

rundt vakkert pyntede 

bord. 

Adventsfesten i år ble, som så mange ganger 
tidligere, ledet av Terje. Lun og ledig vel-
komst – og en fin liten legende til åpning:  
Dan Lindholms Julens lysbærende tre. ”Da det 

spurtes i verden at vår frelser skulle bli født 

på jord, var det tre trær som la ut på vandring 

til Betlehem. Først var det fikentreet, så olje-

treet, det tredje var et grantre. I tusen år eller 

mer vandret de, for de ville være fremme i god 

tid når den hellige stunden var inne…” Og 
hvilket av de tre som ble lysbærende? Riktig: 
Grantreet. 
 
Det som er så hyggelig med disse adventsfes-
tene, er blant annet julesangene. Og siden vi 
hadde solid og taktfast pianoledelse, ble det 
rene vellyden, et riktig flott blandet kor som 

skapte god stemning og glad forventning. Det 
er ganske hyggelig med middag også, særlig 
når komiteen har ordnet med lam og fløtegra-
tinerte poteter, grønnsaker og rikelig med tyt-
tebærsyltetøy. De  fleste  måtte forsyne seg to 
ganger – minst.  
Vi ønsker samme meny tidlig i desember 
2019. 
 
 

Adventsfest 11. desember 2018 



  STIKKA                                                                                                                 11                                                      

 
Underholdningen var festtalen – og festta-

len ble så musikalsk at det var en fryd. Dom-
kantor Trond Våge på piano og tidligere 
klubbmedlem Geir Hansen med sangkåseri 
om Erik Bye – en av Norges største sangpoe-
ter, og en som skapte ”Gudsnær poesi” (i føl-
ge Gunnar Stålsett). En lydhør og klappende 
forsamling gledet seg over Geirs gode, per-
sonlige sammenbindende tekst og hans rike 
barytonrøst. Her var det ikke nødvendig med 
mikrofon når visa om Jørgen Hattemaker ble 
sunget, heller ikke var det nødvendig i for-
bindelse med sangene: Det gikk en kjempe 

gjennom landet, Vår Herres klinkekuler, En 

sang under skjorta er alt jeg har, Vår beste 

dag.  
 
Vi skjønte hva Geir mente da han snakket 
om at for ham, og for mange andre, opprett-
holdes troslivet gjennom sangen. Domkantor 
Trond (som stilte opp på sin fødselsdag!) ak-
kompagnerte Geir på en måte som gav hele 
sangkåseriet et kunstnerisk kvalitetsuttrykk. 
Begge ble behørig takket. 
 
Før kaffepause med deilig marsipankake, 
var det plass til en julehilsen fra klubbleder 
Iver, hvor han blant annet kunne fortelle at 
klubben hadde fått tre nye medlemmer (som 
formelt skal tas opp i januar), nemlig Arne 
Amlien, Håkon Dahl og Kjell Arnold Nyhus.  
 
 
 

 
Så et nytt ”tradisjonsinnslag”: Ole Jacob 
med en ny historie fra Vang. Denne gangen 
om husmannsgutten Kristian Pedersen (f. 
1867), som tok det store spranget og reiste til 
USA og ble der, i Texas, på egen gård i 70 år. 
Spennende historie fra Ole Jacob også i år. 

 
Kvelden ble avrundet i Domkirken med en 
stemningsfull samling: Geir Bjørnar ved or-
gelet og Arild med refleksjoner over tilliten 
til gjeteren – den gode hyrde – og dermed 
tilliten til den Herre som kommer i julen. Til 

sist: Deilig er jorden. Takk for en innholdsrik 
adventsfest. 
 
JKH/SL 
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JJJJ    a, det var virkelig tale om å bli løftet på 
sangens vinger da klubben arrangerte sang- 

og salmekveld med Eyvind Skeie 15. januar. K-
forum var invitert, og møtet var åpent. Arrange-
mentet var lagt til Storsalen ovenpå, og det var en 

klok beslutning, for salen var stuvende full, og 
ekstra stoler måtte bæres inn for å få plass til alle.  

Kveldens vert, Peder Hodøl, ønsket både kvel-
dens gjest og alle de fremmøtte velkommen. Deret-
ter fikk Eyvind Skeie ordet, og med sin sonore 
stemme både talte og sang han for forsamlingen. 
Det ble både solosang fra Skeie, og mange felles-
salmer. Geir Bjørnar Smebye ledsaget på piano, og 
sammen ledet de kvelden på en fin måte. De frem-
møtte var sikkert, i likhet med meg, fylt av forven-
ting til hva vi skulle få høre.  

Eyvind Skeie som mange kjenner som en fremra-
gende salmedikter, fortalte om sitt langvarige sam-
arbeid med en rekke musikere og komponister. 
Han innledet med å fortelle om sitt samarbeid med 
Sigvald Tveit som nettopp døde. De to arbeidet 
sammen med NRK-seriene Portveien og Sesam 

Stasjon. Der skrev de en rekke sanger som siden 
har blitt allemanns eie. Til minne om sin venn Sig-
vald Tveit trakk Skeie fram sangen ‘Døren låses, 

porten lukkes’ fra Portveien-serien. Sangen fikk en 
ekstra dimen sjon da han fortalte at den skulle 

synges i Tveits begravelse etter minnetalen. Det ble 
den første fellessangen, og det var virkelig en opp-
levelse å høre den flotte klangen og samspillet mel-
lom tekst og melodi. Også adventssangen ‘Tenn 

lys’ er fra denne NRK-tiden, og det er særlig i det 
fjerde verset at den spesifikt kristne dimensjonen 
kommer inn. Melodien sitter godt, og tekst og me-
lodi hever hverandre opp. I det hele tatt er det fint å 
oppleve hvor mange av Skeies tekster som fungerer 
så fint sammen med melodien. Samarbeidet mel-
lom forfatter og musiker er viktig.  

Ja, Skeie henviste til Martin Luther som hadde 
sagt at evangeliet måtte synges, først da fikk det 
virkelig luft under vingene og kunne nå langt ut. 
Nummer 301 i salmeboken har betydd mye for 
meg, sa Skeie, den handler om det ufødte barnet, 
og det samme gjør nummer 874 hvor melodien er 
skrevet av en fra Aserbadsjan. – Kveldens siste – 
det var mange sanger og salmer som ble sunget 
denne kvelden – var nummer 899 ‘Jeg tror på jor-

dens forvandling en gang, en tid, et sted’ som han 
sammen med Sigvald Tveit skrev for artisten Fred-
dy Kristoffersen. Den handler om det kristne håpet, 
og gjennom et moderne formspråk får teksten fram 
hvordan mennesker som lever i dag opplever det 
kristne håpet.  

Som en utfylling av dette hadde han tidligere 
nevnt sitt besøk hos kopterne i Egypt, kanskje den 
eldste kristne kirke vi har. Der likte de ikke nye 
salmediktere, som han spøkefullt sa, men la vekt på 
å la de unge bli kjent med den eldgamle salmetradi-
sjonen helt tilbake til urkirken. Det var deres røtter, 
de var viktige å ta vare på. Dype røtter gjorde at de 
ikke så lett ble blåst overende. «Billige» sanger 
hadde korte røtter og tålte ikke tidens tann og had-
de ikke noe å gi. Utvilsomt et poeng. Det er nok 
derfor Skeie – og andre salmediktere som Svein 
Ellingsen – har arbeidet så grundig med tekstene. 
De må være slitesterke og kunne overleve den ge-
nerasjonen de ble skrevet i. Evangeliet er gammelt, 
som kopterne sa, og et moderne formspråk, tekstlig 
og musikalt, må ta vare på disse røttene. Det fikk 
Skeie godt fram på denne minneverdige salmekvel-
den. 

Simon W. Bringeland 

På sangens vinger – sang- og salmekveld med Eyvind Skeie 


