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Så grønn en drakt, så rik en duft 

har smykket dal og enger! 

Nu strykes ømt av lys og luft  

de fagre urtesenger.  

Hør lundens sus og bekkens brus 

forkynne hva som kommer: 

Omsider blir det sommer! 

 

Sin lykke, fred og sommerfryd 

må yre fugler prise. 

I mark og skog fra nord til syd 

de jubler frem sin vise. 

Hør håpets klang i deres sang, 

i hymnen de lar kvede 

fra blomstereng og rede. 

 

Men du, o Gud, som gjør vår jord 

så skjønn i slike stunder, 

gi at jeg akter mest ditt ord  

og nådens store under! 

Som blomst og løv blir muld og støv, 

skal vi og verden fare, 

men Herrens miskunn vare. 

 

 

 

 

Alt kjød er gress og flyktighet 

det tæres fort av elde. 

Kun du, Treenig majestet, 

er evig i din velde! 

Med sjel og kropp skal jeg stå opp 

og blomstre i ditt rike, 

når denne jord må vike. 

 

La falme verdens prakt og glans, 

la all dens lyst forsvinne. 

Min venn er min, og jeg er hans, 

vår kjærlighet skal vinne! 

Så syng det ut: Snart skaper Gud 

en sommer uten make 

og gir oss alt tilbake! 

 
 

Tekst: Carl David af Wirsén 1889 

Oversettelse: Øystein Thelle 1995 

Melodi: Waldemar Åhlen 1933 

 

 

 

Vi har ikke ”Min salme” som fast spalte i Stikka, men jeg benytter anledningen denne 

gangen til å sende dere ut i sommeren med denne flotte sommersalmen. Vi fant den i 

svensk salmebok for mange år siden etter å ha hørt Göran Fristorps innspilling. Senere 

kom den i Salmer 1997 før den nå er nr. 845 i Salmer 2013. 

 

Geir Bjørnar 
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Programarbeid er også en del av klubbens 
indre liv  

Onsdag 15. april startet arbeidet med programmet for høsten. Medlemmer fra 
presidiet og utvalgsledere, åtte til sammen, benket seg i peisestua for å lansere 
sine forslag. Disse forslagene ble presentert og diskutert. Deretter var det av-
stemming og opptelling. 

 
For gjengen som var samlet var 
nå jobben gjort etter et par timer 
med samtaler over kaffekoppen. 
Det videre arbeidet har Lars 
Viggo med å kontakte fore-
dragsholdere og presidiet med å 
vurdere hvilke naboklubber som 
skal inviteres til hvilke møter, 
samarbeid med K-forum og Kir-
keakademiet, og ikke minst, 
hvilke møter som skal være 
åpne for kvinner. 
Resultatet sier vi ikke noe om 
her. Det ser vi først når pro-
grammet foreligger. 
      

     Geir Bjørnar 

         
Det første som slår utvalgslederen, er at dugnaden 
i stigende grad lever opp til tilnavnet i overskriften. 
Ikke bare står vakkert vårvær oss nesten alltid bi, 
dugnaden blir også hvert år en vakker manifestasjon 
av noen av våre beste klubbverdier: lojaliteten, ge-
myttligheten, gratisinnsatsen for et overordnet mål. 
Kameratskapet, gleden over å være sammen og full-
føre et meningsfullt miljøarbeid blir ekstra bonuser i 
opplevelsen. Hvert år er det svært oppmuntrende å få 
bekreftet at vi (fremdeles) er i stand til å oppfylle 
kontrakten vi har med Veidekke AS på en så tilfreds-
stillende måte! 
 
Dugnaden foregikk i perioden 20. - 28. april, altså 
en uke og to dagers – eller 13 4- timers økters – kon-
sentrert arbeidsinnsats. Arbeidet gikk raskt og effek-
tivt og etter programmet, vi har aldri vært ferdig tid-
ligere (men vi har gjort arbeidet på  
 

 
like kort tid med flere mann i arbeid). 24 av klub 
bens medlemmer har deltatt aktivt, ett medlem har  
trolig satt rekord med seks økters aktiv innsats. Noen 
har til og med – og gjentatte ganger – stilt opp på 
både dag- og kveldsøkt samme dag! Dugnaden gir 
klubben kr. 75.800,- (tall fra 2014) i inntekt, alle 
ovennevnte sosiale verdier er «ekstrainntekt». 
 
Vi lever ennå i uvisshet om framtida til vår kjære 
søppeldugnad. Da vi leverte rekvisittene etter endt 
plukking 29. april, kunne Trond Arne Furuli i Vei-
dekke AS ikke si noe sikkert om 2016, annet enn  
at ordningen fortsatt vurderes. Vi ba om at klubben 
underrettes så snart noe sikkert foreligger. 
 
U.t. føler sterk trang til å takke alle plukkere for 
entusiastisk innsats og især min «kompanjong i fir-
maet», Olav L., for førsteklasses tilrettelegging! 
                                                                                                                           
Olav S. 

 Her er gjengen samlet, fra venstre Johannes, Kjell, Lars Viggo, Jan Kåre, Mor-
ten, Arild og Johs. Selv var også jeg til stede, også som fotograf. 
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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. 
Rønnaug Håve Sæhlie  17. 
Elisabeth Lie   17. 
Synnøve Pünther   25. 
Svanhild Guldvog  25. 
Bente Hugo   28. 
Arild Sørum Stana  28. 
Eli Smebye  
 
Juli 
 
Bjørn Stengel    4. 
Svein Sandsbakk   13.  
Inger Johanne Reiestad Hansen 24 
Lars Viggo Berntsen  26.  
 
.  

«Nå ser jeg at Gud ledet» 
 
Jeg ønsker å være personlig, og det kan være kre-
vende. Men jeg prøver.  
Det er i år 15 år siden jeg kom til Hamar. Det var et 
vanskelig valg å reise fra en trygg og grei jobb i 
Lom og til noe som var ganske ukjent for meg.  Jeg 
satset på ukependling, og det ville bli 50 mil for ei 
helg. Men det ordnet seg alt sammen på en svært fin 
måte. Arbeidet på asylmottaket på Ormseter ble læ-
rerike og gode år, og det sosiale livet for meg og 
min familie ble markert forandret. Her kan jeg nev-
ne: Min sønn, som da var 18 år, kom inn i et godt, 
kristent ungdomsmiljø gjennom «Praising».  Her 
fant han også, etter hvert, sin kjære kone.    
                                                            
Selv hadde jeg savnet et kristent fellesskap for 
menn. Dette fant jeg i mannskoret «Brødrerøster» 
og i «Ys Men».  Det har vært, og er, godt og me-
ningsfullt for meg å være med i dette. Når jeg nå har 
et barnebarn som stortrives i speideren, har jeg mye 
å være glad og takknemlig for. 
 
Tør jeg å påstå at bak alt dette ligger det en høyere 
«tilrettelegger»?  Ja, jeg tror det. Årene på Hamar 
har ikke vært bare lette. Men jeg mener å se at Gud 
har hatt en plan i alt det som har skjedd. Og det er 
godt og trygt å tro at Han har hatt kontrollen. Det 
velger jeg å tro. 
 
Takk for det gode fellesskapet dere har inkludert 
meg inn i. Takk også for tillit og samarbeid i ti-
den jeg har fått fungere som president. God som-
mer. 
 
 Morten Saltvik  
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IIII     forrige nummer av Stikka ble Gunnar hedret ved sin 80-årsdag, etter å ha vært med-
lem i klubben over mange år, med innsats i bl.a annet styret der han var både sekretær og pre-
sident på 80-tallet. Etter flere måneders opphold hjemme og så på sykehjem pga. forverret 
Parkinsons sykdom, døde han i slutten av mars og ble begravet fra Hamar domkirke 31. mars. 
Flere fra klubben var til stede der, og Kåre Skagestad forrettet.  
 
Etterpå var det samling på Brukshuset hvor det var minneord bl.a. fra undertegnede. Gunnar 
vil bli dypt savnet. Vi studerte på Universitetet i Oslo samtidig og møttes så på Hamar, der 
Gunnar var kollega en periode på lærerhøyskolen, før han engasjerte seg sterkt både i den nye 
ungdomsskolen og gjennom sin fordypning i spesialpedagogikk i landskurs for frivillige og 
ansatte i arbeidet for de handikappedes sak.  
 
Jeg var forunt å bli nær venn med Gunnar og hans Eldbjørg gjennom ikke minst opphold på 
Lia Gård på Koppang med turliv og inspirerende program. Han og jeg møttes regelmessig til 
kaffestund på Torghjørnet over mange år. Han vil bli dypt savnet. Han bragte alltid inn noe 
vesentlig å snakke om.  
 
Tankene til mange av oss vil nå gå til Eldbjørg og til barna Annie og Elin og de to barnebarna. 
Guds fred over Gunnars så givende og gode minne.  
 
Johs K 

Minneord ved Gunnar Markussens død 

Kunngjøring av klubb-

møtene 

 

Presidiet har bedt informasjonsutvalget 

kunngjøre enkelte av klubbmøtene i me-

dia. Derfor sto dette flotte bildet i Hamar 

Arbeiderblad mandag 20. april. Møtet 

med John Bjerkeli var godt besøkt, både 

av kvinner, Brumunddøler og noen ekst-

ra! 

 

Geir Bjørnar 
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Jeg har debutert ……  
 
på søppelplukking langs veier i Vang. Det var 
på tide, vil nok mange si. Jeg har sluppet billig 
unna klubbens dugnader i mange år, men nå, 
som pensjonist og uten barnekor, bød mulighe-
ten seg på min 65 ½-årsdag.  
 
Fremmøte var Haugs bilsenter i Vang hvor Jo-
hannes, som myndig lagleder, tok kommando-
en, påla underskrift på egenerklæringen og ut-
styrte oss med vester, hansker, sekker og pluk-
kestang. Vi fikk tildelt vårt område og gikk lys-
tig i gang i solskinnet. 
 
Hva vi fant denne dagen, skal vi ikke ta i detalj, 
men du verden så mange som ikke har plass til 
tomme drikkebokser og snusesker i bilene sine. 
At noen også kaster hele bæreposer med søppel 
i veikanten, er for meg ubegripelig.  
 
Mange svarte sekker ble fylt opp og etter forhå-
pentlig et par effektive uker, kan pengene trille 
inn i klubbkassen, til glede for oss selv og and-
re!  
 
Foto og tekst: Geir Bjørnar 

Da er jobben gjort for denne dagen. Veidekke har 
vel kanskje ikke satt opp dette skuret som hvile-
sted for oss, men det fungerte tilfredsstillende. 

Matpause hører med.  
Her nyter vi solen utenfor Haugs bilsenter. Fra venstre Johannes, Oddvar, Thorvald og Svein. 



 6 ����                                                                                                                  ����  STIKKA                           

Som leder i hovedstyret på Ynglingen, 

formelt Hamar KFUK-KFUM, så har jeg 

siden før jul arbeidet en del med ansettel-

se av ny person.  

 
Tidligere var tittelen ungdomsarbeider, 

men Norges KFUK-KFUM har gjennom 

en «opprydning» i forhold til ansatte og 

deres situasjon endret titler som fore-

ningssekretær, kretssekretær o.l. til dag-

lig leder. 

 
Det ble ved juletider klart at kretsen 

også ønsket å ansette en person i ½ stil-

ling, og vi så da muligheten for sammen å 

få en og samme person på fulltid, som en 

prosjektstilling frem til sommeren 2018.  

 

Prosessen har gått, seks bra søkere og 

to intervjurunder endte med ansettelse av 

Thomas Svarre som daglig leder, både i 

Hamar og i kretsen. Han startet opp 15. 

april, og jeg har bedt han skrive noen lin- 

jer til Stikka. De følger her. Så står det 

bare igjen for meg å ønske Thomas lykke 

til med oss, og vi med han! 

 
Geir Bjørnar 

v Jeg har vært så heldig og fått jobben som 

daglig leder her i Hamar KFUK-KFUM. Jeg er 

en ung dansk mann på 36 år med en vidunder-

lig kone og 3 fantastiske barn. Jeg har en utdan-

nelse som fysioterapeut, tilleggsutdannelse med  
 

 
spesiale i idrett og trening av barn og unge, og 

jeg er i gang med en master i verdibasert ledel-

se. 
 

v  Jeg har de siste 5 årene bygget opp og le-

Nyansatt daglig leder i Hamar KFUK-KFUM 

En liten hilsen til alle trofaste lesere og støttespillere 
i Hamar KFUK-KFUM. 
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det Trenings- og Velvære-avdelingen i Anker-

skogen Svømmehall. En jobb med masse spen-

nende utfordringer og et stort ansvar med 

mange ansatte. En jobb og et fag jeg brenner for 

og er takknemmelig for å ha fått lov å være med 

å utvikle. 5 år har gått og nå har tiden kommet 

for å finne nytt gress, nye muligheter og nye 

utfordringer. Da jeg ble spurt om å søke jobben 

som daglig leder i Hamar KFUK-KFUM, kjente 

jeg med en gang at dette var rette plass og rette 

tidspunkt. 

 

v  Jeg er født og vokst opp som musiker og 

speider i en dansk kristen speiderorganisasjon, i 

tillegg til kirke og indre misjons ungdom. Dette 

var mitt andre hjem 4-5 dager i uken, frem til 

jeg startet på befalskolen. I stor grad er det den-

ne del av min oppvekst, i et kristent fellesskap, 

som har formet meg til stå for hva jeg gjør, lede 

andre, og har gitt meg styrken og tilliten til å ha 

de jobbene og vervene jeg har valgt. 

v   Min stolthet over min tro, min oppdragelse 

og mine røtter har gitt meg et sterkt ønske om å 

gi andre ungdommer og ikke minst mine egne 

barn et sterkt kristent fundament og oppvekst. 

Jeg har ofte diskutert med andre voksne om 

hvordan vi i hverdagen kan være med å videre-

føre dette i dagens samfunn, hvor ungdommene 

må ta mange valg, konstant blir bedømt og blir 

bombardert med inntrykk i den digitale hverdag. 

 

v   Jeg gleder meg derfor til 3 år med mange 

nye utfordringer, med sterke med- og motspille-

re innen og utenfor en flott ungdomsorganisa-

sjon. 
 
    
Med Vennlig Hilsen 

 

Thomas Svarre 

Litt om programmet høsten 

2015 
 
Semesterstart blir i Domkirken den 30. au-

gust med påfølgende kirkekaffe på Yngling-

en. Høstprogrammet preges av at vi benytter 

mange interne krefter. Bare ved to av sam-

lingene har vi invitert eksterne foredragshol-

dere. Den 15. september kommer professor  

Jan-Olav Henriksen og tar opp temaet  

 

 

 

 

 
 
Det ondes problem. Dette arrangementet er et 

samarbeid med Kirkeakademiet. Spesialråd-

giver Atle Holstad besøker oss 24. november 

og setter søkelyset på en Ny narkotikapoli-

tikk? I løpet av mai vil programmet ferdig-

stilles og behandles i presidiet. 

 
Lars Viggo, påtroppende presisdent. 

Litt om programmet høsten 

2015 
 
Semesterstart blir i Domkirken den 30. au-

gust med påfølgende kirkekaffe på Yng-

lingen. Høstprogrammet preges av at vi 

benytter mange interne krefter. Bare ved to 

av samlingene har vi invitert eksterne fore-

dragsholdere.  

Den 15. september kommer professor Jan-

Olav Henriksen og tar opp temaet Det  

ondes problem.  

 

 
 
 

Dette arrangementet er et samarbeid med 

Kirkeakademiet. Spesialrådgiver Atle Hol-

stad besøker oss 24. november og setter 

søkelyset på en Ny narkotikapolitikk? I lø-

pet av mai vil programmet ferdigstilles og 

behandles i presidiet. 

 
Lars Viggo, påtroppende presisdent. 
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I hele livet har jeg ferdes i skog mark, men jeg 

har kanskje ikke reflektert så mye over stiene jeg 

har fulgt. 

 
Men i år har det 
skjedd noe med meg. 
Jeg har fått spørsmål 
om å være med å utvik-
le Ilsengstiene. Et sti-
nett som merkes opp 
og ryddes gjennom 
kulturlandskapet i Ro-
medal.  
 
Det er Hamar og He-
demarken turistfore-
ning som leder prosjek-
tet, men i alle prosjek-
ter trengs det en ildsjel. 
Hans Kroglund, som 
bor på Ilseng, har laget 
avtaler med grunneiere 
og vært pådriveren. 
Han har lagt ned utrolig mange arbeidstimer. 
 
Når denne lille artikkelen skrives i dag, onsdag 
15. april 2015, er flere personer i gang med å sette 
opp informasjonstavler langs stiene. Egentlig er 
prosjektet ferdig når tavlene kommer opp. 
 
Hva er det som har skjedd med meg i denne pro-
sessen? Jo, jeg har blitt mer bevisst på at stiene i 
skog- og kulturlandskapet har en stor verdi slik de 
har blitt til gjennom generasjoner. Dyr og mennes-
ker har tråkket dem opp. Jeg har jo kjent til det, 
men egentlig ikke tenkt skikkelig gjennom stienes 
historie. Stiene ligger der det er best å gå, kortest 
vei og der det er mye å oppleve. Kanskje er det 
husdyr eller ville dyr som tråkket opp stien første 
gang. Kanskje er det pelskledde jegere som var de 
første menneskene på Hedemarken som fulgte dy-
retråkkene. Stiene er en nervetråd i kulturlandska-

pet som forteller en historie. De brøyter seg ikke 
fram gjennom landskapet som en bilvei, men smy-
ger seg fram rundt koller, tjern og over blomster-
enger. 

 
 
Slik Ilsengstiene nå ligger med sine informa-
sjonstavler, bruer, klopper, gapahuker, benker og 
rasteplasser, er de mye, mye mer enn ei trimløype. 
En tur på dem er en reise tilbake i tid. Det er en 
trimløype, men det er også en historisk sti. Hva 
som  skjedde i forrige århundre og i nyere tid, kan 
du lese deg til på informasjonstavlene. Det er in-
formasjon om kulturlandskapet du går gjennom, 
hva som har gitt gårdene navn. Hva skjedde under 
istida? Hva slags trær og busker er det du går for-
bi? Hvilke dyr kan du møte og oppleve langs sti-
en?  
 
Hva dyrkes det på jordene du går forbi?  Hvilke  
fiskearter er det som strømmer opp fra Mjøsa i 
Svartelva nå om våren? Birøkterne på Ilseng pro-
duserer over ett tonn med honning som biene sam-

STIEN I KULTURLANDSKAPET - ILSENGSTIENE. 
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let inn fra villbringebær langs Svartelva. Alt dette 
kan du lese, og tenke over, hvis du tar søndagstu-
ren på Ilsengstiene. Du kan også stoppe ved en 
informasjonstavle og lese dikt av lyrikere som har 
utrykt glede og undring over naturen. 
 
Så kan du tenke over at ca. 20 – 25 gårdbrukere 
har skrevet under på og lagt til rette for at folk 
kan få gå over deres eiendom. Dette kunne aldri 
skjedd for 30 år siden. Det har skjedd en hold-
ningsendring hos de fleste bønder og grunneiere. 
Men når de gir tillit så er det da også viktig at de 
som går stiene vet å verdsette det og ikke søpler 
til 
 
Tenk over når du går Ilsengstiene, at gapahuke-
ne er satt opp for at du skal kunne koble av på et 
rolig sted i et fint naturmiljø. Tenk over hvor mye 
tid som har gått med til å bygge klopper og bruer. 
Noen har lagt ned mange arbeidstimer. Hvem har 
betalt alt dette? Jo, en rekke bedrifter og lokale 
støttespillere som har forstått at dette er verdifullt 
og kan bety mye for mange mennesker.  
 
 

Hvorfor står det flere kaffebord ved bredden av 
Svartelva? Jo, noen har satt dem der for deg, for 
at du skal ha det trivelig og for din helse. 
Stiene, broene, gapahukene, benkene er til for at 
du skal vandre på dem i rolig tempo og ha tid til å 
tenke over livet. Du kan se deg tilbake eller tenke 
framover, la tankene vandre, lytte til fuglesangen 
og kjenne at du lever. 
 
Etter å ha vært med på Ilsengstiprosjektet så har 
jeg oppdaget verdien av å følge stier i livet. Stien 
er ettertenksomhetens vei med sine steiner, røtter, 
firfisler og markblomster. Ikke en kald asfaltert 
vei. Ingen gule striper eller en biler som durer for-
bi.  På stien møter du folk som ikke stresser, som 
hilser og smiler og har tid til å slå av en prat.  
 
Bli med ut i naturen på kulturstiene på Ilseng– 
opplev luktene fra hegg i blomstring  og bokfin-
kens sang. Sett deg ned på en benk ved Svartelva, 
og nyt elva som flyter rolig forbi - det gjør godt 
for sjel og sinn. 
God tur! 
 
Trond Vidar 

SIGVART – 75 ÅR 
 

Joda – det er sant – Sigvart fylte 75 år den 2. 

mai! Sigvart er født på Jæren og vokste opp på 

en gård sammen med sine 5 søsken. Faren var 

snekker i tillegg til å drive gården. Moren var 

fullt beskjeftiget med barna og gården.  

 
 Sigvart tok jordbruksskolen før han startet på 
veterinærstudiet. Første delen tok han i Tyskland 
og avslutningen i Norge. Ferdig utdannet startet 
han privatpraksis på Hedmarken.  I Furnes byg-
de han opp en dyreklinikk. Denne er nå solgt til 
nye drivere. Kvaliteten på hans jobb som veteri-
nær er ikke lett for amatører å vurdere. Sigvart 
kunne fortelle at kunder med hester, katter og  

 
 
 
hunder ringte lang-
veis fra og bestilte 
time. Det var nok 
en bekreftelse på at 
de var fornøyd 
med jobben han 
utførte.  
 
Sigvart har i 
mange år vært 
opptatt av bistands-
arbeid. Det første startet litt inn på 1990-tallet i 

(Fortsetter på side 10) 
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Albania. Det var sammen med medlemmer i 
”Norske Kristne veterinærforening” som ville 
heve kvaliteten på husdyrproduksjon på Balkan. 
Dette ble gjort ved å importere norsk kvalitetssæd 
fra det som i dag heter Geno i Norge. Opplæring 
av lokale veterinærer førte til at de selv kunne in-
seminere husdyrene. Kort sagt skulle dette føre til 
mer melk, mer kjøtt av god kvalitet og fremfor alt 
mindre sykdom som da fører til større avkasting.  
 
Veterinærforeningen trakk seg ut etter hvert, 
men Sigvart fortsatte sammen med kontaktene i 
Albania. Spesielt noen år etter århundreskifte ble 
det utført et stort antall inseminering som førte til 
kalver av rasen Norsk Rødt Fe. Det ble også gjort 
forsøk med inseminering av sau men dette ble 
ganske kortvarig. I tillegg til Albania ble det for-
søkt oppstart i Kosovo, Makedonia og Monte 
Negro.  
 
Neste prosjekt med bistand ble i Malawi. Beho-
vet for hjelp er her kanskje enda større. Planen til 
Sigvart her er å lære de innfødte å drive jordbruk 
mer effektivt enn det som har blitt gjort før. Han 
har kjøpt 500 mål eiendom (skog) som nå er på 
det nærmeste ferdig oppdyrket. I dag er det svært 
få kyr i dette området så her kan det bli store for-
andringer fremover. Målet er at de innfødte skal 
kunne livnære seg og sine av det de dyrker. Med 
den innsatsen og de resursene som Sigvart tilfører, 
er det mange som har skaffet seg inntekter ved å 
jobbe i prosjektet. 
 
Sammen med sin Marit bor de i Afrika ca. 4 må-
neder i året. Som de fleste kjenner til, driver Marit 

sitt eget prosjekt som går ut på å utdanne førskole-
lærere. De har bygd seg eget ”norsk” hus som er 
til stor hjelp for at de kan bo tilnærmet som hjem-
me. Marit og Sigvart samarbeider godt - noe som 
er av stor betydning for at de begge lykkes med 
sine prosjekter. 
 
Sigvart er jo kjent for å ha masse ”ville” ideer og 
et ufattelig pågangsmot i bistandsarbeidet. Han er 
ikke redd for å gå i gang med nye prosjekter. Som 
han selv sier det - når vanskelige oppgaver stopper 
han: ”Jeg får sove på det en natt eller to” – og da 
har han som regel løsningen.  Bistandsarbeid er 
ikke det samme som å drive et prosjekt i hjemlan-
det. Sigvart har sjelden tatt et nei for et nei. Han 
har fått erfaring for at han kan forsøke flere fram-
gangsmåter og forskjellige argumentasjoner - noe 
som lykkes svært ofte. Han liker å jobbe på denne 
måten og derfor har han mange ”prosjekter” gåen-
de samtidig som kan dra ut i tid før de er fullført – 
bare spør Marit … :-)  
 
Hans erfaring og opplæring fra Jæren har han 
nyttiggjort seg av i alle år. I tillegg til den praktis-
ke siden sitter han inne med mye fagkunnskap 
som kommer til nytte. Om Sigvart kan en trygt si 
at han er nøysom med seg selv, men raus med 
andre. Jeg har satt stor pris på å få jobbe sammen 
med Sigvart i mange år og har lært mye og fått 
mange gode opplevelser.  
 
Lykke til Sigvart med 75-årsdagen og ikke 
minst lykke til med det viktige arbeidet du utfører 
som pensjonist i Malawi! 

 
Alf 

(Fortsatt fra side 9) 

Vi gratulerer Bjørn Stengel med 60 år den 4. juli!  Vi gratulerer Bjørn Stengel med 60 år den 4. juli!  Vi gratulerer Bjørn Stengel med 60 år den 4. juli!  Vi gratulerer Bjørn Stengel med 60 år den 4. juli!      
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Vi husker bildet på TV-skjermen eller fra avi-
ser for noen uker siden. 2 rekker med mennes-
ker som går på en strand. Bildene fra en video 
som en svartkledd gruppe sendte ut for å vise 
hva de hadde klart å utføre. Rekken som var 
kledd i oransje skulle henrettes. De var krist-
ne. Fra den oransje rekken kunne en høre en-
kelte som ropte: «Å, Jesus» før de ble drept. 
Videoen sjokkerte hele Egypt. Kristne og 
muslimer har stått sammen i felles avsky for 
drapene. 
 
Ikke mange dager etter gir Det Egyptiske Bi-
belselskap ut en traktat med følgende tekst 
(oversatt av Hans J. Sagrusten): 

  
Det går to lange rader ved havet på ei strand 
ein dag då tårer fløymer i alle folk og land, 
  
ei rad med menn som trur deira drap fortener 

ros, ei rad med skuldlaus ungdom som ser eit 

anna ljos, 
  
ei rad som lyfter handa; der blenkjer det ein 

kniv, ei rad med bundne hender og verjelause 

liv, 
  
ei rad med mørke hetter der hatet lyser ut, 
ei rad som lyfter blikket og skodar opp mot 

Gud, 
  
ei rad som står og ventar med død og drap og 

slag, ei rad som kneler, vende mot himlens 

andedrag. 
  
ei rad som spyttar hat og forakt og vreide ut, 
ei rad som andar ro og ein fred som er av 

Gud. 
  
Sei meg ein ting: 
Kven er redde for dei andre? 
  
Rada i oransje, som ser i himlen inn? 
Rada kledd i svart, med så øydelagde sinn? 

  
 
På traktaten er det også henvist til Bibelen der 
Jesus sier: 
 
«Det kommer en tid da enhver som slår dere i 

hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for 

Gud. Det skal de gjøre fordi de verken kjenner 

Faderen eller meg. Dette har jeg sagt dere for 

at dere, når den tiden kommer, skal huske at 

jeg sa det.» (Joh. 16.2-4) 

Dessuten står noe Paulus skriver til romerne: 

Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? 

Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare 

eller sverd? 

---- 

For jeg er viss på at verken død eller liv, ver-

ken engler eller krefter, verken det som nå er 

eller det som kommer, eller noen makt, verken 

det som er i det høye eller i det dype, eller 

noen annen skapning skal kunne skille oss fra 

Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. 

Rom 8.365-39. 

Det henvises også til !. Pet. 4.12-14, Ap.gj. 

7.54-60 og Matt 10.28,32-33. 

 

Traktaten ble på kort tid distribuert i mer enn 
1.500 000 eks. Dessuten er den oversatt til en 
rekke andre språk, bl.a. arabisk, engelsk, 
fransk, tysk, tyrkisk, kinesisk.  
 
Dette er hentet fra bladet "Bibelgaven" som utgis av 

Det Norske Bibelselskap 
 
 
Se  www.bibelgaven.no 
 
 
Kåre S. 

I  Periskopet-
TO REKKER PÅ STRANDA  
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Det vesle tegnet @ symboliserer i dag den 
nye datateknologien. Men ikke bare det, det 
står i hele tatt for det nye kunnskaps- og in-
formasjonssamfunnet. 
 
@ Likevel er ikke tegnet moderne, men 
har lengre røtter enn de fleste aner, like tilba-
ke til høymiddelalderen. Tegnet ble til i en 
tid da trykkekunsten ennå ikke eksisterte. 
Alle bøker måtte skrives for hånd, og perga-
ment var mangelvare. Det var viktig å spare 
plass - altså spare kalve- skinn - ved å korte 
ned ord og uttrykk.  Skriverne i middelalde-
ren utviklet en hel tradisjon i forkortingstek-
nikker, kalt breviatur. (SMS-skriftspråket 
representerer lite nytt, om noen skulle tro det 
- der har ungdommen tatt opp igjen urgamle 
tradisjoner ... ) 
 

@ Den latinske preposisjonen ad ('til') 
var bare to bokstaver, men den var til gjen-
gjeld svært frekvent, så om en kunne skrive 
den på en kortere måte, ville en spare mye 
plass i det lange løp. Krøllalfaen vår oppstod 
trolig for omtrent  tusen år siden i en skrive-
sal på et kloster ved at en munk kom på å 
først skrive a-en og deretter krølle d-en, mot 
venstre, rundt a-en. To bokstaver i ett! 

 
 

@ Dette tungvinte tegnet var i ferd med 
å forsvinne fra alle tastatur  verden over da 
den unge amerikanske programmereren Ray 
Tomlinson fra Massachusetts i 1971 plukket 
det fram på skrivemaskina si og tok det i 
bruk for å skille navn fra adresse når han 
sendte post mellom datamaskiner. Da laget 
han verdens første e-postadresse, og her er 
den: 

Tomlinson@bbn-tenexa 

 

@ Hvorfor hadde dette sære tegnet 
overlevd så lenge? Jo, i engelsk (også i 
spansk) hadde det siden middelalderen vært 
vanlig å omtale varer til en viss pris med ut-
trykket 'at a price' (til en pris). I skrift brukte 
de det tradisjonelle tegnet @ 'Det er med 
andre ord varehandelen som har ført dette 
tegnet opp til vår tid. Men for 30 år siden 
nærmet det seg slutten; det var på vei ut av 
handelskorrespondansen, selv om det ennå 
fantes på engelskspråklige tastatur. På skan-
dinaviske skrivemaskiner fantes ikke tegnet. 

 
@ Uttalen og omtalen av @ er en histo-

rie for seg. På norsk sier vi krøll-alfa. Rent 
rytmisk kunne det ha vært lettere å si alfa-
krøll - det finnes også de som sier det - men 
det er ukorrekt. I Sverige og Danmark heter 
tegnet snabel-a, og det er både flott og selv-
forklarende. På tysk sier de klammer-affe, 
som vi kanskje kan oversette med 'klenge-
ape'. På spansk har det blitt brukt i forbindel-
se med kjøp og salg, tilsvarende den engels-
ke bruken. 

 
@ Konklusjonen blir at det var kjøp og 

salg, på engelsk og spansk, som reddet dette 
latinske munkepåfunnet fra glemselen. Nå 
har koplingen data og kunnskap og kapital 
på 2000-tallet, sikret den komprimerte pre-
posisjonen fra 1000-tallet et stort og ærefult 
liv. I alle fall en stund. 
 
 
Sakset fra: Nytt om Bibelen 


