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Av Aaron Manley Smith 
 
En New York drosjesjåfør fortalte: 
Jeg stoppet utenfor adressen og tutet i hornet. 
Etter å ha ventet et par minutter, tutet jeg 
igjen. Siden dette var siste turen på kveldsskif-
tet lurte jeg på om jeg bare skulle kjøre videre, 
men i stedet gikk jeg bort til inngangsdøren og 
ringte på. ”Bare et øyeblikk,” hørte jeg en 
spinkel eldre stemme svare. 
 
Etter en lang stund gikk døren opp, og en liten 
dame i 90-årene stod foran meg.  Ved siden av 
seg hadde hun en liten gammeldags koffert. 
Da jeg kikket inn i leiligheten, så jeg at alle 
møblene var dekket med hvite laken. 
”Vil du være snill å bære kofferten min?” 
spurte hun og holdt meg forsiktig i armen 
mens vi gikk bort til bilen. Hun takket meg 
fordi jeg var så vennlig og hjelpsom. ”Jeg prø-
ver bare å behandle alle passasjerene slik jeg 
vil at andre skal behandle moren min,” svarte 
jeg. 
 
Da vi kom inn i drosjen, gav hun meg en ad-
resse og spurte om jeg kunne kjøre gjennom 
sentrum. ”Det blir nok en omvei,” svarte jeg 
raskt. ”Det gjør ingen ting, jeg har det ikke tra-
velt. Jeg er på vei til et hospice.” 
Jeg kikket i speilet og så at hun var blank i øy-
nene. ”Jeg har ingen familie igjen,” fortsatte 
hun . ”Doktoren sier at jeg ikke har lenge 
igjen.” Jeg bøyde meg stille fram og slo av 
taksameteret. 
 
I de neste to timene kjørte vi rundt i byen. Hun 
viste meg bygningen hvor hun hadde arbeidet 

som heisoperatør. Vi kjørte gjennom nabolaget 
der hun og ektemannen hadde bodd som nygif-
te. Hun ba meg stoppe ved et varehus som en 
gang for lenge siden hadde vært ballsal, hvor 
hun hadde lært å danse som ung jente. Av og 
til ba hun meg kjøre sakte forbi en spesiell 
bygning eller et hjørne og satt stille og stirret 
ut i mørket, uten å si et ord. 
 
Da det første glimt av dagslys kom over hori-
sonten, sa hun plutselig: ”Jeg er trøtt, vær snill 
og kjør meg til bestemmelsesstedet.” To syke-
pleiere kom ut da vi stoppet foran den lave 
bygningen. Det var tydelig at hun var ventet. 
Jeg bar kofferten hennes bort til døren. Hun 
satt allerede i en rullestol. ”Hvor mye skylder 
jeg? spurte hun og grep etter pungen sin. 
”Ingenting,” svarte jeg .  
”Tusen takk,” sa hun, ”du har gitt en gammel 
dame en siste stor glede!” 
 
Jeg klemte hånden hennes til farvel. Bak  meg 
lukket døren seg. Det var som  slutten på et 
liv. 
 
Sakset fra Google + og oversatt av John. 

En varm historie om tålmodighet.En varm historie om tålmodighet.En varm historie om tålmodighet.En varm historie om tålmodighet. 
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IIII     denne 
utgaven av 
”Stikka” hadde 
jeg tenkt å skrive 
om et ord som vi 
nesten ikke får 
lov til å bruke i 
kirken, men el-
lers i samfunnet 

brukes det i hytt og pine og uten noen form 
for reservasjon. Ordet synd. Bare kort her: 
For meg er det et ord som er knyttet til mitt 
forhold til Gud. Synd mot Gud og synd mot 
medmennesker, men det er jo også synd 
mot Gud. Dessuten står det i uløselig sam-
menheng med et annet ord: Tilgivelse.  
 
I SAMFUNNET ELLERS brukes «synd» 
om noe som er leit eller trist. Det er aksep-
tert i alle sammenhenger. Da mister det noe 
av sitt dype innhold, og jeg synes det er et 
misbruk av ordet. Nok om det. 
 
TEMA ER ENDRET fordi denne vinteren 
og våren har ført meg til kirken for å være 
til stede i begravelser 4 ganger, uten at jeg 
var der som prest. Gravferden blir annerle-
des når den «profesjonelle maska» kan tas 
av, og en er i kirken kun fordi en kjente den 
døde. I Vang har det vært 3 gravferder for 
ungdom i alderen 19-22 år (Jeg var til stede 
på én av disse).  2 av våre gode medlemmer 
i Y’s Men er ikke lenger blant oss.  
 
DET FORMIDLES GODE OG FINE BIL-
DER av den døde. Bilder som kommer til å 
leve videre. Bilder som også sier noe om 
gaven det har vært å kjenne ham eller hen-
ne. Ordet TAKK brukes. Takk for livet som 
har vært. Takk for det livet, den personen 
som savnes så sterkt. 

 
 
 
 
TAKK FOR LIVET som ER. 
Mitt liv, min families, venners. Livet som er 
i dag. Vi er jo sterkt blitt minnet på at vi 
ikke har noen oversikt over morgendagen, 
ja selv ikke kommende time. I hvert fall 2 
av de nevnte gravferdene i Vang gjaldt ung-
dom som døde i ulykker. Dessuten kjenner 
vi til Pers brå og uventede død.  Rettssaken 
som nå går i Oslo Tingrett forteller på en 
direkte og tydelig måte at livet kan bli 
snudd opp ned på et øyeblikk.  
 
TAKK FOR LIVET I DAG og bruk det til 
glede for fellesskapet. Husker jeg ikke feil, 
sa Ole Elias Holck i sin hilsen da han skulle 
minnes Per på minnesamværet: Av Guds 
nåde, til Guds ære og til glede for medmen-
nesker. (Om han formulerte seg noe anner-
ledes, tror jeg dette var innholdet og formu-
leringen er jo god!) Det er en oppgave å 
føre videre i dag. 
 
LIVET ER I DAG. Muslimene er flinke til 
å si: «Om Gud vil». Den utfordringen får 
også vi av Jakob som skriver i sitt brev (kap 
4): Og nå, dere som sier: «I dag eller i mor-

gen drar vi til den eller den byen og blir der 

et år, driver handel og tjener penger» – og 

så vet dere ikke engang hvordan livet deres 

blir i morgen! Dere er jo bare røyk, synlig 

en kort stund og så borte. Dere skulle heller 

si: «Om Herren vil, får vi leve og kan gjøre 

det ene eller det andre.»  

 
Derfor: Takk for livet som er. Livet som 
er «Av Guds nåde, til Guds ære og til gle-
de for medmennesker.» 

 
Kåre Skagestad 

TAKK FOR LIVET 
 

 I  Periskopet 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten har ordet har ordet har ordet har ordet::::    Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

Juni 
 
Ragnar Pünther   3.  
Elisabeth Berntsen  10.  
Unni Fælth Andresen  16.  
Carl Chr. Jensen   16.  
Rønnaug Håve Sæhlie  17.  
Elisabeth Lie   17.  
Synnøve Pünther   25.  
Svanhild Guldvog  25.  
Bente Hugo   28.  
Arild Sørum Stana  28.  
Eli Smebye    30.  
 
 Juli 
 
Bjørn Stengel    4.  
Svein Sandsbakk   13.    
Lars Viggo Berntsen  26.  
      
August 
 
Magnus Kausland  2.  
Hans Anders Aschim  6.  
Jorunn Lygre Jensen  14.  
Sverre Gaarden   18.  
Gerd Krohn-Hansen  18.  
Rita Hærem   19.  
Simon Bringeland  24.  
Einar Graff Hugo   25.  
Anna Sofie Fjøsne  28.  
Gunnar Markussen  30.  

Y 's Men året 2011-2012 nærmer seg slutten - og min 
presidentid likeså. Tiden går fort i godt selskap, heter det. 
Jeg synes min tid som president har gått svært raskt. Det 
skyldes det gode selskap -  som klubben vår er. Ved opp-
starten sist høst gledet jeg meg til å ta fatt på oppgaven 
som president. Årsaken var at jeg visste om den varmen 
og omsorgen som er i klubben. I så måte har jeg ikke blitt 
skuffet! 
 
 JEG SKYLDER DERE ALLE en stor takk for den omtan-
ke og innsats dere har lagt for dagen gjennom dette året. 
Oppgavene til presidenten blir enklere å utføre når klub-
ben består av slike flotte kjernekarer. Fra mitt ståsted ser 
det ut til at alle oppgaver har blitt utført på en utmerket 
måte.  Møtene våre har hatt spennende og varierte pro-
grammer. De ansvarlige har sørget for en fin ramme - hyg-
gelige velkomsthilsener, tankevekkende ord og god be-
vertning. 
 
SØPPELPLUKKINGEN BLE GJENNOMFØRT på en 
utmerket måte. Inntektene ble på hele 72800 kroner. En 
takk til alle som deltok. Vi ber om at pengene blir et kjær-
komment bidrag og til velsignelse i det viktige arbeidet 
som drives blant barn og unge i vårt nærmiljø. 
 
VÅREN 2012 BLE SPESIELL for klubben vår da to av 
våre kjære medlemmer døde. Vi minnes i dyp takknemlig-
het Christian Martin og Per for den store innsatsen de har 
gjort for klubben. Jeg er spesielt takknemlig for at jeg fikk 
være visepresident det året Per var president. Hans gode 
og trygge måte å lede klubben på, har vært en viktig inspi-
rasjon for meg som president. 
 
JEG VIL OGSÅ RETTE EN STOR TAKK til Kjell L, 
Kåre, Roar og Lars Viggo for godt samarbeid i presidiet! 
Til slutt hilser jeg dere alle i vår kjære klubb med noen ord 
som Paulus sendte til filipperne: 
 
Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og hver 

gang jeg ber for dere alle, gjør jeg det med glede. For fra 

første gang og helt til nå har dere vært med i 

arbeidet for evangeliet. 
   
God sommer! 
 
Sigmund 
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Under steikande sol i Afrika , netter med 

tordnebulder som enda opp i styrtregn, gjekk 

det meg glatt forbi at Alf hadde runda 70 år. 
 
Kring 1970 møtte eg denne sindige, trauste 
og smålåtne hemsedølen då  begge familiane 
våre flytta til Hamar. 
Da livssituasjonen for oss begge endra seg, 
kjende eg på at eg hadde lite å gje, så vi levde 
mest på kvar vår kant og berre visste om kva-
randre. Fyrst då eg hadde teke meg vatn over 
hovudet og invitert 4 single damer som alle 
sa ja, tenkte eg på Alf og be han koma å hjel-
pa meg. Som alltid var Alf hjelpsam, og det 
kom ein periode i livet mitt der vi begge ar-
beidde tett saman, lærde kvarandre  å  

kjenna og eg til fulle lærde å setja pris på 
venskapet hans. 
 
Alf var positiv til det meste. Han kunne 
liggja musestille i reolseng  i overfullt hus-
være i Albania utan å uroa nokon, til å vera 
den som ordna opp med frokost til alle før vi 
andre fekk sukk for oss. 
Han var arbeidssom til tusen. Fagmann som 
kunne alt. Hendig og med handlag ordna han 
alt frå matlaging og oppvask til muring og 
snekring, alt gjekk i same farten enten det 
regna, sludda eller bles. Under alle omstende 
var han like blid, merksam og med eit glimt i 
auga.  Når eg tenkjer etter har han aldri sagt 
eit  skeivt ord til meg og alltid årsaka rotet 
mitt og ein ustrukturert arbeidsplass, med 
andre ord: ein perfekt medarbeidar. 
 
Det var han som etter 20 års pause fekk meg 
til å melda meg inn att i Y’s Men og han 
heldt med vaken med sterk Evergood kaffe, 
enten det vart servert på Y’s Men eller på 
hytta. 
 
Måtte du få mange gode plussår etter dei 
70!!. Alle ynskjer vi deg og dine alt godt i 
dagar som kjem.  
 

SigvartSigvartSigvartSigvart    

Go ’Go ’Go ’Go ’ ---- ord til 70 ord til 70 ord til 70 ord til 70----års jubilanten, Alf Jordheimårs jubilanten, Alf Jordheimårs jubilanten, Alf Jordheimårs jubilanten, Alf Jordheim 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
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 Christian Martin Myhre-Nielsen, f. 15/6-
1917,  klubbens seniormedlem, ”sovnet stille 
inn i dag etter et langt og innholdsrikt liv,” 
stod det i dødsannonsen. Det skjedde 21. ap-
ril, knapt to måneder før han ville ha fylt 95. 
 
 SELV OM HAN VAR FØDT I OSLO, var 
han en ekte Hamar-gutt med hele sin oppvekst 
og skolegang her i byen. Sin teologiske utdan-
nelse fikk han like før og under krigen. Da 
han var ferdig utdannet i 1943, kunne han ver-
ken bli ordinert eller få en prestestilling, så 
han begynte som menighetsarbeider i Halden 
inntil freden kom, og han kunne ordineres til 
en prestestilling i Sarpsborg. Inger Solveig og 
han ble gift i 1945. De fikk 4 barn: Kristin, 
Ida Torunn, Dag og Bjørn Christian. 
 
ÅRENE SOM FULGTE bød på en meget va-
riert og skiftende prestetjeneste i inn- og ut-
land, som feltprest i Tysklandsbrigaden, hjel-
peprest i Elverum, sjømannsprest i London og 
North Shields, industriprest i Mosjøen, kalls-
kapellan i Søndre Land og res. kap. i Sinsen, 
før han kom tilbake til Hamar som res. kap. 
og domprost. Det ble 14 års  prestetjeneste i 
Hamar menighet og etter det mange år som 
pensjonist i Brochsgården. 
 
I HAMAR BLE CHRISTIAN MARTIN 
Myhre-Nielsen en avholdt og ettertraktet for-
kynner og sjelesørger. Mange av de han kom i 
kontakt med følte en spesiell nærhet til ham. I 
forbindelse med en radiooverført gudstjeneste 
i Storhamar kirke i 1981 hadde Kåre Prytz en 
stor reportasje i Hamar Arbeiderblad, hvor 
domprosten ble intervjuet før gudstjenesten. 
Da sa han blant annet: ”Det er ikke et kåseri 
eller foredrag jeg skal holde. Det jeg skal gjø-
re, er å formidle det bibelske budskap til 
mange forskjellige mennesker.” Den store 
oppslutning om hans gudstjenester, viser at 
han nådde fram med budskapet. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOM PENSJONIST ble han et aktivt medlem 
av Hamar Y’s Men’s Club. Gjennom mange 
år hadde han sin faste spalte i Stikka, I peri-

skopet, som ble til oppbyggelse og ettertanke 
for medlemmene. Sin siste betraktning avslut-
tet han slik: ”Men en liten formaning fra Pau-
lus og Silas får være slutten på denne epistel. 
Det står (Ap.gj. 13,43) at disse to snakket med 
en gruppe jøder og hedninger som hadde slut-
tet seg til jødenes tro. Paulus og Silas ”la dem 
på hjertet at de måtte holde fast på Guds 
nåde”. ”La oss gjøre det samme!” 
 
SELV OM HAN ETTER HVERT ikke kunne 
delta i møtevirksomheten på grunn av svekket 
hørsel og redusert førlighet, fulgte han våkent 
med både i klubbens virksomhet og meni-
ghetslivet. Vi som hadde kontakt med ham 
like til det siste, opplevde samværene med 
ham på tomannshånd som en vitamininn-
sprøytning, og et par timer sammen med ham 
over en kaffekopp i hans innbydende hjem i 
Brochsgården som en berikelse. 
 
I MINNESAMVÆRET etter bisettelsen frem-
bar Sverre Gaarden en hilsen fra klubben, som 
vi alle vil slutte oss til. Fred over Christian 
Martin Myhre-Nielsens gode minne! 
 
 Hans Anders Aschim 

IN MEMORIAM 
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 MINNEORD 
 

PER Per Lemvik Kjos, født i Kina 9. mai 1941, død i Sør-Korea 30. april 2012 

 

Per ble 
både født    
og døde i 
Asia, i hel-
hjertet inn-
sats for 
misjonens 
sak, må en 
kunne si. 
Det er    un-
derlig å 
tenke på 

hvordan denne innrammingen av Pers liv 
stemmer så godt med    innholdet forøvrig. 

 

NÅR EN SKAL SI NOE OM PER er det 
slående at han går igjen i så mange katego-
rier. Han var et menneske med voldsom 
livsappetitt og energi, en som sa ja til det 
aller meste av det han så som positivt. 
Derfor fant vi ham igjen i så mange funk-
sjoner og sammenhenger, både som under-
ordnet og overordnet høyt på strå. I våre 
kretser var han i sannhet en av Torden-
skjolds soldater, (og kanskje kostet det mer 
enn enn vi ante?) 

 

PER VAR DET HELSTØPTE KRISTEN-
MENNESKE som vi møtte i alle situasjo-
ner; vokst opp i Kinamisjonen og Misjons-
sambandet, men åpen og velvillig i mange 
retninger. I bibelgruppe viste han seg som 
den rotfaste og den søkende på samme tid. 
Han ville nok ikke si at han hadde grepet 
alt, men heller istemme med Paulus at han 
jaget frem mot det for å gripe, fordi han 
selv var grepet av Kristus Jesus. 
 

PER KOM INN I HAMAR Y'S MEN'S 
CLUB i 1973, og ble veldig engasjert i be-
vegelsen og hadde store kunnskaper om 
den. Sammen med Medlems- og exten 
sionutvalget dro han til Eidsvoll og Stock-
holm for å starte nye klubber der, og de 
klarte det.. Han hadde også vært involvert 
i starten av alle klubbene i distriktet. 

 

OG DET VAR FLERE som la merke til 
Per. I 1986 ble han spurt om ville være re-
gionsleder for Y's Men Norge i 1988-89. 
Denne utfordringen tok han, og fikk dan-
net et regionsstyre med medlemmer fra 
klubbene i Hamar og Brumunddal. Her 
fikk vi oppleve den visjonære Per, men 
også en med klare mål. Han var en struktu-
rert og demokratisk leder, så det meste ble 
diskutert før beslutningene ble tatt. Per var 
også sterkt involvert som teknisk sjef i 
Verdenskonventet i Oslo 1992, helt fra ide-
en ble skapt til gjennomføringen. I 1991-
1994 var han Internasjonal Council Mem-
ber, og i 1992-1993 Area President. 

 

 I 1992 FLYTTET SOLVEIG OG PER til 
Kongsberg. Han ble medlem av Kongsberg 
YMC, men vi ble glade da de kom tilbake 
til Hamar i 2007, og Per ble medlem hos 
oss igjen. 

 

PER VAR I HØYESTE GRAD en kirkens 
mann. Der han og familien kom ble han 
ganske snart forfremmet fra å være regel-
messig kirkegjenger til å bli kirkevert, 
tekstleser, klokker, sanger i kirkekoret – til 
dels sammen med Solveig. Prost Tønnesen  
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i Kongsberg sier om Per at han ble satt 
opp som tekstleser på de store høytidsda-
gene fordi han var så spesielt god til å 
lese.  Flere perioder i menighetsråd og 
fellesråd, til dels som leder, hadde han 
både i Furnes og Kongsberg. Da han ble 
valgt inn i Hamar menighetsråd ved siste 
valg, ble han umiddelbart valgt til leder. 
Tar man med hans tjeneste i Tunsberg 
Bispedømmeråd skal man nok lete lenge 
etter en lekmann som har hatt en videre 
tjeneste  innen den Norske Kirkes mange 
grener og oppgaver. 

 

SÆRLIG I UNGDOMMEN var idrett en 
viktig del av Pers liv. Lengst nådde han 
nok i friidrett, der han representerte Nor-
ge i sprint og hopp i en landskamp mot 
Finland. Ellers var han en «fryktet» fot-
ballspiller i Y's Men-trimmen, så lenge 
knærne holdt. 

 

AV FRILUFTSMENNESKET PER så 
nok vi mest fiskeren. Han var en av fire 
Y's Men som hadde dannet en egen fiske-
klubb som møttes en gang i året. Per var 
en ivrig fisker som viste stor glede når 
han fikk noe, men det var samværet – 
samarbeidet, gleden, praten, diskusjonene 
– som skapte de gode minnene. Han had-
de et godt humør. Hans gode replikk og 
hans fine humor gjorde ham til en helt 
spesiell kamerat. Og han var jo også 
spøkefuglen, som kunne slå seg løs i 
«Mari, du bedåre» og 
«Kjærlighetsvalsen» og agere «frøken» 
når sminken og kostymen var på plass. 

 

PERSONEN PER VAR OPTIMISTEN, 
idealisten, entusiasten, den visjonære som 
heller ville tenne lys enn forbanne mør-
ket. Noe av denne grunnholdningen hos 
Per fikk vi et skimt av da barna muntert 
spilte sketsj i foreldrenes 60-årsfeiring: 
«Barna» var motvillige skiløpere, mens 

«Per» iherdig prøvde å løfte stemningen 
og motet. Men Per var også realisten som 
umiddelbart var klar til å sette i gang ar-
beid for å realisere visjoner og planer. 
Han påtok seg i mange sammenhenger 
stort ansvar og store påkjenninger for å 
medvirke til at idealismen og entusias-
men skulle kunne manifesteres i virke-
lighet. Han visste til fulle at intet gjør seg 
selv, alt krever systematisk organisering 
og utholdende innsatsvilje. Og det hadde 
han. 
 
PERS BORTGANG HAR RAMMET oss 
hardt, den ligger tungt på oss. Men likevel 
– i dag takker vi Gud for Per, og for alt 
han fikk gjort og fikk bety i så mange 
sammenhenger. Så kan vi kanskje finne 
trøst i en gammel bønn: 

 

Gode Gud, det er som vi gir vår kjære 

venn Per tilbake til deg. Du, gode Gud, 

som først ga ham til oss. Du mister ikke 

dem du gir oss, og vi mister heller ikke 

ham når det er deg, Gud, han vender til-

bake til. Du, Gud, som er vår alles sjele-

venn, du gir ikke slik verden gir (Joh. 

14.27). Det du har gitt oss gjennom Per, 

det tar du ikke fra oss. Og når vi tilhører 

deg, Gud, så er det som er ditt også vårt. 

Livet i deg er evig.  Kjærligheten i deg er 

udødelig. Og døden, den er som en syns-

rand, bortenfor den er ditt evige rike. 

Løft oss, før oss høyere opp, Herre Jesus, 

så vi ser lenger. Rens øyet vårt så vi ser 

klarere. Dra oss nærmere deg så vi kom-

mer nærmere dem som allerede er hos 

deg. Og mens du, som du sier i ditt ord, 

gjør i stand en bolig også til oss, gjør oss 

samtidig beredt her og nå til gleden der. 

For Herre, der du er skal også vi få 

være, i all evighet. 

Amen. 
 

Johs./Olav L./Olav S.  
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SE DEG  OM I GLEDE (III) 

S om jeg fortalt dere før, rusler jeg 
ofte langs Mjøsa med kamera. Særlig hvis 
det er fint kvelds- eller morgenlys, kan mo-
tiver vi går forbi uten å legge merke til 
dem, plutselig fremstå som spennende og 
interessante.  
 
Skulpturen på dette bildet tror jeg mange 
har sett, men uten virkelig å betrakte den. 
Selv har jeg gått forbi den en rekke ganger 
uten å feste meg så mye ved den. Hvem 
som er opphavsmann vet jeg ikke. 
 
 Her en kveld dukket plutselig skulpturen 
opp, lyset var fint, og jeg hadde en vidvin-
kel montert (24 mm) på kamera, og jeg 
tenkte – ja, hvorfor ikke? (For de interes-
serte – jeg har brukt polarisasjonsfilter.) 
Aldri hadde det falt meg inn å prøve å foto-
grafere skulpturen – inntil denne kvelden  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tidlig i mai (2012). Jeg prøvde ulike pers-
pektiver, og syntes at det hvor jeg gikk ned 
i knestående gav det mest spennende bildet. 
Nå er skulpturen hovedmotivet, samtidig 
som du kan se den i landskapet med 
Stangelandet, Skreiafjellene og sydspissen 
av Helgøya som bakgrunn. Da med ett blir 
skulpturen nesten monumental. Takket 
være vidvinkelen (på fullformatkamera), 
kommer jeg tett på objektet – mens land-
skapet (bakgrunnen) trekker seg noe tilbake 
og bidrar til inntrykket av noe stort og mo-
numentalt.  
 
Det er ikke alltid nødvendig å gå så langt 
for å finne noe som øyet kan glede seg 
over, og jeg synes bildet viser at modernis-
tiske former kan spille sammen med Mjøsa 
og de lave åsene omkring. Skulpturen fin-
ner du på Koigen. 
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