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 Valgsystemet må endres 
 
� Dette var overskriften i et innlegg jeg hadde i Kirkebladet for Hamar og Vang et-
ter siste menighetsrådsvalg. Siste del lød slik: 
 

 �Jeg ønsker også at kirkevalg flyttes til kirkene. Det føles galt å stemme i et kirkevalg i et 

rådhus eller annet kommunalt valglokale. Ingen ville jo i dag akseptert å flytte kommuneval-

get til kirken? Da må det motsatte være like galt? Jeg ser at man ved å avholde valget samme 

sted som kommunevalget sannsynligvis får større oppslutning. Dette kan ikke trumfe det fak-

tum at et kirkevalg er et kirkelig anliggende og dermed hører hjemme i kirken. Det bør vel 

også være naturlig at de som ønsker å stemme ved kirkevalget tar seg bryet med å oppsøke 

kirkens egne valglokaler. 

 

� Siden dette sto på trykk, har Kirkemøtet tatt løsrivelsen fra staten flere nye skritt videre, 
og vi får i fremtiden en kirke som vil stå svært fritt i forhold til politisk innblanding. 
Jeg er om mulig nå ennå mer overbevist om at kirkevalgene i fremtiden må skje i kirkene og 
ikke i et kommunalt bygg. Jeg tror ikke man finner en frikirke eller og frimenighet i Norge 
som ville akseptert å gå på rådhuset for å velge sine eldste eller sine råd. Da kan heller ikke vi 
lenger akseptere dette. 
 

 Hvem skal bestemme kirkens lære 
 
� Kirkemøtet vedtok nylig at kirken fremover skal ha to vigselsliturgier. Den gamle, slik 
vi kjenner den, og en ny kjønnsnøytral. Skal man dømme etter medieomtalen av Kirkemøtet, 
var dette den eneste saken. Det var det selvsagt ikke, men det var denne saken som fikk me-
dias interesse og oppmerksomhet. 
 
� Et spørsmål jeg synes er svært viktig, og som ikke så langt jeg har sett, er mye diskutert 
i det offentlige rom, er dette: Hvem skal bestemme kirkens lære? Slik det er nå, vedtar Kirke-
møtet i realiteten hva kirkens lære skal være i mange saker. Kirkemøtet består av flest leke 
medlemmer, naturlig nok uten krav til teologisk kompetanse. At delegatene diskuterer og 
vedtar mange viktige saker for kirken, så som trosopplæring, strukturendringer, økonomi og 
gjerne bemanningsnormer, synes jeg er helt greit. Utfordringen kommer når det skal fattes 
vedtak som baserer seg på tolkninger av Bibelen. 
 
� Riktignok har vi teologiske læresteder og biskoper som skal uttale seg, men når saken 
kommer opp til votering, er det demokratiske regler som gjelder og flertallet som bestemmer. 
Jeg stiller spørsmål ved om kirkens lære skal avgjøres gjennom demokratiske vedtak, i en 
forsamling der det ikke er noen krav til teologisk kompetanse hos flertallet av delegatene. 
 

Geir Bjørnar 

Flere utfordringer for kirken fremover 
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� Torsdag 21. april møtte en flott gjeng opp 
til dugnad på Ynglingen. Denne gang var det 
uteområdet som ble prioritert. Her stilte Trond 
Glimsdal med motorsag, Inger Marie og Tore 
Swensen med bil og tilhenger og Sondre og 
Camilla Bjerkeli. Sondre er for øvrig en av 
våre to renholdere. Tone Wagenius inviterte 
alle på middag og kaffe i forkant av arbeidet, 
noe som gjorde godt for både mage og miljø.  
 

� Andre deltakere var Bjørn Vilberg og fra 
klubben vår Bjørn Stengel, Helge Senumstad 
og Kjell Berg.  

� I tillegg var selvsagt vaktmesterparet Lene 
Jevnesveen og Eirik Røraas på plass foruten 
daglig leder Hans Martin Vilberg. 

Stor takk til alle for innsatsen! 

gbs 

EirikRøraas og_BjørnStengel i full aktivitet. 

Det er håp for oss alle – og bruk for 
oss! 
 
På vårt påskemøte 15. mars hadde jeg gleden av 
å åpne møtet. Selvvalgt tema var mitt forhold til 
Ynglingen fra konfirmasjonstiden frem til i dag, 
gjennom forskjellige alderstilpassede aktiviteter. 
Jeg avsluttet med noen tanker rundt Misjonsbefa-
lingen i Matteus 28.16-20, særlig de 3 siste orde-
ne i vers 17: «men noen tvilte». Mitt poeng var at 
alle fikk befalingen og oppdraget, både de som 
kastet seg ned og de som tvilte. 
 
Jesus satset altså også på de som var usikre og 
svake i troen. Tidligere hadde Jesus utnevnt Peter  
 

 
til å være klippen som kir-
ken skulle bygges på. En 
stund senere, i Getsema-
ne, demonstrerer Peter 
både hvor kjepphøy han er 
og hvor svak han er. Til 
tross for denne svakheten, vises han tillit og får 
beholde ansvaret.  
 
De fleste ledere ville byttet ut en person som så 
ettertrykkelig sviktet i avgjørende øyeblikk, men 
Jesus er ikke som andre ledere. Han viser både 
tillit og at han er veien, sannheten og livet.  
Dette gir håp for oss alle.  

Geir Bjørnar 

Flott innsats på ute-dugnaden 

Redaktørens spalte: 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    
        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

 

Juni 
 
Ingun Røberg Fjeldstad   4. 
Elisabeth Berntsen   10. 
Rønnaug Håve Sæhlie   17. 
Elisabeth Lie    17. 
Peder Hodøl    19. 
Synnøve Pünther    25. 
Bente Hugo    28. 
Arild Sørum Stana   28. 
Eli Smebye     30. 
  
 Juli 
 
Bjørn Stengel     4. 
Svein Sandsbakk    13.  
Inger Johanne Reiestad Hansen  24. 
Lars Viggo Berntsen   26.  
Inger Helene Høyen Hodøl  30. 
      
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. 

   Vi står på 
 

� Vårsemesteret går mot slutten. I skrivende stund er 
det tre arrangementer igjen. Vi trives sammen, og vi kan 
se tilbake på et halvår med veldig godt frammøte og god 
respons på program og temaer. Vi er blitt flere medlem-
mer. Peder og enda en Morten S ble formelt tatt opp på 
møtet den 26. april. De bidrar blant annet til å bremse opp 
utviklingen av gjennomsnittsalderen i klubben, som om 
dette skulle være nødvendig å bry seg om. Det oppleves i 
hvert fall ikke slik på møtene. Det må aldri bli slik at 70- 
åringer forsøker å være som 50- åringer, eller 90- åringer 
som 70- åringer. Alder og visdom gir mulighet for nye 
gleder. Vi skal vise oss fram som vi er, og at ungdommen 
har lite å frykte av alderdommen. 
 

� Fellesskapet hjelper oss til å bli nysgjerrige på nye 
fenomener og meningsammenhenger. Vi kan nærme oss 
det nye både med skepsis og entusiasme. Begge deler er 
like sunt.  
 

� Det første temamøtet vårt til høsten er Liker vi 
«likes»? Facebook er for alle aldre. Jeg vil også påstå at 
dette mediet er lett tilgjengelig. En helt annen sak er om vi 
er interessert i å nyttegjøre oss det og har tro på det. Det 
blir den enkeltes valg, men ikke på grunn av alder. 
 

� Jeg er på Facebook og har omtrent 100 venner. Jeg er 
ikke noen aktiv bruker, men mer en betrakter som er inn-
om 3-4 ganger i uka. Jeg trykker sjelden på «likes» og 
kommenterer ikke mye av det «vennene» mine publiserer. 
Jeg er heller ikke flink til å skrive gratulasjonshilsener når 
noen har bursdag. Derimot koser jeg meg over nyheter om 
nære familiemedlemmer, venners engasjement og bilder 
fra «gamle Gjøvik». Egentlig blir jeg mer og mer nysgjer-
rig. Det skulle ikke forundre meg om brukerfrekvensen vil 
øke litt framover. 
 

� Takk for godt fellesskap dette semesteret! Høstpro-
grammet lover det beste. Vi står på videre! 
 
Lars Viggo 
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1 
. mars startet Hans Mar-
tin Vilberg (snart 32) 

som daglig leder på Yngling-
en. Dette er en halv stilling, 
kombinert med tilsvarende i 
kretsen. Vi har bedt han om 
å svare på noen spørsmål, 
slik at vi kan bli bedre kjent 
med denne unge mannen. 
 

� Familiesituasjon:  
 
Gift med Marita og har hunden 
Teddy (oppkalt etter den tidligere 
Tottenham-spilleren Teddy She-
ringham) 
 
� Utdannelse:  
 
Mastergrad i musikkterapi. 
 

� Noen ord om oppveksten 
på Ynglingen:  
 
10.klasse ble vendepunktet i livet 
mitt. Fra å være en beskjeden 
skolenerd, ble jeg i 1999 tatt godt 
imot i Praising og Klubben på 
Ynglingen. Daværende voksenle-
der på Ynglingen sa de trengte en 
gitarist i Praisingbandet. Det for-
andra hele Hans Martin og godt 
var det! 
 

� Noen ord om jobben på 
Gjøvik:  
 
Høsten 2010 begynte jeg som 
70% trosopplærer og 30% orga-
nist i Gjøvik Kirkelige Fellesråd 
uten å ha utdanning til noe av det. 
Men bl.a. gjennom min 
Ynglingenbakgrunn følte jeg meg 
godt rusta til jobben. Jeg var så 
heldig å få være med i et fantas-

tisk team som alle dro lasset og i 
samme retning, det er ingen selv-
følge!  
På slutten av min tid på Gjøvik, 
var jeg ansvarlig for LUPY 
(LederUtvikling På Ynglingen). 
Det er et resultat av knallhard 
jobbing og riktig bruk av tid og 
penger. Ca 20% av konfirmante-
ne ønsker nå å være med videre 
etter endt konfirmasjonstid. I dag 
er det ca 120 ungdommer tilknyt-
ta ledertreninga på Gjøvik. Hørte 
jeg noen snakke om en ny gullal-
der? #70-tallet  
 

� Hvorfor søkte du stillingen 
som daglig leder i Hamar og i 
kretsen?  
 
Etter 5,5 år med pendling til gær-
ne sida (med fare for å bli kronisk 
solbrent i nakken) var det på tide 
å vende nesa hematt, i ordets rette 
forstand. Det var tross alt på 
Ynglingen på Hamar det hele be-

gynte! Det å få være med på nye 
satsingsområder, å få huset til å 
gå rundt SAMTIDIG som man 
skal skape tilhørighet til forening, 
krets og organisasjon for nye OG 
gamle (puh!)…det er spennende, 
givende og utfordrende! 
 

� Hvilke oppgaver ser du 
spesielt frem til?  
 
Praising har alltid stått mitt hjer-
tet nært. Det å få være 
«korpappa» til nåværende Prai-
singere, er utrolig givende! Og se 
at det i 2016 er ca 25 medlemmer 
er fantastisk! Vi går mot et 50-års 
jubileum for koret, det sier sitt..!  
Til høsten starter vi opp med 
MILK, MIniLederKurs, for årets 
konfirmanter, DET blir spennen-
de! 
Nysatsingen «PLY - Premier 
League på Ynglingen» blir også 
utrolig spennende! Her åpner vi 
opp huset fra august til mai i hel-

Velkommen Hans Martin! 

Selfie av Hans Martin 
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gene og viser engelsk fotball 
for alle og enhver. Et skikkelig 
samfunnsbasert breddetiltak! 
Men dette kommer ikke av seg 
sjøl; styret på Ynglingen har 
gitt sin fulle støtte, men vi må 
ha på plass økonomiske midler 
og frivillige til å ta på seg en 
«kampvakt» i ny og ne! Avta-
len med Canal Digital om of-
fentlig visning er ikke gratis, 
for de som lurer… For de utål-
modige, vi tjuvstarter med å 
vise deler av sommerens EM i 
Frankrike..:) Følg med! 

 
� Hvilke utfordringer ser 
du i arbeidet? 
 
Det å skulle gå fra å jobbe i 
team på Ynglingen på Gjøvik 

til å sitte alene på kretskontoret 
på Ynglingen på Hamar, kan by 
på visse utfordringer. Ja, det 
blir godt med litt arbeidsro, 
men jeg savner det å kunne 
spille ballen over veggen og få 
den igjen umiddelbart. Men jeg 
har mange gode samarbeids-
partnere i kretsstyret, styret på 
Ynglingen og jeg er alltid vel-
kommen til å spise matpakka 
mi på enten kirkekontorene og 
bispedømmekontoret. 
 

� Hva drømmer du om?  
 
En program-ettårings-
medarbeider å dele kontoret 
med og sende på oppdrag jeg 
ikke får tid til sjøl! To personer 
kan fort bli veldig mye bedre 
enn 1+1… 

Stikk mer enn gjerne innom 

(det snart nyoppussede) krets-

kontoret i 3.etasje på Yngling-

en! 
 
Hilsen Hans Martin Vilberg 

Daglig leder i Hamar KFUK-

KFUM og Hedmark/Oppland 

krets. 
 
Følg med på Facebook:  

Hamar KFUK-KFUM/

Ynglingen og KFUK-KFUM 

Hedmark & Oppland. 
 
Og vi takker for bidraget og 

ønsker lykke til med arbeidet. 

Vi i Y’s men skal støtte opp så 

godt vi kan! 

 

 

� 26. april kunne vi glede oss over to nye 

medlemmer i klubben. Morten Stensberg og 

Peder Hodøl har vært gjester en periode og tok  

 
 

 

nå skrittet over i medlemsskap. Det er vi me-

get glad for og ønsker dem varmt velkommen 

til vårt fellesskap! 

 Her er de nye medlemmene på vei inn til klubbmøte med opptak. 

2 nye medlemmer tatt opp 
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OOOO    fte har jeg drømt om å 

gjennomføre lange sykkelturer, 

men det har blitt med drømmen. 

Jeg hører og leser om andre som 

har syklet verden rundt, Norge 

på langs fra Lindesnes til Nord-

kapp, eller langs Helgelandskys-

ten fra Namsos til Bodø. Hva er 

det som hindrer meg i å legge i 

vei? Prøver jeg å analysere hvor-

for, ender jeg kanskje opp med 

de reneste trivialiteter. Som så 

mye annet handler det om å gjen-

nomføre noe. Realistisk må det 

være,- men hva er realistisk? Da 

jeg bodde i Alta lurte jeg på om 

jeg skulle sykle sørover en gang. 

Men det ble med tanken. Siden 

da er jeg blitt eldre, ja, faktisk 

pensjonist, og kreftene øker ikke 

med alderen. Så hva blir det til? 

Fortsatt drømme om lange syk-

kelturer, eller prøve å realisere 

noen mer overkommelige pro-

sjekter? Jeg har landet på siste 

. 

� Jeg har så smått tenkt å syk-

le noen høyfjellstrekninger den-

ne sommeren. Vær og tid – og 

noen andre ting – får avgjøre 

hvordan det går. For at begynnel-

sen ikke skal bli for vanskelig, 

starter jeg med den korteste 

strekningen som kan gjennomfø-

res som dagstur uten overnatting. 

Det er å sykle gamleveien over 

Strynefjellet. Da tar jeg sykkelen 

med meg på biltaket, parkerer på 

Grotli og sykler derfra til Vide-

seter. Den strekningen er i under-

kant av 3 mil, og med retur sam-

me vei til sammen 6 mil. Strek-

ningen har jeg kjørt med bil for 

mange år siden, og veien egner 

seg godt for sykling. Men først 

må snøen forsvinne, noe som 

betyr at jeg må vente til slutten 

av juni før jeg legger i vei.  

 

� Det finnes mange slike turer 

som kan gjennomføres, eksem-

pelvis over Aurlandsfjellet – fra 

Lærdal og til Aurland. Det blir 

en overnattingstur, selv om 

strekningen i seg selv ikke er så 

lang – litt under 7 mil en vei. 

Men det er bratt opp – og bratt 

ned; og tilsvarende hvis jeg må 

sykle samme vei tilbake. Det må 

jeg kanskje fordi mange ferje-

strekninger er lagt ned på grunn 

av nye og svært lange tuneller 

hvor det er forbudt for syklister. 

Moderne veiutbygging gjør det 

litt vanskeligere å være tursyklist 

i Norge. Andre strekninger fin-

nes også, så vi får se hvordan det 

går. 

 

� Sykkelen har i alle år vært 

et populært fremkomstmiddel – 

også for turister. Kanskje var det 

flere av dem før – før bilen ble 

noe alle fikk råd til. Men det gis 

ut bøker – fremdeles – om spen-

nende sykkelturer. Senest i fjor 

kom det en stor sykkelbok til in-

spirasjon. Jeg har også lett litt 

etter gamle tursykkelbøker, og 

en ble gitt ut av Landslaget for 

norsk reiseliv like før 2. verdens-

krig, og kom i en ny utgave un-

der krigen (1942). Det er den 

som er avbildet her. Den inne-

holder mange spennende turfor-

slag, og jeg blir nesten litt blank i 

øynene av å bla i denne lille bo-

ken (egentlig et hefte). Rute 10 

eksempelvis gikk fra Grotli til 

Moskogen (like før Førde i 

Sunnfjord) og til Vadheim. Førs-

te del er lik det som i dag er den 

gamle veien til Videseter. Den 

gang var det selvsagt grusveier 

som var det mest vanlige, selv i 

såkalt urbane strøk. Så sent som i 

1967 da jeg sammen med familie 

var på biltur fra Stavanger til 

Larvik langs den daværende Eu-

ropaveien, var store strekninger 

grusveier. Som syklist punkterte 

du sikkert noen ganger, på den 

annen side slapp du kanskje unna 

tuting fra iltre bilister som hadde 

det travelt. 

� Øglænd i Sandnes ved Sta-

vanger var den gang – og i 

mange år fremover – Norges su-

verent største sykkelfabrikk. 

Merket DBS var velkjent, og min 

første sykkel var selvsagt en 

DBS. De laget også sykler under 

andre merker. I dag er det bare 

merkevaren igjen, og det lages 

 

PÅ SYKKELTUR I NORGE 
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ikke lenger sykler i Norge. 

Også Øglænd ville at du 

skulle bruke sykkelen som 

turist og se deg omkring i 

Norge. I 1939 gav de derfor 

ut et hefte med forslag om 

75 sykkelturer i Norge.  
 

� Dette er strengt tatt ikke 

en bok om sykkelturer, men 

om reisemål. Mens heftet fra 

1942 beskriver turen og ru-

ten du skal følge, hvor langt 

det er mellom de ulike stede-

ne, og hva du kan gjøre un-

derveis, vil Øglænd friste 

deg med de mange spennen-

de tingene du kan se om-

kring i Norge. Et eksempel 

er domkirkeruinene på Ha-

mar. 

 

� Du får ikke vite noe om 

hvordan du kommer deg dit 

hvis du starter i Stavanger 

eller Oslo, eller et annet sted. 

Litt historie om ruinene får 

du, og et kartutsnitt med de-

ler av Mjøsa. Ikke så veldig 

nyttig kanskje, men Øglænd 

håpet nok det skulle gi mer-

smak. Et sted heter det i hef-

tet: «Det er lett å komme på 

tur når De har sykkel.» 

� Javisst er det lett å 

komme på tur med sykkel, 

også i dag. Både for meg og 

andre gjelder det bare å kom-

me i gang. Den mentale bøy-

gen er kanskje den vanske-

ligste. –  

God sykkeltur! 

Simonwb 
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NATURHJØRNET 

 

F ørste uka i juni er jeg i høyfjellet i 
Valdres. Jeg har vært der med få unntak 
hele livet. 
 

Hva er det som trekker meg dit? Jeg tror 

det er følelsen av frihet og å få være en 

del av livet når det våkner etter en kald 

og mørk vinter. Ingen steder opplever jeg 

det så sterkt. Det er ingen som distrahe-

rer. 

 

I mange år har jeg vært med i Hedmark 

forfatterlag. Den 30. april markerte vi i et 

arrangement på Hamar at laget var 30 år. 

Hvorfor er jeg med der? Jo, fordi jeg der 

møter mange som lever tett og intenst  

 

 

 

med i det som skjer i naturen. Jeg har fle-

re ganger vært med på samlinger i Sør-

Hedmark. Der på et lite bortgjemt sted 

har vi lest dikt for hverandre. Dikt som 

kommer dypt innenfra et sted. Dikt som 

forteller noe om en intens glede over livet 

over alt en kan oppleve. Det har gjort 

sterkt inntrykk på meg. Poesi er å si noe 

fortettet om livet og døden, om nærhet, 

følelser og kjærlighet. 

Det er å utlevere sine innerste tanker. 

 

På arrangementet på Hamar leste jeg et 

dikt jeg har skrevet om det å være i fjel-

let. 

LENGSELEN MOT FJELLET 

Jeg vil være i fjellet. 
Hva gjør du der? 
 
Fisker? 
Går tur? 
 
Nei, jeg vil bare være i fjellet. 
Kjenne på vinden. 
Puste. Leve. 

Høre heiloen fløyte. 
Se tranene danse. 
Se myrulla svaie i vinden. 
Kjenne smaken av molte. 
 
Jeg vil la tankene fly 
i myke dager uten klokke. 
 
Jeg vil leve 
og kjenne at jeg er til. 
 
Jeg vil være. 

JEG VIL VÆRE 
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Å, hvor jeg lengter etter sommerfjellet 
med iskalde bekker og sølvhvit vier. 
Vandre mellom setergrender 
og hvile ved de fjerne varder 
mot den klare blå himmel. 
Ja, helt inn til der hvor 
gudene må holde til 
slik sommerstid. 
 

 

VÅRMORGEN. 
 

En sjelden gang 
kan vi føle 
Guds nærvær. 
 
Som i dag morges 
ute i vårskogen. 
Da all fuglesangen 
åpnet en låst port 
opp til skaperen. 
 

                                                                                    Trond Vidar 

SOMMERFJELL. 

 

Etter arrangementet på Hamar kom 

en av de andre medlemmene i forfat-

terforeningen og stakk en bok i hån-

da mi. Det var Sven R. Gjems som ga 

meg diktboka Pulsslag som han har 

gitt ut i år.  

 

 

 

Sven er en skogens mann, journalist 

og han har tidligere utgitt 24 bøker, 

men dette var den første diktboka. 

Jeg åpnet boka spent og kjente meg 

så igjen i det han skriver. Jeg gjengir 

to av diktene her. 
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O 
verflatisk dypsindighet er et stadig mer på-

trengende fenomen i vår postmoderne kultur. 

Jeg sto foran det som så ut som en ganske alminne-

lig frisørsalong og leste følgende:  

«Din image – vår oppgave. Vi veileder kunder i 

prosessen med å styrke sin personlige image. Fri-

syre, klær, makeup og tilbehør skal signalisere 

hvem du er og gi et helhetlig inntrykk.» 

 

Styrking av personlig image er god salgsvare, og 
noen prøver å få oss til å tro at dette også hjelper 
oss til å finne ut hvem vi egentlig er. Overflatisk 
dypsindighet. - Jeg er åpen for den muligheten at 
jeg har gått ut på dato, men jeg skal innrømme at 
jeg sto der foran denne reklameteksten og kjente en 
dyp tilfredshet og takknemlighet for at jeg ikke 
jobber i image-bransjen. Det er heldigvis helt andre 
og langt dypere perspektiver på livet som preger 
prestetjenesten.  
 
Få har angrepet vår tids påtrengende overflatisk-
het mer direkte enn han som fikk  Bjørnssonprisen 
i 2009, den russiske filosofen og essayisten Grigo-
rij Pomerants. Selv beskriver han sin vei mot en 
bevisst gudstro som det diamentralt motsatte av 
overfladiskhet:   

 
«Søken etter mitt eget dyp førte meg inn i kretsen 
av religiøse spørsmål. Det dype og alvorlige i en-
hver kultur er religionens domene. Jeg forsøker 
alltid å være meg selv og har på denne bakgrunn 
først og fremst begynt med å sortere det overflatis-
ke fra det grunnleggende. Det overflatiske kan lett 
virke tiltrekkende, men har like lett for å erstattes 
av en ny overflatiskhet. Det betyr at det ikke kom-
mer fra meg, at det ikke er ekte, men påtrengende 
og fremmed. De dypeste inntrykk er stabile og va-
rige, de kan nok tre i bakgrunnen, men vekkes på 
ny til liv. –  
Skritt for skritt er jeg gradvis blitt klar over Guds 
eksistens. Da jeg nådde fram til 40-årsalderen, viss-
te jeg at Gud er til stede i verden og i meg selv.» 
 
Kanskje vi kan si det slik at ”de dypeste inntrykk 
er stabile og varige” fordi de kort og godt er Guds 
avtrykk – imago Dei. Den innsikten kan nok til ti-
der tre i bakgrunnen i en kultur, men den vil vekkes 
på ny til liv – igjen og igjen. Og når det skjer, da 
får vår menneskelige eksistens dybde og alvor og 

tyngde. Og dét spørres det også etter i dag. For 
midt oppe i vår image-kultur er det stadig flere som 
lider under det som forfatteren Milan Kundera har 
kalt ”tilværelsens uutholdelige letthet.”  - - - - 
 
Men det er en krevende oppgave å fastholde 
Guds tilstede-værelse på en troverdig måte i en 
langt på vei gudløs kultur. Det krever ikke bare 
omfattende kunnskaper og kommunikasjonsferdig-
heter, det krever også vilje og evne til personlig og 
trosmessig fordypning.  Barnetroens naivitet og 
ungdomstidens overmot må utfordres og utvikles – 
ikke ved å foraktes eller ironiseres over, men gjen-
nom et bevisst og erfaringsbasert møte med livets 
barske realiteter.   
 
Den nevnte Grigorij Pomerants sier det slik: «Jeg 
er på ingen måter motstander av trosbekjennelser. – 
Men jeg frykter, som var det djevelen selv, den 
hovmodige bekjennelsen, galskapen som minner 
meg om min ungdoms overbevisning om at jeg er 
klokere enn alle, eller troen på at min mamma, min 
pappa, min by, mitt land er bedre enn alle andres. 
Slike overbevisninger er naturlige i 8-årsalderen, 
tilgivelig i 14-årsalderen, men en eller annen gang 
må det gå an å vokse fra dem. – Jeg ville blitt til-
trukket av en trosbekjennelse som sier om seg selv: 
Tilgi oss våre mangler og vår usselhet. Det kan 
godt være vi er verre enn andre. Men den veien vi 
går, er etter vårt hjerte. Forsøk den – kanskje passer 
den dere også.» 
 
Stort lenger unna image-kulturen går det vel 
knapt an å komme. Men slik taler et prøvet troende 
hjerte, der barnets naivitet og ungdommens over-
mot ved Guds nåde er forvandlet til moden avheng-
ighet og sårbar hengivenhet.  
 
Et slikt hjerte og en slik tro er takknemlig for å 
ha noe i den yttre verden å støtte seg til: f. eks ritu-
aler. Ritualer knyttet til døgnets, ukens eller årets 
syklus har den stadige gjentakelsen som sitt kjen-
nemerke. Det som gir disse ritene betydning og 
viktighet er at vi kan oppleve dem og delta i dem 
igjen og igjen. Og i en rastløs tid, der alt tilsynela-
tende er i stadig forandring, kan deltakelse i slike 
riter gi en fornemmelse av uforanderlighet og evig-
het i tidens kår.   

(Fortsetter på side 12) 

OVERFLATISK DYPSINDIGHET OG GUDSTRO 
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I  Periskopet-
S om redaktør av Kir-

kebladet – og tidligere 

Menighetsbladet for 

Vang, har det blitt en 

del korrekturlesning. Så 

blir jeg litt lei meg når 

jeg oppdager feil etter 

at bladet er kommet i 

postkassa. 

� Ved en gravferd 

nylig (dette er skrevet i 

begynnelsen av mars) 

oppdaget jeg en skrive-

feil da jeg leste gjennom 

minnetale og andakt på 

morgenen før jeg reiste 

til Løten. En skrivefeil 

som gav en god mening 

– nesten slik at en kun-

ne be Bibelselskapet 

endre en setning i neste 

utgave av Bibelen. En 

«v» var byttet ut med 

en «f». Bibelselskapet 

ville nok ha svart at en 

endring i det tilfellet 

ikke ville stemme med 

grunnteksten. 

 

� Et kjent utsagn av 

Jesus som nå benyttes i 

dåpsliturgien, og som er 

benyttet i utallige taler, 

ble forandret ved å byt-

te ut denne ene boksta-

ven: «Jesus sa: Jeg er 

verdens lys». Det stod 

da i mitt manus til an-

dakten til denne grav-

ferden:  

«Jeg er ferdens lys». 

Det ble på en måte mer 

konkret, litt nærmere 

livet, mitt liv. Min ferd 

gjennom livet. Der er 

Jesus lyset. Det gikk i 

retning av salmistens 

ord: «Ditt ord er en lykt 

for min fot, og et lys for 

min sti.» (salme 

119.105). 

� Det passet for øvrig 

godt med 2 salmer i 

denne gravferden: «Lei 

milde ljos igjennom 

skoddeeim, lei du meg  

 

fram» og «Så ta da 

mine hender og før meg 

frem inntil jeg salig en-

der i himlens hjem». 

� Denne gangen var 

skrivefeilen nyttig – jeg 

trakk den også fram i 

nevnte gravfred. 

� Kanskje ble det ikke 

en helt ny tanke for 

meg, men det ble på ny 

å tenke på dette 

at verdens lys er der for 

å være et ferdens lys. 

Lys på veien gjennom 

livet 

� Jeg tror jeg kom-

mer til å huske denne 

skrivefeilen en god 

stund fremover! 

Kåre S. 
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Hvorfor har ”Deilig er jorden” en slik magisk 
virkning på de fleste nordmenn? Vi synger den 
igjen og igjen, år etter år, jul etter jul, vi synger 
den som barn, som voksne, som gamle: ”Tider 
skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge 
slekters gang; - men: aldri forstummer tonen fra 

himlen i sjelens glade pilgrimssang.”  
 
Og så går vi hjem fra kirken med et fornyet 
ønske om fred på jord og forsøker å feire jul slik 
vi alltid har feiret den. Desto mer vi klarer å ta 
vare på de gamle skikkene, desto bedre jul blir 
det. Med de stadig gjentatte julesangene og juleri-
tualene våre sier vi til oss selv og til hverandre: 
Det er tross alt noe dypt og godt i tilværelsen som 
ikke forandres, det er noe som står fast, det finnes 
en himmeltone som aldri forstummer! - - - - 
 
Men vi har også en type ritualer som tilsynela-
tende virker helt motsatt: deres hensikt er å tyde-
liggjøre og fastholde at det har funnet sted en 
grunnleggende forandring, det har skjedd noe som 
ikke kan skje igjen: det er de ritualene som er 
knyttet til det enkelte menneskes livssyklus, med 
fødsel og død som de store ytterpunktene.  
 
Disse ritene skal på en måte vekke oss til be-
vissthet om at vi ikke eier noen eller noe for be-
standig: det å leve handler også om å gi slipp på 
ting vi har blitt fortrolig med, om å forlate noe  
 

 
eller noen vi er blitt knyttet til, om å la noe fare 
som vi har støttet oss til eller klamret oss til, - slik 
at vi ikke blir som apekatten som stakk hånda si 
gjennom det lille hullet, grep fatt i nøtta og ble 
sittende bom fast – fordi nøttehånda hans ble for 
stor for hullet.  
 
Men også i disse ritene, som handler om livets 
foranderlighet og forgjengelighet er tanken på 
Guds nærvær helt grunnleggende: Når vårt liv 
rokkes i grunnvollene er Gud er urokkelig nær – i 
alle faser, gjennom alle forandringer. Jeg minner 
om dåpsliturgiens ord:   
 
«Gud bevare din utgang og din inngang fra nå 
og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige kor-
sets tegn, til et vitnesbyrd om at du skal tilhøre 
den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og 
tro på ham.» 
 
Det hellige korsmerket – gitt oss som et tegn på 
en tilhørighet som varer og bevarer gjennom alle 
livets forandringer og epoker – gitt oss som et 
tegn på Kristi død og oppstandelse, troens faste 
sentrum og tyngdepunkt – i gode og onde dager – 
også i postmodernismens dager - fra nå av og til 
evig tid. 
 
Geir Hansen (En bearbeidet utsendelsestale for 

teologiske kandidater på Menighetsfakultetet)  

(Fortsatt fra side 10) 


