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ETTER STERK ANBEFALING av en venninne 
meldte vi oss på en reise til Sør-Afrika. Det blei en 
uforglemmelig opplevelse. TV-kjendisen Einar 
Lunde var vår guide, en fabelaktiv formidler. Flytu-
ren fra London til Cape Town tok 11 timer. For 
første gang tok vi en halv sovetablett, og det gjorde 
at vi  plutselig var i Cape Town.  
 
DET VAR HER DET FORHATTE Apartheidsys-
temet begynte, erkebiskop Desmond Tutu bodde og 
virket her, Nelson Mandela ble løslatt her, og det 
var i Parlamentet at Apartheid ble forbudt. En histo-
risk by. Og dette er en av verdens vakreste byer. Vi  
bodde sentralt nær det pittoreske handle- og fornøy-
elsesstedet Waterfront, Cape Towns svar på Aker 
Brygge. Byen er full av kontraster - fra de svarte 
bydelene og fattig slum til spennende museer, ka-
tedraler, hvite strender utsøkte kafeer og restauran-

ter og enorme shoppingsentre. Vi tok gondolbanen 
opp til Table Mountain, et ca 1000 meter høyt fjell 
som omkranser byen. Overraskende var det at gul-
vet i gondolen begynte å snurre slik at alle fikk nyte  

 
 
 

utsikten, og den tok nesten pusten fra oss. På fjellet 
var det laget fine stier med tilgang til spektakulær 
panoramautsikt. 
 
ETTER 30 MINUTTERS BÅTTUR fra Water-
front kom vi til Robben Island, hvor Nelson Mande-
la satt i 18 av sine 27 år i fengsel. Her fikk vi om-
visning av en medfange. Han fortalte om rystende 
opplevelser, fornedring og trakassering. Gjorde de 
noe galt i fangevokternes øyne blei de begravd i 
sanden, slik at bare hodet stakk opp, og så blei de 
tisset på. På spørsmål om hvordan det var mulig å 
holde ut år etter år svarte han: HÅP. 
 
EN DAG GIKK TUREN til Kapp Det Gode Håp. 
På veien dit passerte vi en strand som under Apart-
heid bare var forbeholdt de hvite. Her vasset Tutu ut 
i full presteskrud, og blei selvfølgelig arrestert. Ute 
på Kapp påstås det at man puster inn verdens renes-
te luft, og at havet er uten forurensing. Sydover tref-

(Fortsetter på side 13) 

Gondolbanen opp til Table Mountain 

Kapp Det Gode Håp 
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KKKK    jære venner 
 
Begravelsen til Torbjørn ble en beveget høy-
tidsstund. Det var så godt å komme inn i kir-
ken før klokkene ringte til kjenteog kjære sal-
mer, som vi visste Torbjørn var så glad i. En 
stor takk til Geir Bjørnar som lot oss falle til ro 
med nydelig orgelakkompagnement. Ragn-
hilds minnetale gjorde et sterkt inntrykk. Da 
Hilde leste diktet Torbjørn hadde gitt Ragnhild 
på hennes 70 års dag, ble i alle fall jeg  over-

EEEE    n ener har forlatt oss. Torbjørn var ikke bare et vanlig klubbmed-
lem, han var en bærebjelke. Vi vet at Y’s Men’s klubben betydde mye for 
han, men vi  vet også at Torbjørn betydde utrolig mye for klubben. Vi har til 
nå vært fire veteraner som var med fra starten i 69, nå er vi bare 3 igjen, og 
vi hadde ingen å miste. 
 
Torbjørn var jo et unikum, nærmest en bauta. Alt ved ham oste av kvalitet og vennlighet, han 
var sjelden vare. Gentlemann til fingerspissene. Kunnskapsrikdom kombinert med en fabelak-
tig formuleringsevne gjorde at når han åpna munnen, da lytta vi andre. Det var aldri noe pjatt. 
Han hadde av og til et litt elastisk forhold til taletid, men det var jo ikke rart, han hadde jo så 
mye viktig på hjertet. Så var han også en sjeldent god lytter, varm og inkluderende, egenska-
per som gjorde han til en skattet samtalepartner. 
 
Vi er jo en ren mannsklubb. Når møtene var slutt ba han oss om å hilse hjem til konene våre 
med en klem, og da var det ikke nok med en vanlig enkel klem, nei, det måtte være en inder-
lig god og varm klem fra ham. Er det rart at damene våre var glade i Torbjørn? 

Minneord om Torbjørn Johannes Hummelvoll 
 

1933 -  2013 

veldet. At han også behersket poesiens 
vanskelige kunst, var nytt for meg. Et 
skjønt dikt. Ole Elias ledet det hele på en 
sikker og god måte. Salmene og de musi-
kalske innslagene gjorde sitt til at vi følte 
at denne stunden i kirken ble en verdig 
avslutning for Torbjørn. 
 
På kirkegården fikk vi høre at det siste 
som ble lest fra Bibelen var det Sverre 
som formidlet kvelden før han døde, fra 
Johannes Åpenbaring. Godt å vite at du 
var der, Sverre. 
 
Minnestunden ble en sorgblandet fryd. 
Med en så kreativ familie måtte det jo bli 
spesielt. Hans Oles hyllest til sin far ble 
både morsom og gripende. Og da Tor-
bjørns 80 år ble visualisert på 8 minutter 
til svingende musikk, var stemningen høy. 
At han egentlig ønsket å være med på 

(Fortsetter på side 3) 
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        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

Mai 
Sigvart Byberg   2. 
Gudmund Wien   7. 
Solveig Fjøsne Saltvik  8. 
Randi Aschim  12. 
Trond Buraas  15. 
Brit Randen   18. 
Johannes Johnson  19. 
Jofrid Wien   20. 
Astrid Rygh Eilifsen 22. 
Lillemor Langseth   26. 
Solveig Kjos  26. 
 
Juni 
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. 

minnesamværet for å ha en viss kontroll, var en for-
nøyelig opplysning. Ellers fikk vi høre om hans inn-
holdsrike liv og hans mange enestående egenskaper. 
 
Så vet vi at på tross av et liv preget av tjeneste for 
familie, menighet, Y’s Men og sin neste, så er det til 
sist, også for Torbjørn, bare nåden som gjelder. Dø-
den  markerer overgangen til et nytt liv. Troen gir 
oss som er igjen visshet om at for Torbjørn har det 
nye livet nå begynt. Han er i Herrens hender. 
 
Y’s Men fikk skryt for den innsatsen vi gjorde i 
Misjonshuset. Det er da litt stas med slike hyggelige 
tilbakemeldinger. Takk til alle som deltok. 
 
Som begge våre Olaver pleier å si: Vårens vakres-
te eventyr er i gang. Forøvrig gjør våre to arbeids-
formenn en stor og dugelig arbeidsinnsats.  I skri-
vende stund er vi litt usikre på om snøen vil hindre 
oss i startfasen. Det var også lenge litt usikkert om 
vi hadde nok mannskap. Færre hadde meldt fra om 
sin dugnadsånd, men det har heldigvis løst seg. Vi 
ble på en måte minnet om at jammen trenger vi  
sunne og friske medlemmer, men kanskje også litt 
nytt blod. Vi har på ingen måte klart målsettingen 
om 3 nye medlemmer, ei heller nye på gjestelisten. 
Til høsten må vi intensivere rekrutteringsarbeidet. 
Da  håper jeg at hver og en av oss kan gjøre en liten 
innsats, i pur glede over det fellesskapet vi er en del 
av. 
 
Det er positivt at vi er flinke til å stille opp på 
møtene våre, og at ingen melder seg ut. Vi er heldi-
ge som får være medlemmer i en så resurssterk 
klubb. Vi må heller ikke glemme at vi er med i en 
nasjonal og internasjonal bevegelse. Ved å involvere 
oss litt mer  tror jeg det vil gi mer enn det krever. 
Her er det muligheter for inspirasjon og vekst både 
på klubbplan og personlig. Det er utviklende å møte 
andre som står i den samme sammenheng som oss. 
Nå blir vi tre som drar til Eidsvoll , hvor vi skal 
møte vår nye regionsleder Tor Knutsen. Dette ser vi 
fram til med spenning og glede. 
 
Så ønsker jeg dere alle en spennende vår. Gled 
dere over årstidens mange undere, og glem ikke å 
takke. 
 
Kjell 

(Fortsatt fra side 2) 
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Nytt fra hovedstyret i Hamar KFUK-KFUM. 
Årsmøtet i Hamar KFUK-KFUM ble avholdt 5 mars. Det var et tradisjonelt 

årsmøte med meldinger, økonomi og valg som hovedpunkter. For første år på 

lenge kunne årsmøtet godkjenne regnskap med positivt resultat. Det er flott, 

særlig med tanke på de utfordringer som ligger foran, både i forhold til ønsket 

aktivitet og behov for vedlikehold og oppgraderinger. 

 

Flere y'smenmedlemmer i styret 

Geir Bjørnar Smebye sitter i styret og var ikke på valg i år. Nytt styremedlem ble Sigmund Lie. Han 

ble deretter valgt som nestleder på det første styremøtet. Ny leder ble Ida Kristin Lie som tar over etter 

Hans Christian Johnson. Han ble takket av etter mange års innsats i styret. Øvrige styremedlemmer ble 

Walter Sveum, Tone Engdal og Linn Strømme Hummelvoll, sistnevnte som sokneprestens represen-

tant. Møtende varamedlem ble Grethe Moen Svor. 

 

Halvard Bjørkås er ansatt på Ynglingen i 63 % stilling, men er av styret fristilt i 30 % for å jobbe som 

ungdomskonsulent i Hamar Bispedømme. Hans Martin Vilberg er engasjert i 20 % stilling, foreløpig 

til 1. juni. Vanya og Oskar Haug er engasjert som vaktmestere og bor i leiligheten innenfor kjøkkenet. 

Bare jeg ser Mjøsa 
 
Vi er heldige vi som får se og gå på Mjøsa, når 
det er is. Heldigvis kan vi se langt når vi er ute 
på isen. Det er også noe annet enn Mjøsa. 
Vi er med i en internasjonal bevegelse med  
35000 medlemmer, og da er det godt å kunne se 
Mjøsa. Her er det vi lever.  Men Y`s men har 
alltid vært også det internasjonale.  
 
Jeg husker da jeg begynte i Hamarklubben var 
det stadig besøk langvegsfra  gjennom bror-
skapsfondet, det med frimerker. Jeg glemmer 
aldri advokaten fra Filippinene som en gang i 
uken som Y’s man, hjalp folk i slummen.  
Hos meg satte det tanker i sving  om hvordan 
man levde ut sin kristendom på forskjellige må-
ter. 

 
 
 
 
I det  internasjonale utvalget er det en utford-
ring å holde tanken levende om at vi er mer enn 
oss på Ynglingen. Først og fremst er det venn-
skapsklubben i Varde som  som minner oss om 
dette.  Helt siden 70 årene har det vært en svært 
god kontakt mellom klubbene, godt ledet av 
Olav Svae, og mange vennskaper er blitt knyttet. 
Hvert tredje år har det vært treff, vekselvis i 
Danmark og i Norge. De første tiårene var det 
fullt av barn som satte sitt preg på samlingene, 
senere har vi voksne overtatt.  
 
Neste treff blir i Norge i 2014. Forslag til sted 
og program mottas med takk. Mellom klubbene 
er det kontakt  ved at vi sender program, med-
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Søndag 14.april var Eidsvoll YMC hyggelig 
vertskap for årets distriktskonferanse. 
Konferansen samlet i underkant av 30 deltage-
re, med representanter for alle klubber med 
unntak av Engehaugen som ikke kunne være 
med.  
 
Fra regionstyret deltok påtroppende RD 

Thor Knudsen fra Tønsberg. Han fortalte litt om 
det kommende arbeidet, og understreket nød-
vendigheten av å øke antall medlemmer for å 
kunne skape en livskraftig bevegelse. Han håpet 
på stor deltagelse på regionskonferansen i be-
gynnelsen av august (finner sted på Tjøme).- 
  

Det ble også korte rapporter fra arbeidet i 
klubbene i distriktet. Det er alt i alt mye å glede 
seg over. Konferansen ble avsluttet med en 
stemningsfull kveldsgudstjeneste i Eidsvoll kir-
ke.  
 
Fra Hamar deltok Kjell Linkjendal, Helge Se-

numstad og Simon W. Bringeland.  
 
Bildet viser regionslederen flankert av påtrop-
pende DG Svein Holst-Larsen (venstre side) og 
avtroppende DG Ivar Brandt (høyre side).  

SimonWB 

lemsbladene Stikka og Vestenvinden og brev 
til hverandre slik at vi holder oss oppdatert om 
hva som skjer. 
 
Hva lærer man av disse treffene?  Vi  opple-
ver at vi har det viktigste felles, nemlig den 
kristne tro. For det annet  at Danmark ikke er 
Norge og motsatt. Vardeklubben er en blan-
dingsklubb som har et utall av prosjekter: jule-
trær, julemerker, loddsedler, speiderhytta med 
mange underutvalg, bingoutvalg, telefonbøker 
og noe mer. Vi på Hamar er svært gode på søp-
pelplukking. Men vi merker på treffene hvor 
stor glede det er å møtes, vi som en gang var 
unge.  

 
Jeg var så heldig å få være med på verdenskon-
ventet i Stockholm i 1980. Det var overvelden-
de, så mange ulike mennesker med Y’s Men 
som fellesnevner. 
 
I medlemshåndboken er det listet opp mange 
prosjekter som Y`s men støtter. Disse prosjek-
tene viser oss at det er andre problemer enn 
norske overskuddsutfordringer som er vesentli-
ge. Vi er virkelig med i en internasjonal beve-
gelse, liten, men full av virkekraft. 
 

Mjøshilsen fra Johannes 

Distriktskonferanse på Eidsvoll  
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I  Periskopet-

Paven 
 
En hel verden har fått med seg at det 
var en historisk begivenhet i Roma 
denne vinteren. Pave Benedikt 16. 
gikk av. Trakk seg tilbake. Noe ingen 
pave har gjort på ca. 700 år. Overras-
kelsen var stor. Pave skulle være pave 
til døden innhentet ham uansett helse-
tilstand slik bl.a. Benedikts forgjenger 
viste. Benedikt tenkte annerledes. Han 
opplevde at han ikke lenger maktet 
den store oppgaven. Han tenkte tyde-
ligvis nytt. 
 
Så fikk den katolske kirke ny pave. 
Valget skjedde raskere enn ventet. En 
argentinsk kardinal ble valgt og han 
valgte navnet Frans etter Frans av As-
sisi. Dermed signaliserte han sin inter-
esse og sitt ønske om også å være de 
fattiges pave. Pave for de som er falt 
litt utenfor. Dette har han også vist i 
praksis: 
 
p  Han stanset ved en syk person på 
Petersplassen for å gi ham støtte. 
 
p  Skjærtorsdag er det vanlig at paven 
følger Jesu eksempel og vasker føttene 
til 12 personer. Det har til vanlig 
skjedd i Peterskirken. Frans drog til et 
ungdomsfengsel der han vasket, tørket 
og kysset føttene til 12 fanger. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Noe av det første han gjorde var å 
besøke sin forgjenger. To paver som 
møttes.  Det var vel 1. gang i historien. 
Det så ut til å være et hjertelig møte. 
 
Pavene sammenlignes med hverand-
re. Det gir ofte liten mening. Paver 
som alle andre har forskjellige evner 
og interesser. Det vil også prege deres 
gjerning. Jeg opplevde Pave Benedikt 
på noen meters avstand for en del år 
siden. Jeg så da et ansikt preget av 
mildhet og godhet. Dessuten vil han 
stå for meg som paven som har skrevet 
de gode bøkene om Jesus. Han var teo-
logen, vitenskapsmannen og jeg vil 
også si forkynneren. Den gangen jeg 
så ham på Petersplassen, holdt han en 
tale om apostelen Thomas (en tale i en 
lang rekke av taler om apostlene og 
kirkefedrene som han holdt på sine 
onsdagssamlinger på Petersplassen). 
En tale jeg husket litt fra i lang tid et-
ter. Som oftest glemmer jeg en tales 
innhold ganske raskt! 
 
Frans har allerede satt de fattige på 
dagsorden. Han er helt sikkert også en 
dyktig teolog – ellers hadde han ikke 
blitt pave. Men det kan se ut til at han i 
større grad vektlegger den diakonale 
siden ved den kristne tro. La oss håpe 
at politikere også kan gjøre det både i 
vår del av verden og i den fattige de-
len. Slik kan paven gå foran og vise 
vei i en hel verden. Lykke til, pave 
Frans! 
 

Kåre S 
To paver møtes 
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F or de fleste av Stikkas lesere er ordet 
Grense Jakobselv  et navn dere kanskje for-
binder med værvarsel og fiskerimeldinger. 
For meg har dette navnet en egen klang. Jeg 
lengter tilbake til den lille bygda, skriver 
om den, og med jevne mellomrom oppsøker 
jeg bygda for å oppleve det spesielle miljøet 
og minnes gode ungdomsoppleveleser. 
 
Det er ca. 45 år siden jeg i et beltegående 
kjøretøy, en wiesel, ble transportert  over 
Jarfjordfjellet i Sør Varanger.  Fra fjellet 
dukket jeg ned i en frodig dal med ei lita elv 
i bunnen. Midt i elva gikk 
grensa mellom Sovjetunio-
nen og Norge. Fra høye 
vakttårn fulgte russiske sol-
dater med på alt som skjed-
de i dalen. Nederst i dalen 
stod Barentshavet på. 
 
Jeg var ung sersjant dette 
året, men flere somre sene-
re vendte jeg tilbake til 
Grense Jakobselv som 
sommervikar og stasjons-
sjef på den norske miltær-
forelegningen i  den lille 
bygda. Jeg slukte historiene 
om skoltesamer, russiske 
bosettere  og om de første 
norske innvandrerne til 
bygda. Snart kom jeg i 
snakk  med folk som bodde 
i bygda. De snakket 
østlndsk! Noen var etter-
kommere etter bosettere fra 
Trøndelag, noen fra Østlandet.  Fra 1851 
har det vært fast norsk bosetting i bygda. I 
1869 ble Kong Oskar den 2.s kapell bygd 
som et landemerke på at dette var norsk ter-
ritorium. 
 

 
Jeg har tidligere skrevet i Stikka om mø-
tet med russerne Juri og Olga Kaasarev som 
hadde rømt hit fra krigene rundt Arkhang-
elsk under 2. verdenskrig. De bodde i ei lita 
hytte helt nede ved brygga i bygda. Kveld 
etter kveld satte jeg i  den lille hytta deres 
og lyttet, mens et lite lys blafret under iko-
net i hjørnet. Vi ble gode venner. I mange 
år senere fikk jeg jule-kort fra Olga. 
 
Etter at vi var ferdige på lærerskolen 
fikk jeg med meg Karen Sigrid og vi flyttet 
til Sør Varanger og var lærere der. Jeg had-

de fått en leng-
sel mot nord 
som ikke slapp 
taket. 
 
Etter at vi had-
de flyttet hjem 
til gården på 
Ilseng  skrev 
jeg en barnebok 
fra Pasvikdalen.  
Jeg fikk da en 
henvendelse fra 
Sør Varanger 
bibliotek  om å 
holde  bokdager 
på biblioteket i 
Kirkenes. Jeg 
gjorde det, og 
benyttet også 
dagene  til å 
lete etter skrift-
lige kilder om 
Grense Jakobs-

elv. De ansatte i biblioteket var veldig be-
hjelpelige. Det var så lite skrevet. Jeg fikk 
ideen om at jeg måtte skrive ei barnebok 
om en familie som flyttet inn i Grense  
 
 

GRENSE JAKOBSELV 

Kong Oskar den 2.s kapell  
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Jakobselv på slutten av 1800 tallet og hva 
de opplevde i møte med både finsk og rus-
sisk  kultur. 
 
I flere år har jeg arbeidet med dette pro-
sjektet og jeg er ikke sikker på om jeg noen 
gang kommer i havn. Stor var overraskel-
sen da jeg i arkivene blant innflytterne fant 
en ung mann som kom fra Romedal. Etter 
ytterligere søk så stod det at han kom fra 
Horneeie på Ilseng i Romedal. Da fikk jeg 
nesten frysninger ned over ryggen. Kunne 
han ha kommet fra Bjørby, fra gården som 
jeg har bodd på i mange år. Bjørby var 
husmannsplass under den store gården 
Horne. Etter enda flere søk endte jeg med 
at han kom fra en liten plass kanskje 300 
meter fra vår gård. 
 

Så startet jakten på slektninger av Nil-
sen som kom fra Ilseng og på etterkomme-
re etter andre familier i Grense Jakobselv. 
Jeg fant en slektning bosatt på Stavsberg 
ved Hamar. Men de fleste bor i Finnmark. 
Jeg har nå besøkt mange av dem. Den elds-
te er over 90 år. Det er fantastisk å få lov 
til å høre han og hans slektninger fortelle. 
Og jeg noterer. 
 
Sist sommer var jeg tilbake i Grense Ja-
kobselv og Hugo Nilsen som en av kontak-
tene mine heter, fulgte meg gjennom dalen.  
På en gård nederst i dalen ble vi invitert 
inn på kaffe. På kjøkkenbordet lå det et ut-
klipp fra Hamar Arbeiderblad med bildet 
av den store låven på Horne og av Tord 
Kristian Horne. Familien i Grense Jakobs-
elv kjente på røttene sine til Romedal. 
 
Sammen med en god venn av meg Svein 
Sørensen fra Sør Varanger fotograferte jeg 
av en mengde svarthvitbilder fra livet i 
bygda. Bildene fant jeg  på den gamle sko-
len. I løpet av vinteren har jeg fått et ja på 

bokutgivelse hos Gyldendal hvis jeg får til 
en garanti på et salg på ca. 1000 bøker. 
Svein hadde sagt han skulle hjelpe meg 
med å få til grunnfinansieringen. Men livet 
er uforutsigbart. Det var med dyp sorg jeg i 
januar fikk beskjed om at Svein var død. 
Nå vet jeg vet ikke om jeg får skrevet 
boka ferdig noen gang. Men i begynnelsen 
av juni drar jeg igjen til Finnmark og opp-
søker mulige finansieringskilder, Barent-
sekretariatet og lokal kulturinteresser. Jeg 
har store forventninger til turen. Når jeg nå 
kommer til  Grense Jakobselv vet jeg at jeg 
møter  store turistbusser og en annen virke-
lighet enn da jeg bodde der. Men inne i 
meg har jeg noe helt annet. Livet til de 
første innbyggerne og opplevelsene sam-
men med deres etterkommere. 
 
I slutten av juni skal jeg tur nr. 2 til Gren-
se Jakobselv denne sommeren. Det er av-
slutningsetappen for oss fire som har gått 
Norge på langs.  Vi skal padle ned Pasvik-
elva  et par dager for så å gå to dager langs 
russergrensa fram til bygda. Da vil jeg vise 
dem bygda som har festet seg i hjertet. Vi 
vil studere de ortodokse korsene på kirke-
gården over Dimitri og Olga, og så vil jeg 
låse meg inn i Kong Oskar den 2. kapell og 
vise den restaurerte Jesus på korset. Vi ser 
enda tydelige hvordan Jesus ble kuttet i fire 
med bajonetten av en russisk offiser i den 
røde arme. 
Så vil jeg ta med reisefølget opp til ut-
kikkstårnet mot Barentshavet og fortelle og 
peke på hva jeg opplevde som ung offiser. 
 
Så vil jeg ta hver enkelt i hånda og takke 
for turen som startet i Halden for 5 år si-
den . Endelig nådde vi målet - GRENSE 
JAKOBSELV! 
 

Trond Vidar 
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T 
rolig har de fleste av dere feriert på 
Gran Canaria. Derfor er det vel dris-

tig å dele opplevelser  med dere etter kun 
en uke der, men jeg tar sjansen. Simon ga 
meg fullstendig frihet i tema, så jeg får hol-
de han som medskyldig i at jeg skriver om 
dette! Ingunn og jeg hadde på forhånd av-
talt møte med Karl og Hilda der nede. Det-
te gledet vi oss spesielt til. 
 
Etter fem-seks timers uendelig lang fly-
reise tok Ving godt vare på oss og leverte 
oss på Sunving hotell helt ut mot sjøen. Vi 
var lovet ”begrenset havutsikt”. Ingunn ble 
skeptisk da vi åpnet døra inn til rommet og 
så bare senger etter å ha gått langs en fjell-
vegg for å komme så langt. Jeg lovet raskt 
å klage dersom dette var hele herligheten, 
men det viste seg at leiligheten var gjen-
nomgående i bygget. Der var den 
”begrensede”; med flere bassenger og ha-
vet utenfor der igjen! 
 
Jeg skal ikke gå i detalj om hva vi spiste 
til middag de enkelte dager, selv om det 
kunne være interessant nok. Heldigvis er 
menyene gjengitt på svorsk, som naturlig 
er. Vårt  inntrykk var at halve befolkningen 
i Arguineguin denne tid i året består av 
skandinaver. 
 
Hilda og Karl hadde introdusert ferieste-
det for oss før de forlot kongeriket, og 
sendte oss før vår utreise brosjyre om rime-
lige ”ullturer”. (Sant å si trodde jeg at ulla i 
all hovedsak kunne etterlates i Hamar…) 
Vi satset en dag på en slik tur. 
 
Å komme litt ut av de mer bymessige 
strøk er allltid givende. Etter den obliato-
riske ”ullseansen” reiste vi videre innover 
til  

 

Gran Canarias mest kjente grottesamfunn i  
Guayadequedalen. (Prøv å si navnet den 
som vil.) Jeg må innrømme at jeg på for 
hånd var litt i tvil om jeg egentlig hadde 
lyst til å beskue ”hulefolket”, men hadde 
Hildas forsikring om at menneskene der er 
helt ufarlige, og er vant med å bli beglodd. 
-Bussjåføren slapp oss ut rett utenfor et lite 
kapell som var hogd ut i fjellet. For meg så 
det ut til at alter, prekestol, lesepult, døpe-
font og skriftestol var hogd ut og formet 
samtidig med kapellet for øvrig. 
Oppover i den bratte fjellsida er det en 
mengde grotter.  
 
Langt fra alle er befolket eller tatt i bruk 
til annet, men vi fikk komme inn hos en 
godt voksen dame. I oppholdsrommet var 
jevne vegger og tak malt i lyse farger, og 

Glimt fra Gran Canaria 
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med masse bilder hengt opp. En stor seng 
var sentralt plassert. Et stort skap stod ved 
en vegg. På et mindre møbel var flatskjer-
men ganske dominerende! Rommet var rett 
og slett trivelig. Vi ble fortalt at 8 barn had-
de vokst opp i dette hjemmet. Kanskje var 
det soverom innenfor det rommet som er 
beskrevet. En dør som førte videre innover 
i grotta, lot seg ikke åpne… 
 

Vi gikk forbi flere ”grottehjem”. Utenfor  
inngangen er det flere steder vakkert pyntet 
med blomstrende vekster av ulike slag. Vi 
fikk også kikke inn i hjemmet til en enslig 
mann. Utformingen av rommene var enkle-
re her, men praktisk innredet. Blant annet 
hang redskap til ymse arbeidsoppgaver 
utendørs på en av veggene. Praktisk og 
oversiktlig. 

 
 
Ellers var oppholdet vårt preget av flere 
besøk i sjømannskirka, der jeg - ikke uven-
tet – traff gamle kjente fra Østfold og Ene-
bakk. Kirka rommer på  langt nær alle som 
ønsker å feire søndagsgudstjeneste. Derfor  
leies den store katolske kirken til dette for-
målet. Den var bortimot fullsatt denne et-
termiddagen. Hvilken fellessang! Der traff 
vi forresten Sverre og Åse. 

Karl hadde tilbudt oss en fjelltur en dag. 
Vi slo til. En flott opplevelse av øyas fjell 
og daler utenfor de mest sentrale turistom-
rådene. Turen brakte oss også til Norskeda-
len, før nedstigning til Karl og Hildas 
”residens”. Der fikk vi noen hyggelige ti-
mer før vi alle fire spaserte bort til en svært 
populær kinesisk restaurant. Ikke lett å for-
late den… 
 
 
 

 
 
Ingunn og jeg tenker med glede tilbake 
på turen til Arguineguin. Noen vil kanskje 
synes vi er litt bleike. Tid ved bassengkan-
ten ble ikke topprioritert… 
 
Roar 
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DDDD    en ærverdige biskop Adone satt en 
morgen ved skrivebordet og arbeidet. Det var 
e4n vakker vårdag ,- en ønskedag for arbeid. 
Men inspirasjonen uteble. Han ble forstyrret av 
sine egne tanker. Han hadde nylig fått høre  at 
det var kommet nye medlemmer ti l hjorden,-  
tre fremmede som for kort tid siden hadde slått 
seg ned på ei lita øy ute i fjorden. Der levde de 
som eneboere. Verken biskopen eller bygdefol-
ket kunne  forstå hvordan de oppholdt livet der. 
Øya var svært liten med et jordstykke på stør-
relse med et lite kjøkkenbord. De hadde heller 
ikke båt, så hva de egentlig levde av…. 
 
I det samme banket det på biskopens dør. Det 
var fiskeren som kom inn for å selge fisk til bis-
kopen. Denne har jeg tatt ute ved øya, sa fiske-
ren. Ved øya ,du, det er jo der disse eneboerne 
holder til som det snakkes så meget om. Kjen-
ner du noe til dem, forresten? Jo, fiskeren gjor-
de da det. Hva er det de driver med, fortsatte 
biskopen. For noe må de jo leve av. Tja, fiske-
ren visste ikke så nøye, de hadde både fisk og 
egg og grønnsaker og frukt. Hvor kan de få det 
fra, undret biskopen. De sier at Gud hjelper 
dem. Jaja, sa biskopen, naturligvis, men jeg 
mener rent praktisk. Gud sendte jo mat til Elias 
i ørkenen, prøvde fiskeren seg. Jeg tror vi bør 
tenke oss en mer nærliggende forklaring. Jeg  
mener vi får reise ut til dem nå med det samme. 
Så kan jeg personlig forvisse meg om hvordan 
det henger i hop.  
 
Du kan vel ro meg mot litt ekstra  betaling. 
Fiskeren sa ikke nei, og en halv time senere var 
de på vei utover fjorden. Biskopen hadde tatt  
sin embetsdrakt på og satt i fulle pontifikalier 
med konkordieboken i hånden hvor det sto 
hvordan man skulle tro. Det var kanskje ikke 
utelukket at det kunne bli bruk for den. 
 
De tre sto ved stranden da de kom. De så snil-
le og litt barnslige ut. Da biskopen hadde sagt 
hvem han var, strålte de opp, så glade ble de. – 
Å nei å nei, er du biskopen vår!  Velkommen, 
kjære biskop. Og så fin du er, og så stor bok du 
har med! Det var da skikkelig gildt at du ville 
besøke oss. 

 
De fikk det rett travelt med å dekke bord i den 
lille hytta som lå rett oppe i bakken. Nå skal du 
få mat, sa de, for du er sikkert sulten etter turen. 
Vi har hjemmebakt  brød, hvis du liker det, og 
honning og agurker og løk og reddiker. Og så 
lager vi te av noen urter som gror her. 
Jo, biskopen ville gjerne ha mat, og siden an-
ledningen var der, spurte han likeså godt med 
det samme: Men si meg, er det ikke vanskelig 
for dere å skaffe hva dere trenger her ute? Nei 
da, sa de i munnen på hverandre. Gud hjelper 
oss, skjønner du? Men dere har jo ingen båt!  
Vi behøver ikke noen båt.  Dere behøver 
ikke…. Nåja. Men brødet da, hvor får dere fatt i 
kornet?  Det dyrker vi i sprekker og revner hvor 
vi har samlet avfall og tang som har ligget og 
blitt til jord. Men det kan da ikke bli så mange 
brød. Det blir ikke så mange, vet du, men så ber 
vi gud velsigne dem for oss, slik han gjorde den 
gangen med de fem brødene og de  to fiskene, 
og så rekker det allikevel. 
 
Biskopen syntes nok forklaringen hørtes noe 
apokryf og ville gjerne stillet noen  spørsmål 
til. Men så var maten akkurat ferdig, og så lot 
han spørsmålene fare så lenge. Så godt brød 
hadde hadde han aldri spist, og så god honning 
hadde han aldri smakt, og så den teen…. Jeg 
vet ikke noe måltid som har smakt meg så godt,  
sa biskopen da de reiste seg fra bordet. Han 
hadde bestemt seg for å stryke resten av spørs-
målene og sa derfor så hyggelig han kunne: 
 
Ja, så skal jeg ikke plage dere lenger. Det var 
bare en ting jeg gjerne ville ha på det rene in-
nen jeg forlater dere. Jeg kan vel gå ut ifra at 
dere har den rette tro – sådan som den er fore-
skrevet oss i de tre økumeniske symboler? 
Vi? Vi bare tror, vi. Jammen, det er ikke nok, 
sa biskopen. Det er tidens aller farligste villfa-
relse. Det kommer an på hvordan man tror. Så 
åpnet biskopen den store boken og leste høgt 
for de tre om bekjennelse. Hvo som ikke tror 
den fullt og fast, kan ikke bli salig. De tre sa 
med en gang at de forferdelig gjerne ville bli 
salige og lovet å tro hvert ord.   
 

(Fortsetter på side 14) 

En fortelling til ettertanke 
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fer man hverken land eller øyer før Antarktisk. 
Vi fikk også se Victor Verster-fengslet hvor 
Mandela spaserte ut porten i 1990. 
 
 DISTRICT SIX MUSEUM LIGGER i et 
område som blei klassifisert som hvitt, og titu-
sener av mennesker blei fordrevet fra sine hjem. 
Vi fikk omvisning av en som var kastet ut av 
sitt hus. I den tiden måtte de jo gå med identifi-
kasjonspapirer. De var delt inn i ni forskjellige 
klasser avhengig av hvor farget de var, og had-
de rettigheter deretter. Det han fortalte  gjorde 
at vi nesten blei flaue over å være hvite. Dette 
er tross alt bare 22 år siden. Denne dagen holdt 
Einar Lunde et foredrag i friluft om Apartheid 
og sine egne opplevelser fra denne tiden. Han 
var jo NRK’s utsending i denne perioden, og i 
mesteparten av tiden  persona non grata, han 
hadde faktisk en dødsdom hengende over seg. 
Likevel kom han seg seks ganger  illegalt inn i 
landet og fortalte om undertrykkelsen, rasedis-
krimineringen og kampen for et fritt og demo-
kratisk Sør-Afrika. Det var mistanke om at 
noen i Norge rapporterte om reisevirksomheten 
hans til myndighetene i Sør-Afrika . Det viste 
seg å være Erik Gjems Onstad. 
 
 DA DESMOND TUTU FIKK FREDSPRI-
SEN i 1984 var han i Amerika, derfor ble det 
ekstra stor internasjonal oppmerksomhet om-
kring utdelingen. Men han ble ikke invitert til 
Det Hvite Hus, for Reagan ville ikke  
håndhilse på han. Det samme gjaldt for Marga-
reth Thatcher. Men etter to år snudde Reagan 
og boikottet Sør-Afrika. Det satte fart i frigjø-
ringsbevegelsen. Forsoning og deretter tilgivel-
se var Mandelas vei til en fredelig overgang til 
demokratiet i landet. Da Mandela blei innsatt 
som president i 1994 med sin fangevokter på 
ærestribunen blei begivenheten sendt direkte på 
tv-stasjoner over hele verden, bortsett fra i Nor-
ge. Her blei det sendt et gammelt reprisepro-
gram. Dette opprørte Einar Lunde, og den dag i 
dag vet man ikke hvem som hadde ansvaret for 
denne tragiske tabben. 
 
ETTER TO TIMERS FLYTUR LANDET 
VI I Johannesburg  - byen av gull -  det største 
industri- og finanssenter i Afrika. Denne byen 
var ikke noe videre tiltalende, mye kriminalitet 

og vold. Vi bodde heldigvis i en trygg forstad 
til byen. Herfra dro vi til Pretoria for å se på 
den imponerende regjeringsbygningen,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Union Building, og Voortrekker-monomentet, 
en enorm steinkoloss til minne om voortrekker-
ne  (hollendere) og deres kamp mot de svarte. I 
utgangspunktet et usmakelig monument, men 
som nå var gjort til et tegn på frigjøringen. For-
øvrig har Sør-Afrika 3 hovedsteder, Pretoria, 
Cape Town og Bloemfontein. 
 
SOUTH WESTERN TOWNSHIP, kalt So-
weto, var neste stopp. Her trodde vi at vi skulle 
få se mye fattigdom og elendighet, men det var 
tydelig at her hadde de fått det bedre. Denne 
bydelen blei bygd for svarte under Apartheid og 
har ca. 4 millioner innbyggere. Vi fikk se plas-
sen hvor opptøyene mot Apartheid startet i 
1976, og gaten og husene hvor begge de to 
fredsprisvinnerne bodde. Etterpå dro vi så langt 
inn i Soweto hvor Einar Lunde påsto at det nes-
ten ikke hadde vært hvite. Det hadde vært vans-

(Fortsatt fra side 1) 

(Fortsetter på side 14) 



12    ����                                                                                                               ����  STIKKA                      14    ����                                                                                                           ����     STIKKA           

 

kelig å overtale bussjåføren, for han mente 
det var farlig. Vi besøkte en svart menighet 
der. 42 nordmenn, de fleste relativt kirke-
fremmende, var spente på hva dette skulle 
bli. En fantastisk opplevelse for alle! Guds-
tjenesten var i full gang da vi kom, men vi 
blei hjertelig tatt imot og involvert. Vi danset 
for Herren i glede. Vi norske, litt sånn forsik-
tig vrikking på stumpen, mens afrikanerne 
svingte med hele seg, fra topp til tå. De strål-
te. Og den salmesangen, da mann, firstemt, 
gjorde at alle fornemmet den ekte gleden og 
tilbedelsen. Her fyller de batteriene for ukens 
mange utfordringer. Mange av dem hadde hiv 
og aids. En helt annen virkelighet enn vår. 
Men denne livsgleden gjorde inntrykk. 
 

EN SEKS TIMERS BUSSTUR gjennom et 
fantastisk landskap førte oss til Krugerpar-
ken,et viltreservat på størrelse med Hedmark 
og Oppland. Vi skjønte at vi bodde litt spesi-

elt da vi så ut av stuevinduet på sebraer som 

gresset på plenen. Det har alltid vært en stor 
drøm for meg å se Afrikas dyreliv på nært 
hold. Her ble drømmen oppfylt. Vi fikk ikke 
bare se de fem store: løve, bøffel, neshorn, 
elefant og leopard, men en gepard i fullt an-
grep på en impalaflokk. Dette utrolige skjed-
de ti meter fra oss. Tett vegetasjon gjorde at 
vi ikke fikk se om jakten lyktes. Alt dette så 
vi fra en åpen jeep, derfor blei opplevelsen 
relativt intens. 
 
ALT HAR JO EN ENDE, vi returnerte til 
Johannesburg,og fløy hjem. Dette har vært 
den mest innholdsrike og fantastiske reise vi 
noensinne har gjort. Derfor anbefaler vi den 
på det varmeste. 
 

Kjell 

Deretter satte biskopen og fiskeren seg i 
båten og starten på hjemreisen. Biskopen var 
glad og fornøgd med besøket. De tre hadde 
vist seg å være skikkelige, men litt naive 
mennesker… Men som biskopen satt slik i 
tankene sine, hørte han noen som ropte. Han 
snudde seg. Der kom de tre eneboerne spring-
ende på vannet så fort de bare kunne. Vent 
litt! Vent litt! 

 
Fiskeren var rask med å fire seilet. Da de 
tre nådde fram til båten, sa de: Kjære, kjære 
biskop. Vær ikke vond på oss! Men vi har 
glemt hvordan vi skulle tro. Vær så snill å si 
det igjen. For det var så vanskelig, og vi vil så 
gjerne bli salige. 
 
Ivar 

(Fortsatt fra side 12) 
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DETTE ER DET SOM KALLES brødkurv 
eller sendingskurv, kjent fra flere deler av 
landet. Bildet viser en brødkurv fra Sunn-
fjord.  
 
MIN FARSSLEKT KOMMER FRA GAU-
LAR i Sunnfjord, og min farfars mor – min 
oldemor – hadde denne kurven med seg da 
hun giftet seg med ham som skulle bli bon-
de på gården Bringeland (Bygstad i Gau-
lar). Min oldemor var født i 1859, og kur-
ven kom fra hennes barndomshjem. Jeg 
regner med at kurven er om lag 160 år gam-
mel, og jeg fikk den i sin tid av en tante. I 
mitt eie har den vært de siste 35 årene.  
 
EN HELT IDENTISK KURV er avbildet i 
Norges Kulturhistorie (1980, bd. 3, s.291). 
Materialet er bjørkerøtter, tæger, som fin-
nes i myrlende. Teknikken kan gi strålende 
resultater, som dere kan se av dette bildet, 

og den skal ha vært lett å lære seg.  Den er 
et fint eksempel på bygdehåndverket (som 
nå er omtrent borte) i det før-industrielle 
samfunnet.  
 
KURVEN ER GANSKE STOR, og den har 
en diameter på 62 cm. Denne kunne bli 
brukt til å oppbevare flatbrød i, eller den 
ble, som navnet sendingskurv antyder, også 
brukt til å ha med mat under besøk.   
 
MED MEKANISERINGEN av jordbruket, 
som skjøt fart fra slutten av 1800-tallet, 
endret håndverkstradisjonene seg.  Det 
gamle bygdehåndverket har inspirert den 
senere brukskunstbevegelsen – som var 
opptatt av skjønnheten i hverdagens bruks-
ting. 
 

Simon W. Bringeland 

Mitt klenodium 
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Cristo Redentor - Kristusstatuen i Rio de Janeiro 

VVVV    
i er inne i påsketi-
den. Den oppstandne 
Kristus finner vi i 
mange kunstneriske 

uttrykk. En av de mest spekta-
kulære er Kristusstatuen på 
toppen av Corcovadofjellet i 
Rio de Janeiro i Brasil.  

I 2007 ble den valgt som et av 
verdens 7 nye moderne under-
verker. Den er 30 meter høy, 
og det samme er avstanden 
mellom fingerspissene. Den ble 
innviet i 1931 etter sju års byg-
getid. Kristne symboler er det 
mye av i Brasil, og denne rager 
over millionbyen og kan sees 
på langt hold fra sjøen, og fra 
de fleste delene av byen. 

 Jeg fikk gleden av å besøke 
den på skjærtorsdag i år. På 
nært hold framstår Jesu ansikt 
med kjølighet og distanse; de 
åpne armene med naglemerke-
ne i hendene, viser den opp-
standne tilgivende Kristus. 
Med dette uttrykket og med sin 
størrelse og plassering, har 
Kristusstatuen et viktig bud-
skap for alle som ser den på 
lang avstand. For de som opp-
søker statuen er nok dette et 
turistmål mer enn et hellig sted. Allikevel var det fasinerende å være der å se hvordan folk inn-
tok samme posisjon med armene, ble fotografert og fasinert av byggverket og utsikten så "nære 
himmelen".  

Et lite kapell i sokkelen gav mulighet for stillhet og bønn. For meg ble de vidfavnende åpne 
armene og det lille hjertet på Jesu bryst talende budskap fra årets innledning til påskedagene. 
Gud tilgir og tar i mot oss med kjærlighet.  

Arild 

 


