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OOOO    nsdag 6. november hadde prest, forfatter 
og foredragsholder Per Anders Nordengen 

morgenandakten i radio. For mange år siden møt-
tes vi da Levende Lys var med i TV2 sitt juleaf-
tenprogram og han var programleder. Siden har 
jeg i jobbsammenheng hatt gleden av å møte han 
som foredragsholder. Denne onsdagsmorgenen 
talte han befriende klart om livet og døden. En 
kort melding til han om jeg kunne bruke denne 
andakten i Stikka ga følgende svar: 
 
"Hei og takk for sist.!!! Artig. Hyggelig du likte 
andakten,- jeg har alle 4 denne uken om dø-
den…… Bare bruk den så mye du vil!!" 
 
Dermed kan du lese den her: 
 
”Mor lærte meg at døden hører livet til, men 
jeg liker det ikke”. Det er Forest Gump som sa 
det så treffende i filmen med samme navn da han 
sto sammen med sønnen sin på graven til ektefel-
len som døde altfor tidlig. 
 
Frykt for alvorlig sykdom og for døden er helt 
naturlig. For døden er det endelige farvel med alt 
det kjente. Døden handler ikke bare om å avslutte 
livet, men også om å forlate det menneskelige 
fellesskap for godt. Til alle tider har mennesker 
fryktet sykdom og død, og denne frykten er dypt 
rotfestet i oss. 
 
For min egen del er det ikke nødvendigvis dø-
den jeg er mest redd for, men jeg har ikke lyst til 
ikke å leve! For tross alt er det så mye godt i li-
vet, og jeg har lyst til å være med så lenge som 
mulig. Jeg vil hente barnebarna så lenge som mu-
lig i barnehage og følge dem på fotballtreninger, 
- jeg ønsker fortsatt å reise og oppleve. Jeg vil 
nyte naturopplevelser og være sammen med fa-
milie og venner. 

Det er feil å bagatellisere det skremmende og 
groteske ved døden. For den griper så sterkt inn i 
eksistensen vår og tar så grådig for seg. Den fra-
tar oss livet og den skiller oss fra hverandre for 
godt,- og den overlater oss til noe vi ikke vet hva 
innebærer. 
 
Kristentroen forskjønner heller ikke døden. 
Bibelen bruker faktisk ordet fiende om døden,- 
her kalles den for "den siste fiende". Og selv Je-
sus snakket om døden på en ærlig og smertefull 
måte. Han gruet seg til sin egen død. Han svettet 
blod og Han ba Gud om å få slippe da Han kjem-
pet dødskampen i Getsemanehagen. 
 
Per Fugelli lærte oss mye verdifullt om viktig-
heten av å leve åpent med sykdom og med døden 
som nær mulighet. Han valgte å gjøre seg til 
venn med kreften i stedet for at den var hans fi-
ende. Han «danset med døden», sa han for å ha et 
forhold til den i stedet for å holde den på fjern 
avstand. 
 
Jeg tror aldri at jeg klarer å gjøre meg til venn 
med døden. Men et bekjentskap kan jeg kjenne 
på. For alle begravelsene jeg har hatt og alle dø-
ende jeg har tilbrakt tid med, har nok gjort at jeg 
kan kalle døden for et kjennskap om ikke venn-
skap. 
 
I det siste verset av salmen som kalles Solsangen 
står det: 
 
Takk, gode Gud, for søster Død, 
den siste hjelper i vår nød. 
Hun kjører vognen stille frem 
når det er kveld og vi skal hjem. 
 

Klar melding fra Per Anders NordengenKlar melding fra Per Anders NordengenKlar melding fra Per Anders NordengenKlar melding fra Per Anders Nordengen    
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Velkommen til 
Årsmøte i hovedforeningen 
 
Hamar KFUK-KFUM ledes av en hovedfore-
ning. Denne har ansvaret for det aller meste på 
Ynglingen, forvaltning av eiendommen og bi-
stand mm. til arbeidet som foregår i de enkelte 
enhetene. 
 
Årsmøtet arrangeres torsdag 27. februar kl. 
19.30 i peisestua. Det blir vanlige årsmøtesaker 
som regnskap, budsjett, årsrapport og valg.  
 

 
 
 
Etter det formelle årsmøtet blir det åpnet opp 
for en plenumssamtale om hvordan vi i Hamar 
KFUK-KFUM kan være en grønn bevegelse. 
 
Det blir også en enkel servering. 
 
Velkommen er selvsagt alle medlemmer i klub-
ben. 
 
Geir Bjørnar Smebye, styreleder 

Redaktøren:Redaktøren:Redaktøren:Redaktøren:    
Nytt år og nye muligheter 
    
2019 er et tilbakelagt. Det ble et begivenhets-
rikt år. For min del i klubbsammenheng, star-
tet det på dåpsdagen min 15. januar med fullt 
hus på salmekveld med Eyvind Skeie.  
 
Så fulgte fine tirsdagskaffer og klubbkvelder 
på rekke og rad. I november hadde jeg gleden 
av å bidra på møtet om tensingbevegelsen 
sammen med Sindre Eide, en måned etter et 
stort Praisingjubileum. 
 
 På adventsfesten feiret vi klubbens første 50 
år og 31. desember kunne Helge og jeg mar 
kere klubbens årsavslutning som de to eneste 
medlemmene på tirsdagskaffen. At ikke flere 
kom, skyldes nok at det var nyttårsaften.  
I tillegg ble 2019 året hvor vi markerte at 10  

 
 
av medlemmene 
hadde runde og 
halvrunde år, meg 
selv inkludert. 
 
Hva bringer så 
2020? 
 
Det vi vet, er at vi vil ha mange treffpunkter  
på møter og kaffer med et godt kristent gutte-
fellesskap. Da er det aller meste på plass av 
det man kan ønske. Blir det i tillegg fine pro-
gram på møtene, er det nesten en bonus.  
 
I skrivende stund har jeg fått 16 salmenum-
mer til møtet med Åge Haavik tirsdag. Det 
blir spennende og lærerrikt! 
 
gbs 

Trond Vidar 
i beste  
sendetid 

Fredag 18. oktober 
dukket vår president 
Trond Vidar opp i bes-
te sendetid på NRK. 
Som gjest hos Lindmo, 
sammen med junior, 
fikk vi  få høre fra 
Trygve Magnus sin 
oppvekst som gryende 
politiker. Det som 

imidlertid var sterkest, var Trond Vidars fortelling om egen oppvekst. Vi 
har jo hørt dette før, også lest om det i Stikka, men det var sterkt å få dette 
i TV-ruta. 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    

Februar 
Gerd Olsen Tomter   1. 
Eldbjørg Markussen   2. 
Ingegjerd Svae   2. 
Oddvar Dalby   10. 
Bodil Johnson   12. 
Reidunn Dalby   18. 
Kari Ellen Berg   20. 
Ivar Refsdal    28.  
  
Mars 
Jan Kåre Hummelvoll  1. 
Tove Sellereite   2. 
Marit Svahn    3. 
Roar Paulsrud   5. 
Astrid Stana    8. 
Ole Jacob Tomter   10. 
Carl W. Krohn-Hansen  16. 
Karen Sigrid 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. 
  
Mai 
Sigvart Byberg   2. 
Solveig Fjøsne Saltvik  8. 
Randi Aschim   12. 
Trond Buraas    15. 
Brit Randen    18. 
Johannes Johnson   19. 
Lillemor Langseth    26. 
Solveig Kjos    26.  

        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

LIVETS RYTME. 
 
Jeg er glad i Y’s Men. Føler et ansvar for at vi skal ha 
gode møter, der vi alle føler oss hjemme. Jeg er glad 
for den faste ramma vi har på møtene. Vi håndhilser, 
åpner med en andakt og en god og fortrolig prat med 
kaffe og noe å bite i.  Så kommer foredraget og samta-
len etterpå. Til sist broderringen. Det er det kjente og 
faste ritualet jeg forventer når jeg kommer på møtene. 
Og jeg håper alle føler seg hjemme blant venner. 
 
Hver uke har jeg også to faste «møter». Det var 
kona mi Karen Sigrid som på sine trimturer møtte 
mange som gikk alene. Hun fikk en ide om at vi på 
gården i gapahuken vår ned mot Svartelva, kunne fyre 
opp bål en gang i uka. Hver tirsdag kl. 12.00 fyrer vi 
opp bål, har med vann og tørrkaffe og koker kaffe over 
bålet. Ingen blir spesielt invitert til bålkaffen, men ryk-
tet har spredt seg. Det kan variere litt, men mellom 12 
og 25 stykker samler seg rund bålet og slår av en prat.   
Det er så trivelig.  Bålkafeen er et fast innslag i uka.  
 
Vi er noen «gamle» gubber som tidigere har arbeidet 
på høgskolen. Vi har det til felles at vi alle har røtter 
fra den andre sida av Mjøsa. Klokka 13.30 hver fredag 
møtes vi  i på Hoels kaffe og har en lengere og koselig 
kaffeprat der uka oppsummeres. Vi startet med disse 
treffene på den gamle Arbeiderkafeen, men har holdt 
det gående i alle år senere. 
 
Poenget mitt er Y’s Menmøtene, bålkaffen og fre-
dagskaffen på Holes kaffe er viktige holdepunkter i 
livet mitt.  Jeg ser fram til disse møtene, og jeg trenger 
dem. Det er faste holdepunkter som gir livet en rolig 
og trygg rytme. 
 
Trond Vidar 
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SSSS    å godt at vi fant på å feire femti år! Jubi-
léer er viktige fordi vi får mulighet til å 

tenke over hvorfor vi holder på med det vi gjør, og 
slik få repetert og fornyet fortellingen om Hamar 
YMC.   
Samme år som Apollo 11 landet på månen i Still-
hetens hav 24 juli – da Neil Armstrong sa, som det 
første menneske på månen: «et lite steg for men-
neske og et stort sprang for menneskeheten» – 
samme år, 1969, men en og en halv måned før (7 
juni), ble Hamar Y’s Mens Club stiftet med St. 
Halvard YMC; Oslo, som fadderklubb. Forarbeidet 
startet høsten 1968, og det første ordinære møte 
fant sted i januar 1969 med 12 menn tilstede.  
Men allerede innen stiftelsesmøtet i juni, hadde 
klubben 22 medlemmer – menn i alle aldre  
 – også unge – selv om det ikke synes så godt på 
bildet. Og nå 50 år senere, er vi mange: 41 ikke 

veldig unge medlemmer. 
  
 Lurer på hva vår første president, Johs Kjør-
ven, sa på stiftelsesmøtet? Han kunne jo ha sagt 
noe slikt som: Dette er en liten hendelse for byen, 
men en stor begivenhet for ungdomsarbeidet i Yng-
lingen og for mannsarbeidet i Hamar menighet... 
Og om han hadde sagt det, tror jeg Kjell Linkjen-
dal og Sverre Gaarden, som var der, ville ha nikket 
bekreftende og sagt at det passet jo riktig bra til 
Y´s-doms motto: Heller tjene enn tjenes. 
 

 De første fem årene hadde klubben tilhold på 
forskjellige steder: I peisestuen på Hedmarktoppen, 
på Håndverkeren og i Kreditkassens lokaler – før 
vi endelig i 1974 fikk fast tilhold i Ynglingen. Og 

her har vi møttes annenhver tirsdag fra kl. 19.30 til  
21.30 – presis start og like presis avslutning!  
 
 Møtenes kvalitet er en av hemmelighetene 
bak de femti årene. Den første høsten etter stiftel-
sesmøtet (1969) hadde klubben følgende tema:  
  29/8: Res.kap. T. Aukrust: Å jobbe og å leve – to 
forskjellige ting? Møteleder: Johs Kjørven  
  12/9: Klubbkveld. Status – og retning fremmad. 
Møteleder: Kjell Linkjendal 
  26/9: Distr. sekretær Sverre Gaarden: Er det de 
eldres tur til å protestere? Møteleder: Finn Nielsen 
10/10: Bedriftsbesøk på Olrud Autorast. Ansvars-
havende: Reidar Joner 
24/10: Kjøpmann Per Sørensen: Mitt yrke. Møtele-
der: Olav Fløne 
  7/11: Ordfører Kristian Gundersen: Hamar 1980. 
Møteleder: Henry Marthinsen 

21/11: Redaktør Reidar Wiger: Glimt fra et presse-
liv. Møteleder: Arvid Trana 
5/12: Adventsmøte med menetter kl. 20:  
Dr. Einasr Lundby: Samfunn med Gud og mennes-
ker i en travel tid.  
  Møteleder: Johan Solheim 
 
 Og temaene på klubbmøtene har frem til i 
dag reflektert bevegelsens intensjoner, nemlig å 
informere om aktuelle kristelige, kulturelle, økono-
miske og sosiale spørsmål. Men i tillegg har vi én 
gang hvert semester stilt spørsmålet: Hvem er du? 
Og svarene har beriket klubbmiljøet gjennom med-
lemmenes personlig, redigerte historier.  
 

Hamar YMC – 50 år  
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 Klubben har ikke bare vært et lukket manns-
fellesskap: Kvinnene har vært invitert på minst ett 
møte i halvåret i tillegg til den tradisjonsrike ad-
ventsfesten – og den våryre «Ut i det blå-turen». 
Og så har vi etablert et samarbeid med vårt lokale 
K-forum om to fellesmøter årlig. Så – vi er da 
åpne, eller? 

 
 Prosjektene har vært mange og kreative 
Dette teppet er et kvinneblikk på alle aktivitetene 
som klubbmedlemmene drev med for å skaffe 
midler til ungdomsarbeid som klubben støttet. Og 
det manglet ikke på kreativitet: 
Loppemarked i Ynglingen, salg av flere tonn strø-
sandsekker, salg av Mjøskalenderen, ombæring av 
Huskelappen og Menighetsbladet (en solid inn-
tektskilde), salg av vakre fotografiske julekort, 
mange år med oppsetting av julegater (til 2010) – 
og så søppelplukking i Hamarområdet. Men du 
verden så mange dugnader vi har hatt! Tenk bare 
på dugnadene på Budor og på Ynglingen, husma-
ling både her og der – og i mange år stilte vi roder 
og mannskap til disposisjon for den årlige TV-
innsamlingsaksjonen.  
 

 Dessuten må vi vel si at å ta på seg leder-
skap for hele Region Norge, forutsetter stor dug-
nadsinnsats og vilje til ansvar. I 1980-81 hadde vi 
regionstyre med Johs Kjørven som regionleder, og 
i 1988/89 trådte klubben til på nytt – denne gang-
en sammen med Brumunddal YMC – med Per 
Kjos som regionleder og Egil Sundby som nestle-
der. Og så arrangerte klubben regionkonferanse i 
1976 og på nytt i fjor (2018) sammen våre venner 
i Brumunddal.  

 Klubben har karakter – og den har end-
ret karakter. Det var nok mer justis i klubbmiljø-
et i de første årene. I begynnelsen – fra 1971 – sto 
det i programmet: Møteplikten innskjerpes. Det 
var nok litt slinger/ustøhet i fremmøtet da også. 
Derfor kom følgende melding: Fravær/forfall må 
meldes dagen før. Denne oppfordringen holdt seg 

til 1990. Og fra 1977-80 sto det i 
programmet: Bruk nåla! Slike hen-
stillinger er borte nå – tøylene er 
slakkere. Men nålen var en identi-
tetsmarkør som vi forresten hadde 
flere av de første tiårene. Jeg ten-
ker på vimplene vi fikk i gave fra 
andre klubber, og Y´s Men-
symbolet vi klistret på bilvinduene 
for å vise hvor vi hørte hjemme. I 
dag er det langt mindre vekt på 
slike tilhørighetsuttrykk.  
De første 25 årene var Fredags-
trimmen et fast innslag i og på pro-
grammet fra 1973 – og fra 1980 til 
1997 hadde vi faste trimledere 

(først Ragnar Pünther så Geir Bjørnar Smebye). 
Det var stort både for voksne Y´s Men og deres 
barn: Først temmelig intens og rå five-a-side-
fotball, så volleyball med omtrentlige og liberale 
regler, deretter ned i svømmehallen – og til slutt 
badstue med filosoferende samtaler. Og så hjem til 
kveldsmat og detektime. Flott ukeavslutning. Jo, 
da, Hamarklubben har forsøkt å stimulere til en 
rimelig sunn sjel i et all right legeme. Nå er ikke 
kroppene like lyte- og knirkefrie, men de huser 
absolutt interessante personligheter... 
 
 Vennskap som holder: Vi har hatt to venn-
skapsklubber utenfor landets grenser: Varde YMC 
helt fra 1975 og Murmansk YMC i en tiårs-
periode på 90-tallet. Forbindelsen med Varde har 
vokst seg solid gjennom disse 44 årene – snakk 
om holdbart vennskap! Ikke minst har samlingene 
hvert andre/tredje år bidratt til å utdype vennska-
pet med godt samvær og felles opplevelser. Neste 
år – nytt besøk: Da er det vår tur til å gratulere 
Vardeklubben med 50 år. De har inspirert oss med 
sitt store sosiale engasjement i lokalsamfunnet – 
og aktive støtte til lokalt KFUM/K arbeid. Og så 
har de blitt en «mixed klubb»! Men akkurat den 
inspirasjonen har nok fortsatt trange kår i vårt 

(Fortsetter på side 6) 
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mannsmiljø, eller?  
Våre klubber har hatt solide ankerfester – i Lindy 
Bach, den brevskrivende og vennekjære bygartne-
ren i Varde, og for Hamarklubbens del, Olav Svae, 
også han flittig brevskriver og blant mange ting 
klubbens trofaste bussjåfør. Jo, vi har vært heldige 
med valg av ankerfester, og vi er heldige med våre 
nye; nemlig Henning Juul, Varde, og vår lokale 
Sigvart Byberg. 
 
 Etablering av nye klubber i distriktet: Må 
det være lov å skryte litt? Ok. Vi har chartret seks 
klubber. Tre lever aldeles utmerket slik som Gjø-
vik YMC (1973), Lillehammer YMC (1980) og 
Brumunddal YMC (1981). Dessverre har tre måttet 
legge ned etter mange års virksomhet, nemlig 
Eidsvold (1984-2018), Stockholm norske 
YMC (1984) – og Fokus/Storhamar YMC 
(flere fra den siste har gått inn i Hamarklub-
ben).  
 
 Stikka har vært klubbens budstikke i 
ordets beste betydning! Den har speilet 
klubblivet og har vært et solid bindemiddel i 
48 år (fra høsten 1971). Det er en 12 siders 
publikasjon som kommer ut fire ganger årlig. 
Det var Torbjørn Hummelvoll, redaktør gjen-
nom mange år, som tok i bruk navnet STIK-
KA for å ‘hedre’ den gamle Hamar Stiftsti-
dende som steg opp av konkurs-asken som 
Nye Stiftstidende, og som dessuten var ar-
beidsplassen til tre tidligere medlemmer. 
Knapt noen norske YMC-klubber har hatt et så 
livskraftig organ over så lang tid. Det skyldes 
mange ting – slik som gode redaktører, små og litt 
større nyheter, portrettintervjuer (v/jubileer), spal-
ten ‘Presidenten har ordet’ som kommenterer vikti-
ge tema i lederens virksomhetsperiode, og ikke 
minst artikkelstoff fra flittige bidragsytere med uli-
ke interessefelt.  
 
 Hva har båret klubben i 50 år? En viktig 
erkjennelse er at vi må tenke fint om form og 
struktur – dvs. at vi har møter med en fast, nesten 
elegant form og gode rutiner i klubbarbeidet ellers. 
Det har bidratt til å gjøre klubben mindre sårbar 
fordi virksomheten hviler i tydelige organisatoriske 
strukturer. Men klubbens livskraft og bærende mo-
menter har vært noe mer enn bare møter med mat, 
sang og kåseri. Noe må binde sammen – en sak/
saker. Saken kan være Y´s Mens visjon: om at vi 
her, på samme måte som 1650 klubber over hele 

verden, skal være orientert mot å tjene og støtte 
opp om YMCA-arbeidet – og være tjenende til ste-
de i lokalsamfunnet. Vi er en del av noe større. Det 
er godt. Likevel vil nok de fleste hevde at det som 
virkelig har båret klubben i disse femti årene, er 
medlemmene enkeltvis og samlet, selve mannsfel-
lesskapet med arbeid/dugnader, omsorgen for hver-
andre og atmosfæren. ‘Mannsmåten’ med andre 
ord: være og gjøre ting sammen.  
Og så har fellesskapet ytterligere blitt utdypet i 
uken mellom de faste møtene – ved at mange har 
møttes til uformelt lunsjsamvær – først på Cafe 
Royal, så Statens Hus og nå Presterudsenteret. Kan 
vi ane en aldersdimensjon i stedsvalgene? Etter 
denne historiske skissen må vi hedre to personer, 
nemlig jubileets to hedersmenn. Og hvem andre 

kan det være enn de to som med stor innsats, tilste-
deværelse, godt humør og klubblojalitet har vært 
med siden klubben startet? Det er to personer som 
det er en glede å smøre rundstykker og forberede 
møter sammen med. De skal nå motta heder og en 
meget sjelden utmerkelse som forutsetter at man 
har nådd moden alder, nemlig nålen for 50-års 
medlemskap:  
Kjell Linkjendal, klubbens første kasserer (30 år) 
og siden president flere ganger; det er han som fyl-
ler rommet med stort nærvær og smittende humør. 
Sverre Gaarden, klubbens travle sosialpolitiker 
gjennom mange år; dugnadsarbeider og omsorgs-
person. Han var 36 år da han ble med i klubben.  
Og heldigvis, ble de begge værende i klubben og 
har båret klubbidé og tradisjon på en så fin måte – 
og de fortjener derfor vår hyllest på denne måten.  
 
 
Jan Kåre Hummelvoll 
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Helge Senumstad er 85 år 

VVVV    i møtes i kantinen på campus Hamar over 
en kopp kaffe for å ta en jubileumsprat. Helge er 
85 år, og dette ønsker Stikka å markere med et 
aldri så lite jubileumsintervju. Ute er det nesten 
som en fin vårdag med sol og plussgrader. Litt 
glatt her og der på grunn av isen som har lagt seg i 
gatene, men jubilanten er godt skodd med pigger. 
 
Helge ble medlem av klubben i 1991, og det var 
Torbjørn Hummelvoll som inviterte ham til å bli 
med. Han har hatt bare god følelser  knyttet til det 
å være med i YMC. På et av de første møtene 
møtte han Torbjørns bror Jan Kåre som spurte hva 
han arbeidet med. Da kom det fram at Helge var 
den første bibliotekaren i klubben – og til denne 
dag den eneste! 
 
«Jeg synes det er fint å være et i et åpent og kris-
tent miljø, og fellesskapet der er viktig. Vennskap 
utvikles og man får venner der», forteller Helge, 
og legger til at det dessuten er mange gode møter i 
klubben. Som eksempel nevner han salmekvelde-
ne med Geir Bjørnar. «Jeg er svært glad i salmer», 
sier Helge.  
 
I løpet av årene har han hatt flere verv i klub-
ben. «Jeg har også vært president, og til min store 
overraskelse overlevde klubben min presidentperi-
ode», sier Helge selvironisk. «Jeg er ellers en me-
get habil kaffekoker på møtene,» bemerker han. 
 
Helge kommer fra Aust-Agder,  fra  Herefoss 
som er ved Sørlandsbanen. Denne banen har han 
sett utvikle seg og bygges videre ut, og familien 
hans hadde en overingeniør boende hos seg under 
arbeidet på banen. Flere av dem som arbeidet på 
banen slo seg ned i området. Helge er den yngste 

av seks søsken, og da han ble født ville hans seks 
år eldre bror Kristian at han skulle hete Einar Jo-
hansen etter en av hans beste venner. Men slik ble 
det ikke – det ble Helge, og som den eneste av de 
seks er han født på sykehus. Hjemstedet var en 
liten bygd med godt miljø, kommenterer han. «Jeg 
vokste opp i en kristen familie,  vi hadde det fritt, 
og mange trodde ikke det ville bli folk av oss på 
grunn av de frie forholdene vi kunne utfolde oss 
under», forteller Helge. 
 
Hans far ville at han skulle ta videre skolegang 
på Hornes Landsgymnas, men det ville ikke han, 
forteller han videre. Han ville heller til Birkeland 
for å gå på realskole, og deretter begynte han i 3. 
klasse på Hornes landsgymnas. Siden fulgte mili-
tærtjeneste på radioskolen ved Lillehammer, og 
denne ga grunnlag for en jobb i Mørlands rederi i 
Arendal. Da arbeidet han som telegrafist og seilte 
mellom Den persiske gulf og Europa. «Jeg seilte 
ute i 15 måneder», sier Helge, «og som telegrafist 
var jeg også sekretær for kapteinen.» 
 
Men det ble ikke sjøen som ble arbeidsveien, sier 
han, «jeg valgte å gå i land, og hadde planer om å 
studere historie – uten at det ble noe av det», sier 
Helge. Han så i avisen at det ble annonsert etter 
praktikanter på bibliotek, både på Stortingsbiblio-
teket og Arendal folkebibliotek. Det var halvannet 
års praksis og tilsvarende med teori (skole). Stor-
tingsjobben fikk han ikke, den gikk til en diplo-
matsønn, forteller Helge. I stedet ble det Arendal, 
noe han egentlig var godt fornøyd med. Og biblio-
tek har det blitt siden. Han har jobbet flere steder 
som bibliotekar – Arendal, Fredrikstad og Mo-
land /Sørlandet), Stavanger. Etter hvert ble det 
Trondheim siden hans tilkommende – Bergljot – 
bodde der, men med tiden ble det altså Hamar, og 
for Helges vedkommende arbeid på folkebibliote-
ket i Ringsaker. 
 
Bakgrunnen for at han i sin tid kom til Hamar 
skyldes «at jeg traff kvinnen i mitt liv», sier Hel-
ge. Hennes foreldre bodde på Hamar. Helges til-
kommende svigerfar hadde gjort tjeneste i Tysk-
landsbrigaden noen år – han var militær – og fami-
lien bodde der i den tiden. Helge og Bergljot var 
der en gang, og de fant igjen huset Bergljot hadde 
bodd i sammen med sin familie. 
 

(Fortsetter på side 9) 
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I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet Utfordringer for misjonærer 

 
JJJJ    eg leste nettopp om en misjonærfamilie fra 
Kamerun som arbeider i Mali. Tilbake til dem 
om litt.  Den artikkelen fikk meg til å tenke på et 
par episoder jeg opplevde i Kamerun. Men det 
var uendelig lite i forhold til det denne familien 
opplevde i Mali.  
 
Det var en periode det var svært ustabile poli-
tiske forhold i Kamerun. En president var mer 
eller mindre tvunget til å gå av pga. sykdom. Så  
viste det seg at sykdommen ikke var så alvorlig, 
og han ønsket seg tilbake til maktposisjonen. 
Politiet og det militære var på vakt.  
 
På en reise like inn til Ngaoundéré, (Sentrum 
for NMS sitt arbeid) ble vi stanset. Tjenesteman-
nen med gevær – sikkert ladd og klart til bruk, 
kommanderte meg ut. Han ville vite hva vi had-
de med oss i bilen, (en pick-up) og det var mye 
på lasteplanet. Jeg viste fram det vi hadde under 
presenningen og forklarte, og det ble godtatt. Vi 
kunne dra videre. Kontroll langs veiene var vel-
dig vanlig, men å bli kommandert ut, var nytt. 
Det var en spent situasjon, kanskje mest for de 
som satt inne i bilen, men det endte fint. 
 
På Bibelskolen der vi da hadde vårt arbeid i 5 
år, hadde vi også en liten klasse med blinde ele-
ver. En blind mann fra Tchad som hadde lært 
blindeskrift, underviste ved siden av annen un-
dervisning. Undervisningsmateriellet var bibels-
ke skrifter. Det er ikke små bøker. Jeg skulle en 
gang levere noen slike bøker til en tidligere elev 
som bodde litt i utkanten av Ngaoundéré. Jeg 
kom til avtalt tid og sted om kvelden, fant esken 
med bøker og skulle levere den til en venn av 
den blinde. I det samme står der en politibetjent / 
eller en militær: «Hva har du i den esken?» 
Frykten var nok at jeg skulle overlever våpen.  

 
Jeg fortalte hva det var. Skepsisen var tydelig:  
«La meg få se». Joda, jeg pakket opp og han fikk 
se bøkene. Skepsisen gikk over i undring. Blin-
deskrift hadde han neppe sett, kanskje ikke hørt 
om. Jeg tror han fikk en god og kanskje litt mor 
som opplevelse. Bibelskriftene ble levert og jeg 
håper den blinde fikk glede av dem. 
Begge situasjonene kunne ha endt på en annen 
måte, men selv følte jeg aldri at jeg var i en far-
lig situasjon. 
 
Men dette er bagateller mot hva familien fra 
Kamerun opplevde i Mali. De hadde sitt arbeid 
nord-øst i landet, ledere for misjonsarbeidet på 
stedet. Det er et område som nå er preget av ter-
rorhandlinger. Terrorister var kommet til byen. 
og det ble mye skyting og mange soldater i gata. 
Familien bestod av Moïse og Suzanne med 2 
døtre. Suzanne var ute for å kjøpe brød da sky-
tingen begynte. Sammen med en medarbeider i 
kirken klarte de å gjemme seg i et lagerbygg 
ikke langt fra hjemmet. Far Moïse og jentene 
gjemte seg under senga i hjemmet mens kulene 
haglet rundet huset. Da vendte tanken seg opp-
over og Moïse ba: «Dør vi nå, så dør vi i tjenes-
ten. Overlever vi, skal vi fortsette å tjene deg». 
De ble under senga i mange timer og var spent 
på hva det var blitt av mor, Suzanne. Senere på 
dagen stilnet skuddene, og de våget seg ut av 
huset, fant Suzanne, og de kom seg til et trygge-
re sted. 16 personer ble drept i den terrorhand-
lingen. 
 
«Det er et mirakel at ingen av oss ble rammet» 
sier Moïse. «For meg er det et tegn på at Gud 
fortsatt hadde bruk for oss». 
 
Artikkelen om Suzanne og Moïse finner du i Mi-
sjonstidende (MT) på nms.no.  
 
Kåre S. 

 

Karl Mangrud er den 10. jubilanten i klubben i 2019, men han ønsket ikke å bli intervjuet denne 
gang. Vi får spørre igjen om 5 år!  

red. 
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I Sjømannskirkens blad Hjem kunne vi for en 
tid tilbake lese et intervju med Liv Ullmann. For 
oss som har kirken, KFUK-KFUM, Y's Men og 
Sjømannskirken som gode baser for våre liv, ga 
dette mange varme tanker.  
 
Ikke visste jeg at Liv Ullmann hadde bakgrunn 
og gode minner fra KFUK-miljøet i Trondheim, 
eller at hun som ung bodde på KFUK-hjemmet i 
London, huset med det store hjertet.  
 
Jeg visste at hun fikk en datter, Linn, med Ing-
mar Bergman. At hennes ønske om å få døpt sin 
datter ble avvist av mange prester, er trist å lese.  
 
Derimot blir det ekstra gledelig når hun forteller 

om møtet med Eirik Gulvog, vårt gamle klubb-
medlem. Han sørget for at Linn ble døpt, tre år 
gammel. Og ikke bare det, tolv år senere, når 
Linn skal konfirmeres i Sjømannskirken i Lon-
don, får Liv et personlig brev fra Eirik. Han har 
ikke glemt dåpsbarnet, selv om de ikke har hatt 
kontakt i disse årene. 
 
 Liv sier at hun kunne ha vendt kirken ryggen da 
ingen ville døpe Linn, men god ballast fra 
KFUK og møter med Sjømannskirken, gjorde at 
hun ble i kirken. Hun er også tydelig på at troen 
er viktig i hennes liv. 
 
Et flott intervju med en flott dame! 
gbs 

”Y's-menner” i HA 
 
Fredag 25. oktober dukket flere klubbmedlem-
mer opp i HA. Simon Bringeland er styreleder i 
Sameiet Nysagatun hvor de sliter med hærverk 
på parkerte biler i Høyensalgaten.  
 
HA brukte en helside (side 6) på saken, i tillegg 
til at lederen i avisen tok for seg problematik-
ken. 
 
 

Saken med Håkon Dahl fikk også en  
helside (side 9) under overskriften - ”Takk for at 
dere tar så godt vare på meg". Håkon har Parkin-
son og har behov for hjelp og støtte. Det får han 
bl.a. gjennom helsevesenet i Stange. Et person-
lig og flott intervju. 
 
Som om ikke dette var nok, på side 32 var det 
omtale av helgens jubileum for Praising hvor 
Henning og undertegnede var aktive i komiteen. 
 
gbs  

Flott intervju med Liv Ullmann 

Helge og familien har likt seg godt på Hamar, og 
Bergljot som hadde bodd her før, hadde mange ven-
ner og bekjente. Begge er bibliotekarer av utdannel-
se. 
 
Når samtalen nærmer seg slutten, spør jeg Helge 
hva livet har lært ham – et stort og vanskelig spørs-
mål. «Gleden ved å ha barn og barnebarn er det jeg 
vil trekke fram,» sier Helge, «vi har en datter og tre 
sønner, tre svigerdøtre og 6 barnebarn, og av dem er 
det tre gutter og tre jenter. Og vi er så heldige at tre 
av barna bor her på Hamar, og den fjerde er ikke 
lenger unna enn Larvik,» avslutter Helge. 
 

Simon W. Bringeland 

(Fortsatt fra side 7) 

Moro med PR 
Jeg liker å drive med PR-arbeid. Siden jeg er 
leder for infoutvalget, og i samråd med møtele-
der Peder, sendte jeg inn en sak om møtet 
28.01. Uttellingen i HA ble formidabel, topp-
plass på HA-tavla to dager med bilde. 
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H 
amar YMC ble stiftet 7. juni 1969. Vi er altså 
50 år! Jubileet ble markert 10. desember 2019 

med stor fest på Kjøkkenet AS, Stortorget i Hamar. 
Klubbens leder i dette semesteret, Trond Vidar Ve-
dum ønsket 75 feststemte gjester velkommen.  Blant 
disse var leder i region Norge, Per Trygve Normann 
fra Østenstad Y's Men's Club.  

Videre var det tre par fra vår vennskapsklubb Varde 
i Danmark, og gjester fra klubbene på Gjøvik og 
Brumunddal. Det var også gjester fra Hamar menig-
het.  
 
Kveldens toastmaster var Terje Gloppen som ledet 
oss gjennom kvelden på en utmerket måte.  

I adventstiden passet det fint å synge Tenn lys som 
åpning. Denne sangen av Eyvind Skeie og Sigvald 
Tveit satte oss alle i en god stemning. Geir Bjørnar 
Smebye akkompagnerte som alltid på en utmerket 
måte.  

Kveldens kulturelle innslag var ved Benjamin Kip-
persund. Han sang gamle revyviser og akkompag-
nerte seg selv på åttestrengers ukulele. Visene han 
framførte i første avdeling gjorde at mange av fest-
deltakerne kikket forundret rundt seg. De passet vel 
ikke helt i vår sammenheng. Før andre avdeling had-
de nok Terje hvisket visesangeren noen visdomsord 
i øret. Da fikk vi høre Leif Justers Pølsemaker, pøl-
semaker, og Einar Roses Serru, serru. Trubaduren 
tok de gamle revylegendene riktig på kornet! 
 
Før kveldens festtale, sang vi Rydd vei for Herrens 
komme. I denne sangen trekkes linjer fra advent og 
jul fram mot påske. 
Festtalen ble holdt av tidligere finansminister og fyl-
kesmann i Hedmark, Sigbjørn Johnsen. Han uttrykte 
stor takknemlighet for oppveksten han hadde på  
Stavsjø, selv om det var relativt kummerlige kår. 
Familien bodde i andre etasje hos hans besteforeldre. 
Her ble han fortalt mange historier om sin slekt. Det 
samme skjedde hos hans besteforeldre i Gausdal. 

Dette var med på å utvikle han som menneske og 
han ble trygg på seg selv. Johnsen mente at her had-
de han fått svar på det store spørsmålet: Hvem er 
jeg?   
Johnsen beskrev sitt første møte med Stortinget da 
han fra 1976 møtte som fast vararepresentant for 
Odvar Nordli. Norge var på vei inn i oljealderen og 
det ble arbeidet med vedtekter angående våre olje-
ressurser. Oljefondet ble opprettet og Sigbjørn John-
sen var finansminister da det første innskuddet ble 
satt inn i fondet 30. mai 1996. I en regjeringslunsj 
denne dagen fortalte han at 1 981 128 502 kroner og 
16 øre var satt inn og at vi nå hadde «peeng på bok». 

Vi feiret klubbens 50 årsjubileum 

Regionleder Per Trygve Normann  og Trond 
Vidar Vedum  

Terje Gloppen i kjent stil 

RD Per Trygve Normann og Trond Vidar Vedum 

Terje Gloppen 

Sigbjørn Johnsen 
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Dette tallet husket han i dag, 23 år senere!  
I sin festtale kom også Johnsen inn på et aktuelt 
tema her i distriktet. Hedmark og Oppland fylker 
blir Innlandet fylke i 2020. Fra midt på 1600 tallet 
var både Hedmark og Oppland en del av Akershus 
stiftamt som strakk seg fra Oslo til Trondheim. I 
1757 ble Oppland og Hedmark skilt ut som et eget 
amt og fikk navnet Oplandene. Men allerede i 1781 
ble Oplandene delt i Christians amt (nå: Oppland) 
og Hedmarks amt. Fra 2020 er vi altså tilbake til 
gamle dager. På denne bakgrunnen mente Johnsen at 
det er viktig å utvikle en fellesskapsfølelse. «Folket 
er det samme. Kulturen er den samme. Det er kun et 
nytt politisk nivå. Jeg er positiv til sammenslåing-
en.» 
Avslutningsvis understreket Sigbjørn Johnsen at det 
er viktig å ha drømmer og håp. «Drømmens vinger 
gir håp». Dette gjelder både lokalt, regionalt, nasjo-
nalt og internasjonalt.  Hans håp er at de kommende 
generasjoner skal få like gode opplevelser som oss. 
Han avsluttet med diktet Istiden av Hans Børli. Børli 
beskriver isen som ligger over landet og alt er kaldt 
og øde. Men når isen smelter, vokser livet fram på 
ny. Siste strofe lyder: Det er håp i å tenke på slike 
ting.  
Etter festtalen var det klart for festmiddag. Hoved-
retten besto av kalvefilè, olivenbakte tomater, sjam-
pinjong og ovnsbakte poteter. Til dessert fikk vi ka-
ramellpudding med krumkake. Maten smakte for-
treffelig og praten rundt bordene gikk livlig for seg. 
 
Etter maten fortalte Jan Kåre Hummelvold på en 
engasjerende og fin måte om klubbens femtiårige 

historie ledsaget 
av utvalgte bilder. 
Se egen artikkel 
annet sted i Stik-
ka. I tillegg hadde 
Jan Kåre og Odd-
var Dalby laget 
en fotoutstilling 
fra klubbens 50-
årige historie. 
På slutten av sin 
historiske gjen-
nomgang, fortalte 

Jan Kåre at to av de 
som var med da 

klubben ble stiftet, Kjell Linkjendal og Sverre Gaar-
den, fortsatt er aktive medlemmer. Disse trofaste 
medlemmene fikk utdelt Y’s Men’s hedersmerke for 
50-års medlemskap. 

 
 

Regionleder Per Trygve Normann hilste fra Region 
Norge. Han takket for at klubben vår arrangerte regi-
onkonferansen i 2018. Han håpet også at 50 årsjubi-
leet ville inspirere oss til videre arbeid, og at klub-
ben kan bli en bærebjelke for arbeidet i KFUK/
KFUM og menigheten. 
 
Fra K-forum Hamar takket Bente Hugo for godt 

samarbeid og over-
rakte et hellige tre 
kongers lys. Det 
skal minne oss om 
de tre vise menn, 
men Bente mente 
også at lyset kan 
symbolisere formå-
let til arbeidet i 
KFUK-KFUM. Det 
dreier seg om å ut-
vikle hele mennes-

ket – med ånd, sjel og 
kropp. 

Leder i Varde YMC Bir-
gith Hvid, hilste og over-
rakte et dansk bordflagg. 
Flagget er levert av et fir-
ma som bærer Piet Heins 
navn. I den anledning 
framførte Birgith et av Piet 
Heins mest berømte gruk: 
Smil et smil før du sover, 
så går dagens surhet over. 
 
 

 

 

Jan Kåre Hmmelvoll 

Stolte og takknemlige 50-årsjubilanter. Kjell Linkjendal  og 
Sverre Gaarden  

 

 
Bente Hugo 

Birgith Hvid 
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Fra Hamar menighet hilste Solveig Seem. Hun 
overrakte et eksemplar av en kunstkalender som 
er laget i forbindelse med pengeinnsamling til 
nytt orgel i Hamar domkirke.  
 
Einar Øfsti fra Brumunddal YMC gratulerte 
med dagen og overrakte boka Tidens fylde. Den 
inneholder vakre bilder, bibelord og dikt som 
passer godt til bruk på våre møter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etter hilsningene ble det servert kaffe og marsi-
panbløtkake Det ble også tid for en hyggelig 
prat. 
 
 

Etter kaffen takket vår leder Trond Vidar for 
hyggelige hilsninger, alle gjestene for frammøte 
og arrangementskomiteen for vel gjennomført 
fest.  
 
Klubbens adventsfester er i flere år blitt avslut-
tet i domkirken. Denne stemningsfulle tradisjo-
nen ble også fulgt opp på jubileumsfesten. Etter 
at vi hadde sunget Holger Lissners Aftensang 
holdt Nils Kristian Lie noen betraktninger om 
julas budskap. «For et barn er oss født, en sønn 
er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder. 
Han har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig 
Gud, Evig far, Fredsfyrste». Tradisjonen tro av-
sluttet vi med sangen Julestjerna med tekst av 
vår egen Ole Jacob Tomter. 

Sigmund Lie 

Leder Hamar menighetråd Soveig Seem 

Einar Øfsti 

Fra venstre: Inger Helene Høyen Hodøl, Eli Kristine Smebye, 
Astrid Sørum Stana og Elisabeth Berntsen  

 Stemningsfull avslutning i Hamar domkirke 


