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På en vandring langs Mjøsa en dag i april så 
jeg dette veltede furutreet. Det klarte nok ikke å 
stå imot vinden, og nå ligger og halvveis står det. 
Det minner nesten om en kenguru som er klar til 
å hoppe av sted. Dette treet var ikke det eneste 
som hadde gått ned for telling; også andre hadde 
måttet gi tapt i den sterke vinden vi har hatt.  
 
Jeg får nesten fornemmelsen av urskog når jeg 
rusler langs stranden og ser hva vinden kan stelle 
i stand. Vannstanden i Mjøsa er også svært lav. 
Helt annerledes enn i fjor da isen lå lenge og in-
viterte til den reneste folkevandringen på Mjøsa. 
Kommer det litt mer varme, smelter snøen raskt 
og vannstanden stiger. Kanskje blir det flom 
igjen? Med bråsmelting kan det bli store vann-
mengder, og dette året ligger det store mengder  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
snø i fjellet. Hytteeiere har måttet måke fram 
hyttene sine, og det er så vidt de ser noe gjen-
nom vinduet – så høyt ligger snøen.  
 
Nå tror jeg vi alle gleder oss til at det skal bli 
litt varmere i været slik at alt det grønne som 
venter på å springe fram virkelig får fart på seg. 
Vi nordboere har et eget forhold til årstiden, og 
våren er kanskje like forunderlig hver gang – 
hvordan det spirer og gror etter en lang og kald 
vinter.  
 
Det skrev også Elias Blix om i sin kjente salme: 
«No livnar det i lundar, no lauvast det i li, den 

heile skapning stundar no fram til sumars tid.» 

 

Simon W. Bringeland 

SE DEG OM I GLEDE 



 2   ����                                                                                                               ����   STIKKA                 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Dokumentarfilmen 'En prest og en plage' 
er et sterkt møte med Børre Knudsen. Til 
tross for en kropp og et sinn preget av syk-
dom, klarer han å formidle noe av det komp-
romissløse engasjementet som fikk prege 
hans offentlige opptreden. 
 
De av oss som møtte ham som medstudent 
på TF på 60-tallet, opplevde imidlertid en 
side ved ham som i liten grad er kommet 
fram i media. Mange sitter igjen med bildet 
av en humørløs Brand-skikkelse fra vår egen 
tid. Men det er ikke det eneste vi så. 
 
Teologisk Fakultet hadde hvert år en bok-
gavefest med utdeling av faglitteratur til stu-
dentene, rammet inn med foredrag og festi-
vitas for professorer og studenter. Pateren 
ved den ortodokse menigheten på Majorstua, 
Therapon,  hadde for andre år på rad meldt 
forfall som foredragsholder. Vi i arrange-
mentskomiteen måtte på kort varsel finne en 
erstatning. 
 
Vi tok veien til Nasjonalteateret og fikk låne 
noen rekvisitter: en mørk kutte og en rødhå-
ret parykk med måne. Børre hadde et år bak 
seg som arbeider for Kirkens Nødhjelp i 
Berlin. Han snakket godt tysk og kunne der-
for presenteres som munk fra det samme 
klosteret på Balkan som Therapon kom fra. 

Med litt dunkel belysning gikk det greit, ing-
en var i tvil om at vi hadde fått besøk av en 
engasjert og belest foredragsholder fra Øst-
Europa. 
 
Men et stykke ut i foredraget ble det uro 
borte ved vinduet. Karin, som var tyskfødt, 
hadde oppdaget at munken hadde noen ut-
pregede norwegismer – setninger på tysk 
som var preget av norsk språkbakgrunn. Hun 
begynte å hviske til dem rundt seg og noen 
lo dempet. Et par professorer opplevde dette 
høyst pinlig og forsøkte å roe feststemningen 
ved vinduet med blikk og tegn. 
 
Foredraget gikk mot slutten. De som klarte 
å følge med uten oversettelse hadde fått opp-
leve  bilder som spente fra skapelsen til 
syndfloden, og med mennesket plassert i 
kampen mellom Skaper og kaosmakter. 
 
Plutselig slår foredragsholderen over i feil-
fritt norsk: 'Og der står vi, demaskert og av-
slørt….', 
og Børre trekker av seg den røde parykken. 
 
Lyset kom på, de fleste begynte å le, men 
ingen var vel helt trygg på hvem som var 
blitt avslørt og demaskert.  
 
Kjell B. 

utviklet personlige vennskap.  Vi ser fram til 

et flott vennskapstreff.   

 

Til slutt vil jeg gjerne rette en stor takk til 

Geir Bjørnar og Eli Smebye for en fantastisk 

innsats i Levende Lys. I 35 år har de ledet 

barnekoret under øvelser, deltakelse i gudstje-

nester, konserter og festivaler, samt flere CD-

utgivelser. Gjennom mer enn en mannsalder 

har de hver uke formidlet budskapet, skapt et  

 

fellesskap og utviklet sanggleden til korbarna. 

Arbeidet har også hatt stor betydning for fa-

miliene, og har vært viktig for barnas voksne 

liv. Tilhørighet og fellesskap viste seg tydelig 

da et stort antall tidligere medlemmer stilte 

opp med sang og takk under korets avslut-

ningskonsert. Takk for stor innsats og sterkt 

engasjement, Eli og Geir Bjørnar.    

Jeg ønsker alle en fin vår og god sommer!  
 
Arild 

(Fortsatt fra side 3) 

BØRRE – MER ENN EN PLAGE 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    
        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 
Ingun Røberg Fjeldstad   4.  
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.  

Vårens vakreste eventyr er over. Sol, god varme og 

vakker vårblomstring har gitt en ekstra dimensjon til 

årets søppeldugnad. Grøftekantene er ryddet, gode inn-

tekter er sikret og samholdet blant klubbmedlemmer er 

styrket. Dugnaden har en viktig funksjon i å utvikle 

kontakten og kjennskapen til hverandre. Praten under 

kjøreturen, fra den ene grøftekanten til den andre og 

under kaffepausene er verdifull. Latteren sitter løst. 

Tema som sjelden kommer opp i småpraten på møtene, 

får andre vilkår når vi arbeider sammen. Dugnaden vår 

er derfor viktig også for kontakten mellom medlemmer 

og samholdet i klubben. Og når vi reiser hjemover og 

ser de søppelfrie vegkantene, så er vi fornøyde og stol-

te.  

 

Jeg vil takke Olav og Olav for flott tilrettelegging og 

ledelse av dugnaden. Under deres ledelse går dugnaden 

knirkefritt; og gjør det lett for oss andre å stille opp og 

gjøre vår jobb noen timer og økter.  Takk også for flott 

innsats til alle som har deltatt i årets søppeldugnad.   

Gleden og stoltheten over søppelfrie grøftekanter for-

sterker seg når vi vet at dette gir penger på klubbens 

bankkonto. For derfra er vegen kort til tildelinger til 

barne- og ungdomsarbeid i KFUK og KFUM i byen 

vår. Derfor handler vårens vakreste eventyr om å leve 

Y’s mens motto: Heller tjene enn tjenes.  

 

Alle har ikke anledning til å plukke søppel. Bønnens 

oppgave er også viktig for en tjenesteklubb som vår. 

Noen aktuelle tema i disse dager er årets konfirmanter 

og deres videre trosutvikling, den forestående styrking-

en av trosopplæringen i prostiet vårt, nye ledere til bar-

nekorarbeidet i Hamar og lederne og rekruttering av 

nye ledere i arbeidet på Ynglingen.   

 

Y’s men er en internasjonal organisasjon. I helga 8. – 

10. august har vi invitert vår vennskapsklubb i Varde i 

Danmark på besøk. Internasjonalt utvalg med Johannes 

i spissen har forberedt et godt program. Jeg håper 

mange har mulighet til å delta på hele eller deler av 

vennskapstreffet og å være vertsfamilier. Gjennom det-

te får vi styrket klubben vår, får nye impulser og  

(Fortsetter på side 2) 



4    ����                                                                                                                  ����    STIKKA         

Så var det i gang igjen med klubbens faste vå-
raksjon, nemlig søppelplukking langs veiene i 
Hamar, Løten og Stange. Grundig forarbeid er  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
gjort for at den praktiske delen skal gå så smer-
tefritt som mulig. Olav L. har laget karter som 
viser hvor plukkingen skal foregå, og arbeidsla-
genes ledere får disse og forteller de andre hvor 
det skal plukkes. Også laglister skal settes opp, 
noe som Olav S. sammen med Olav L. tar seg 
av. Dermed fås en oversikt over hvor mange 
som kan delta og dermed blir det enklere å be-

regne hvor lang tid det tar å rydde de grøftemi-
lene vi er tildelt. Det har vært både formiddags-  

 
 

og ettermiddagsøkter. Jeg deltok på en etter-
middagsøkt her forleden, og som vanlig viste 

været seg fra sin fine side. Denne tirsdagskvel-
den var vi 6 stykker som fordelte oss på to lag. 
Jeg ble med Olav S. og Trond Vidar og dro 
nedover til Espa – vi skulle plukke langs gamle-
veien og nordover. De andre tre – Johs, Karl og 
Iver startet i nordenden ved Tangen. Her pluk-
ket jeg også for noen år siden, og da var det at-
skillig mer søppel. Store og tunge ting som ek-
sempelvis bildekk var ikke å se, og så mange 
bokser og flasker var det heller ikke. Ja, kanskje 
det nytter å holde litt rent?  

Karl og Olav studerer kartet – hvor skal vi? 

SØPPELPLUKKING VÅREN 2014 - et par glimt 
Tekst og bilder: Simon) 

Denne kvelden ble avsluttet med å plukke omkring Stange kirke, og på jordene omkring drev bønde-

ne med sin våronn – rekordtidlig, sies det. Stangebygda viste seg fra sin beste side. 

En pause i solhellingen kommer godt med – Olav 

og Trond Vidar har funnet fram nistematen. 

Ja, det ble noen sekker med søppel også denne kvelden. 

Utstyr må vi ha med – klyper og poser 
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Nå er det tid for et nytt treff med våre 

danske venner. Sist var det i Varde for tre 

år siden, og de fra Varde var på Hamar for 

seks år siden og opplevde en heilnorsk og 

kald 17. mai.  

 

Treffet i år blir som sist med privat inn-

kvartering, og vi trenger flere som vil ta 

imot hyggelige dansker for to netter. Gi 

beskjed til meg. Vi planlegger en busstur 

på lørdag til det nye Prøysenhuset, Sjusjø-

en, Hafjell. Det vil si mye god norsk kultur 

og natur. Festaftenen vil bli i Storhamar 

kirke, menighetssalen.   

 

Vi håper på en meget god oppslutning 

både til turen og til festaftenen. Men det er 

selvfølgelig mulig bare å være med på ett 

av arrangementene.  

 

Disse treffene har vært avholdt hvert 

tredje år siden midten av 1970 årene og har 

vært arrangert forskjellige steder i Dan-

mark og i Norge.  Da var det med mange 

unge familier med barn. Høydepunktet ble 

for mange den tradisjonsrike fotballkampen 

mellom Danmark og Norge. Jeg tror nord-

mennene vant som oftest fordi vi stilte med 

aktive fotballspille-

re i gutteklassen. 

Vi ble godt kjent 

med hverandre, og 

nye kom til. Dans-

kene stilte en ferie-

leilighet til disposi-

sjon for oss i Varde, og flere dro på ferie-

besøk. 

 

Primusmotorer i dette samarbeidet var i 

mange år Olav Svae og Lindy Bach fra 

Varde. Etter et utall overrekkelser av gaver 

som gjerne ble glemt, ble vi enige om at en 

minnebok med det som har skjedd i klub-

ben de siste tre årene, utveksles når vi mø-

tes. Det skal bli spennende å se om noen 

har glemt det. 

 

Det internasjonale er viktig for Y, men 

og for Hamarklubben, det blir et større 

perspektiv over det vi holder på med. Og 

bedre kan det ikke være at det er nettopp 

Varde Y, s Men vi er vennskapsklubb med. 

Vel møtt i august! 

 

Hilsen 

Johannes 

  Besøk fra Varde Y,s Men 8. til 10. august 2014 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Det  er nå 100 dager til verdenskonventet i Chennai, India åpner. Har du ikke lagt 
planer for sommerferien ennå, får du 10% avslag i registreringsprisen ved å bestille 
før 31. mai. Da er prisen US$ 465. Etter 31. mai er prisen US$ 510. 
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JUBILANTER I 2014 
 
Klubben har en rekke jubilanter i 2014 – vi har 4 som fyller 80 år og 3 som fyller 70. Hederskarer 
alle sammen som i mange år har gjort en innsats for klubben, og som sikkert fortsatt vil gjøre det. 
(Dessverre har vi ikke bilde av den fjerde jubilanten – Gunnar Markussen  30.08.1934). Vi gratule-
rer! 
 

 Her har vi to spreke 80-åringer:    :                              Og her to spreke70-åringer: 

        
      Sverre Gaarden            Helge Senumstad     Kåre Skagestad             Karl Mangrud                
 18.08.1934        08.12.1934         23.10.1944                   09.12.1944 
               

Blant klubbens runde jubilanter denne vå-
ren finner vi Johannes som fyller 70 år. Mitt 
første møte med Johannes (og Bodil) var på 
en kirkekaffe ikke lenge etter at jeg var kom-
met til Hamar i mars 1996. Vi ble sittende 
ved samme bord, og jeg husker at jeg fikk 
spørsmål om jeg hadde lyst til å bli med i Y’s 
Men. Akkurat da visste jeg ikke så mye om 
klubben, men jeg sa ja til å være gjest – og 
siden ble jeg fast med. Så takk Johannes for 
at du inviterte meg inn i dette fine fellesska-
pet!-  
 
Johannes har hatt sin oppvekst i Hedmark 
og Oslo, og har hatt nesten hele sitt yrkesak-
tive liv på Hamar som lektor på katedralsko-
len. På Hamar har Johannes sammen med 
Bodil bygget et gjestfritt hjem, og der vokste 
etter hvert 4 sønner opp. Nå er disse spredt 
over hele landet, og oppgaven som bestefor-
eldre tar de alvorlig. Derfor farter de land og 
strand rundt for å passe barnebarn.  
 
De har skaffet seg hus i Danmark, og der 

finner Bodil sin hjemli-
ge grunn. Hytten på 
Ljøsheim har også vært 
i flittig bruk.  
 
Johannes har vært en 
støttespiller for KFUM/
K og Ynglingen i alle 
år, og han har lagt ned 
en betydelig innsats 
der. 
 
 Han liker å holde sine latin- og greskkunn-
skaper ved like, og så vidt jeg vet møtes han 
jevnlig med kolleger for å lese greske og la-
tinske tekster.  
 
Johannes er et lesende menneske som hele 
tiden fornyer sitt møte med klassikere og ny-
ere tekster. Det er alltid hyggelig å bli møtt 
med hans vennlige spørsmål, «Hvordan har 
du det?» Gratulerer med dagen! 
 
Simonwb 

Johannes Johnson 70 år  19.05 2014 
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NATURHJØRNET 

Jeg var 10 år da det skjedde. Skjæra bygde reir 

rett utenfor kjøkkenglaset. Vi kunne følge med 

skjæreparet som kom med den ene kvisten et-

ter den andre. Snart var det et stort reir, der 

fuglene smatt ut og inn. 

-Skjæra er glad i alt som blinker, sa`n far, Den 

kan pynte reiret sitt med sølvpapir. En dame 

borti bygda mista ei sølvskje. Det var dekt på 

ute og plutselig var ei skje borte. Vet du hvor 

de fant skjea? 

- Nei. 

- Jo, oppe i et skjærreir lå sølvskjea. 

-Er det sant, nå tuller du, far. 

 - Det er helt sant. Skjæra kan være en tjuvradd 
og en ordentlig luring. Men den lar seg lure, 
føyde han til, - hvis du er veldig smart. 
- Hvordan da? Jeg så spent opp på far. 

- Jo, du kan få skjæra til å klekke ut hønekyl-

linger for deg. 

- Legg et grønnmalt hønseegg opp i reiret, så 

lurer du skjæra. Skjæra tror det er sitt eget egg 

og ruger ut egget for deg. 

 

Etter den samtalen ved kjøkkenbordet ble 

skjæra svært spennende. Hadde den noe blankt 

i nebbet? Kunne jeg klare å lure den? Anne i 

Lykkjun hadde høneegg. Og så var det en hane 

der. Hanen måtte se på eggene, sa; n far, ellers 

ble det ikke kyllinger Tre egg plukket Anne ut 

da jeg fortalte om ærendet mitt, Hun tørket av 

eggene med en klut, og pakket ett og ett egg 

inn i avispapir. 

-Ja, jeg håper de får skjæreunger, sa Anne. 

Men husk skjæra er vanskelig å lure. Oppdager 

den at det er et fremmed egg i reiret, så hakker 

den sundt det. 

Spent klatret jeg opp i treet med ranselen på 

ryggen. Skjæra smatt stille ut av reiret. Forsik-

tig lirket jeg et hønsegg ut av ranselen. Det var 

malt med vannfarge, grønt med brune prikker. 

Egget la jeg forsiktig ned i reirskåla. Jeg var 

raskt nede, og det samme skjedde i to andre 

reir på gården. 

-Nå må skjæra få fred, sa’n far. Forstyrrer du 

mer, så kan den sky reiret. Går det bra, vil kyl-

lingen hakke seg ut av egget etter 21 dager. 

Oppdager skjæra at det er noe galt, så hakker 

den kyllingen i hjel. Du må derfor kontrollere 

egget etter 20 dager. Ser du en liten sprekk i 

skallet, så ta egget med en gang. 

 

Det ble lenge å vente. Jeg fulgte med utenfor 

kjøkkenglaset. Skjæra holdt til i reiret. Jeg 

hadde krysset av på kalenderen, og den tyven-

de dagen om kvelden var far med meg da jeg 

klatret opp. 

- Ser du sprekk i egget, sa’n far . 

-Nei, men egget er varmt. 

- Ta egget du. Vi kan klekke det ut inne. Det er 

bedre å ta det for tidlig enn for sent. Skjæra er 

rask med  å hakke kyllingen i hjel. 

 

Jeg plukket forsiktig eggene ut i de to første 

reirene, men det var da jeg klatret opp i reiret 

ved kjøkkenglaset at jeg fikk meg en overras-

kelse. Jeg tok forsiktig hånda inn i reirskåla, 

og følte spent med fingrene. Det var ikke noe 

høneegg der! Jeg ropte ned. 

-Egget er borte. 

- Skjæra har nok hakket det sundt, sa han far. 

Det er slikt vi må regne med. 

-Pip- pip, sa det plutselig fra ei grein utenfor 

skjærereiret. Jeg så meg forundret rundt, og 

der satt det en svart liten raring og vippet ustøtt 

OVERRASKELSE I SKJÆREREIRET. 

Stykket står i boka: Eg vaks opp i Valdres, Ei samling forteljingar 

frå barndom, Valdres forlag 1994. Forfatter? Trond Vidar Vedum, 

selvfølgelig! 
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fram og tilbake på ei grein. 

 -Far, ser du den rare fuglen, ropte jeg. 

- Ja, men det er jo en svart hønekylling. Det er 

det rareste, sa’n far. 

- Et par minutter senere overleverte jeg en pi-

pende og flaksende liten krabat. 

-Det er det rareste, gjentok han - det er jo en 

svart hønekylling.  

 

Anne i Lykkkjun har kvite italienere. Den er 

helt tørr. Det må være en god stund siden den 

kom ut av egget. 

- Det må være fargen sa’n far - skjæra skjønte 

ikke at det var en hønekylling. Men hvordan 

kom den seg ut av reiret? 

- Og så må den være klekt alt for tidlig. Denne 

må det bli noe spesielt av. Nå må vi forte oss 

inn før kyllingen og eggene blir kalde. 

 

I løpet av kvelden hakket to små kvite italiene-

re  

seg ut nede i en skoask fylt med bomull. Pæra i 

natttbordlampa mi ga varme. Våte og pjuskete 

var det med de samme, men inne i hendene 

hennes mor var det godt og varmt. Fra varme-

skapet i stekeovnen var det allerede krafsing og 

piping. En svart liten kylling løp fram og tilba-

ke i ei kasse. Vann og mat var servert i noen 

små skåler, og i det ene hjørnet var et ullskjerf 

erstatning for hønemor. 

 

I dagene som fulgte ble det folksomt på kjøk-

kenet hjemme. Det var kø foran varmeskapet. 

-Dette var en raring, sa folk. - En svart kylling. 

Hvor fikk dere tak i egg? 

- Hos Anne i Lykkjun. 

Folk ristet på hodet. Det var ingen som hadde 

svarte høner i bygda. Svarten, for det ble nav-

net, ble svært populær. Vi visste ikke sikkert 

om det var en høne eller en hanekylling. Det 

spilte mindre rolle. Svarten var litt større enn 

de andre kyllingene. Den var først til matfatet 

og pep høyest. Ble det langvarig piping i var-

meskapet, var det bare å legge Svarten godt inn 

i hånda. Da stilnet pipinga og øyelokkene gled 

sakt igjen. Han, eller var det hun, tok en høne-

blund. 

 

Etter noen dager fikk kyllingen sine første luf-

teturer utenfor kassa i varmeskapet. Jeg slapp 

dem forsiktig ned på gulvet, og de løp av gårde 

på jakt etter noe å spise. 

 

Etter hvert ble det flere daglige lufteturer uten-

for varmeskapet. Svarten hadde en evne til å 

kile seg mellom vedkassa og veggen. Der satt 

den og peip og måtte forsiktig lirkes fram. I 

mangel av ei ekte høne overtok mor rollen som 

hønemor. Visste hun ikke hvor leieboerne var, 

plystret hun forsiktig, og med det samme svarte 

det. Noen små nøster kom pilende fram under 

divanen, eller hvor de nå var. Litt havregryn i 

hånda var det som ventet. Mor kunne også sette 

seg på huk med stakken ned mot golvet, og 

vips smatt alle tre inn under linningen. Der var 

det trygt og godt. 

 

- Nei, dette går nok ikke lenger, sa mor en dag 

hun fant Svarten oppe i sofaen i stua. 

- Høner hører til i hønsehus. 

- Det gikk ikke lenge før skjæreungene mine 

var en del av hønseflokken på gården. Men 

Svarten skilte seg ut på flere måter. Den var litt 

større enn de andre og sjefen i flokken, og så 

flakset den aldri bort når vi kom i nærheten. 

Den la seg ned og lot seg klappe på. 

- Nå tror du vel at Svarten var en hane? 

- Det rodde jeg også, helt til den dagen jeg fant 

et brunt egg i hønsehuset. Svarten hadde lagt 

egg! 

- Det var ei høne. Og far fikk rett i det han had-

de sagt da vi fant Svarten oppe i treet. 

-  Denne må det bli noe spesielt av. 

 

Det ble den beste verpehøna vi hadde på går-

den, og den svarte høna , det var høna mi det! 
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Åpent møte på Ynglingen 
8. mars hadde klubben åpent møte på Ynglingen 

hvor det var fri adgang for alle som ønsket å kom-

me. Vi regnet med at det ville bli en del mennesker 

og derfor la vi opp til å være i storsalen ovenpå. 

Det var riktig tenkt – for fullt ble det.  

 

Det var tidligere biskop Finn Wagle som var taler 

denne kvelden, med temaet «Den norske kirkes 

rolle i forsoningens etter 2. verdenskrig». Dette 

temaet hadde Wagle skrevet om i tidsskriftet Kirke 

og Kultur 4/2013: «Forstening eller forsoning – 

Den norske kirkes rolle i forsoningsarbeidet etter 2. 

verdenskrig».  

 

Det er snart 70 år siden krigen sluttet, men frem-

deles vekker den sterke minner og følelser, noe vi  

 

også fikk erfare denne kvelden. Flere spørsmål fra 

salen kom, og de viste at noen kanskje tenkte litt 

annerledes om disse tingene enn Wagle.  

 

Det er fint at slike spørsmål kommer opp – for 

historien er en levende arv som hele tiden må bear-

beides, og nye generasjoner stiller kanskje litt and-

re spørsmål enn de forrige generasjonene. Blant 

dem som stilte interessante spørsmål var Carl Wol-

lert fra klubben, og han skrev også et brev til 

Wagle hvor han utdypet sine spørsmål. Dette førte 

til en liten brevveksling mellom de to. Dessverre er 

det ikke plass til å ta dette opp i Stikka, men de 

som er interessert i å vite mer kan kontakte Carl 

Wollert. 
 
Simonwb 

Endelig er den lange vinteren over og sykkelen – 
eller kanskje du i likhet med meg har mer enn en – 
kan hentes fram igjen til en ny sesong. Luften i dek-
kene må sjekkes, kjede og wirer smøres, og kanskje 
noe som må strammes og justeres også – da kan det 
være greit å få litt hjelp av et sykkelverksted. Også 
sykler må vedlikeholdes, noe ikke alle er klar over.  
Sykler du om vinteren – noe jeg ikke gjør – må du 
ha piggdekk, og renholdet av sykkelen blir ekstra 
viktig.  
 
Men hvorfor sykle? Det er den mest miljøvennlige 
måten å ta seg fram på, og du får frisk luft og anled-

ning til å nyte 
naturen mer. 
Kanskje bru-
ker du sykke-
len til trening? 
Det er en fan-
tastisk fin 
måte å holde 
seg i form på, 
og distriktet 

rundt Hamar innbyr til å lage rundturer med varie-
rende lengde. Her er noe for enhver. Jeg bruker syk-
kelen mye til trening (mosjonssykling), og til det 
formålet bruker jeg  

helst en landeveissykkel. Den er ganske lett med 
smale hjul, og geometrien er slik at du sitter litt 
foroverlent (en vanesak).  
Den er laget for fart, og du bruker sykkelsko som er 
festet til pedalen. Da må du lære deg teknikken med 
å løse skoen (foten) fra pedalen når du skal stanse. 
Normalt skal foten løsne fra pedalen dersom du er 
så uheldig å velte.  
 
– Liker du å 
sykle på grus-
veier og enkle 
stier – og gjerne 
ha litt fart – kan 
en cyclocross 
være fin. Den 
ser ut som en lan-
deveissykkel, men er litt kraftigere bygd, og den har 
sterkere hjul med bredere og grovere dekk. Det er 
også plass til å montere skjermer (noe du ikke kan 
på en landeveissykkel). Jeg har god erfaring med 
Cyclocross, og synes det er en anvendelig sykkelty-
pe 
 
- Sykler du både på grusveier og dessuten liker å 
sykle på stier (skogsveier), kan en terrengsykkel 

(Fortsetter på side 10) 

SYKLING – EVENTYRET SOM KAN BEGYNNE IGJEN  
ETTER VINTEREN 

Landeveissykkel 

Cyclocross 



10   ����                                                                                                                 ����  STIKKA                    

    Johs Kjørven 80 år 
05.04.2014 

Johs er kunstmennesket. Det ble herlig de-
monstrert da hans fire barn hyllet 80-åringen med 
storslått feiring i Storhamar Kirke 5. april. De 
visste hva som skulle til for å glede sin far til ful-
le: Det hele startet med en tre kvarters konsert i 
kirkerommet, der vi fikk nyte Karin Andreassen 
og Ole Gjøstøls utsøkte samspill før resten av da-
gens lødige program fortsatte i menighetssalen. 
 
Her bekreftet Johs selv noe annet vi også visste 
fra før: Han er Oslo-gutten som ble livsvarig 
KFUM-gutt da han som 10-åring snek seg langs 
mørklagte gater til de avblendede lokalene i Møl-
lergata 1 og ble så overveldet av sangen og felles-
skapet han opplevde der, at han i dag fremdeles 
treffer sine KFUM-kamerater i Oslo månedlig. 
 
Johs er det allsidige menighets-, misjons- og 
klubbmennesket som ved sin trofaste tilstedevæ-
relse og stillferdige og oppofrende innsats tar res-
sursene i bruk for Guds rikes fremme. Svært mye 
kunne nevnes i denne sammenheng. Hans roller 
som initiativtager, charter-medlem, regionsleder 
og funksjon i de fleste posisjoner i Y's Men's-
bevegelsen gjennom 45 år er eksempler på hans 
uegennyttige engasjement. 
 
Johs er den fremragende fagmann, eksperten på 
britisk og amerikansk språk, litteratur og kultur 
med doktorgrad på den amerikanske poeten Ro-
bert Frost. I mer enn 40 år har han undervist kom-
mende lærere, mesteparten av tida som amanuen-
sis ved lærerutdanninga i Hamar. U.t. er en av 

dem som har nytt godt 
av hans faglige kompe-
tanse og inspirasjon, 
først som student i 
Trondheim omkr. 1965, 
senere i kortvarig kolle-
gasamarbeid i Hamar 
og fremdeles i en Sha-
kespeare-gruppe som 
regelmessig møtes for å 
lese den store forfatters 
skuespill. 
 
Johs er «gentlemannen», vennligheten selv. 
Man kunne kanskje tro at denne kvaliteten var en 
påtatt del av «fagmannen», men hos Johs er den 
en usvikelig del av personligheten. Hans lavmæl-
te, vinnende vesen gjennomsyrer alle hans ut-
trykk. 
 
Men Johs er først og sist familiemennesket, nå, 
etter Annes plutselig død i 1998, som overhode 
for sine barn og deres etter hvert store familier, 
men også som en pillar i storfamiliene, Annes og 
hans egen. Begge disse tallrike slektene fremviser 
en «samkjensle» og glede ved å være sammen 
som gjør at sammenkomster som Johs's 80-årsdag 
blir store og berikende begivenheter. 
 
Johs er heldig som har funnet en venninne, Berit 
Birkeland, ved sin side. 
 
Vi gratulerer post festum, Johs! 
                                                                                                                             
Olav S. 

være noe. Den 
vanligste for-
men er det vi 
kaller halv-
demper, det vil 
si at den har 

støtdemper foran, noe som gjør det behageligere å 
sykle. Ofte kan demperen låses når du sykler opp-
overbakke – dermed mister  du ikke kraften i tråk-
ket. Terrengsykkelen finnes i mange utgaver, alt 
etter hva du skal bruke den til. Jeg har erfaring med  

 
halvdemper, og synes den fungerer bra. På grunn av 
de brede hjulene er den også mer stabil, og mange 
bruker den til alminnelig sykling.  
 
Det finnes også en sykkeltype som kalles hybrid – 
den har terrengsykkelens geometri, men hjulene fra 
en cyclocross, og den har rett styre. En allsidig syk-
kel.- Alle disse finnes i mange prisklasser, alt etter 
vekt og hva slags gearutstyr og hjul du vil ha. 
 

(Fortsatt fra side 9) 

(Fortsetter på side 11) 

Terrengsykkel 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
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I  Periskopet-

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Til påske blir alt mulig knyttet til ordet påske. 
Jeg har hørt om Påskeøya og har forstått at det er 
ei øy i Stillehavet. Men f. eks virker 
”påskefjellet” litt mer diffust. Wikipedia sier noe 
om rasteplasser i påskefjellet, og de er det mange 
av. Ordet påske knyttes til et innhold som ikke 
har noe med påskens egentlige innhold å gjøre. 

 

Vi har feiret kirkens største høytid. Ja, så kan en 
jo alltid vurdere om det er jul, påske, Kristi him-
melfartsdag eller pinse som er den største og vik-
tigste. På det er vel svaret at alle er like viktige. 
Uten den ene høytid hadde vi heller ikke hatt de 
andre. Påsken er for meg da det umulige bli virke-
lig. Det samme kan vi si også om de andre høyti-
dene. Jeg har likevel en opplevelse av at påsken 
er annerledes. 

 

Annerledes også på en annen måte enn jul. Jul 
feires av alle på en eller annen måte i vårt sam-
funn. De andre høytidene blir nok feiret på andre 
måter, som ekstra fridager eller ekstra arbeidsda-
ger. Jeg var på et par sykkelturer 1. og 2. påske-
dag. Det gir også litt tid til refleksjon: 

 

Da jeg var liten bodde vi på noe som på Hedmar-
ken ville bli kalt småbruk. Det var et tydelig skille 
mellom hverdag og helg. Min far var nøye med at 
søndager og helligdager var annerledes-dager. 
Uansett vær, hviledagen var ikke bare hviledag, 
den skulle holdes hellig slik budet sier. Høyet 
skulle stå ute selv om værmeldingen tydet på  

 

 

regn. Av arbeid på gårdsdriften var det kun det 
nødvendige som stell av dyr, som skulle gjøres. 
Jeg tror mange av oss har vokst opp med den 
holdningen, og vi har tatt med oss den erfaringen 
og det har vært en verdifull erfaring. Påskedag 
2014 – sykkelturer på Hedmarken: Hva er det 
blitt av annerledes-dagen? Traktorer eller andre 
arbeidsmaskiner i full virksomhet. Det var fint 
vær og det måtte utnyttes.  

 

Jorda tas vare på. Den brukes og utnyttes til 
beste for fellesskapet. Vi får mat – til og med 
kortreist mat. Kanskje noen tenker at det er en fin 
måte å ære Gud på – også på påskedagen. Kan-
skje like god måte som å sykle rundt halve 
Stange?? 

 

Utfordringen som jeg ser i dette, er mer at Gud 
glemmes. Jesu gjerning, lidelsen i ”den stille uke” 
og seieren påskedag, glemmes og blir borte. 
Hvordan kan vi gjenvinne påsken? Hva skal vi 
gjøre for at Kristus ”kommer tilbake” og blir en 
virkelighet i våre liv, i det norske folks liv?  

 

Ha en fortsatt fin påsketid, den varer jo helt til 
pinse. De første kristne feiret vel egentlig Jesu 
oppstandelse hver søndag, søndagen = oppstan-
delsesdagen.  

Ja, dette var noen tanker fra en syklende Kåre på 
1. og 2. påskedag i Stange, Hamar og Løten kom-
muner. 

Kåre S. 

Min erfaring som mosjonssyklist gjennom mange 
år – det er fantastisk å sykle! Du kommer ut, du ser 
ting som du ikke så lett ser fra bilvinduet, og du får 
brukt kroppen. Så ta fram sykkelen og ta deg en tur 
langs Mjøsa. Du kan jo begynne ved Koigen og 
fortsette via Domkirkeodden og videre utover til 
Jessnes. På fiskerhytta kan du ta en pause og kjøpe 
deg kaffe og vaffel – før du sykler tilbake til Hamar. 
Dette er en fin tur som passer for alle uansett form.  

 
Hamar mangler en del på å være godt tilrettelagt for 
syklister, og holdningene til enkelte bilister skrem-
mer litt. I Stange, Romedal og Vangsåsen er det 
ikke så mange biler – der er det fint å sykle. Kan-
skje en skogsvei ved Rokosjøen eller innover  
Vangsåsen frister? God tur! 
 

Simon W. Bringeland 

(Fortsatt fra side 10) 

Vår påskefeiring. 
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 Kjære, kjære alle barn og foreldre i Levende Lys  
 –  samt veteraner og Hamar menighet/Hamar domprosti!  
  
 Vi er fylt av takknemlighet og ydmykhet etter et fantastisk punktum  
 på tiden vår i Levende Lys! Det ble en mandagskveld vi ikke kommer til  
 å glemme – og en langt mer omfattende, innholdsrik, sterk og rørende   
 avslutning enn vi hadde forestilt oss. Det hele var aldeles overveldende,  
 og vi har ennå ikke fordøyd alt. 
  
  Tusen takk for mange varme, hyggelige ord!  
  Tusen takk for overraskende korsang av barn, foreldre og veteraner!  
  Tusen takk for mange vakre blomsterbuketter!  
  Tusen takk for 70 nydelige roser fra den enkelte av dere  
  –  som hver for dere er roser for oss!  
  Tusen takk for boken med flotte, morsomme, rørende, personlige  
  tegninger og hilsener fra korbarna! 
  
  Tusen takk for den lekre, unike glassbollen med inngravert  
  Levende Lys-bilde og teksten «Tusen takk for 35 flotte år med Levende  
  Lys - Fra korbarn og foreldre»!  
 
  Tusen takk til dere som sto bak, organiserte og ordnet med alt dette!  
  Tusen takk til veteranene, som har fulgt oss trofast i mange, mange år!  
  Vi forsto at det hadde foregått veldig mye (som vi absolutt ikke hadde  
 anelse om og kontroll på!) bak kulissene i lang tid og på flere fronter.  
  
  Tusen takk for at dere har valgt å bruke tid sammen med oss i Levende  
  Lys og gitt oss et utall gode stunder gjennom 35 år! Håper dere vil bære  
  sangene med dere videre gjennom livet, og fortsette å synge!  
  
  Vi ønsker dere alle en velsignet påskehøytid!  
  Varme hilsener i stor takknemlighet fra Eli Kristine og Geir Bjørnar 

En epoke er slutt - Eli Kristine og Geir Bjørnar  
slutter med Levende Lys 


