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 Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1939) 
 
Nåtid og fremtid 
 
Før mente vi at det å legge sin egen livsplan både når det gjaldt yrke og personlig mål-
setting, hørte med til menneskets uavhendelige rettigheter. Det er det forbi med nå. Om-
stendighetene har tvunget oss inn i den situasjon at vi må oppgi «å sørge for den dag i 
morgen» (Matt.6,34). Men det er en vesentlig forskjell om dette skjer frivillig ut fra tro-
en, slik Bergprekenen mener det, eller om det er noe vi tvinges til av situasjonen. Når 
mennesker tvinges til å gi avkall på å legge planer for fremtiden, fører det til at de fleste 
ansvarsløst, lettferdig og resignert henfaller til øyeblikket, mens andre drømmer leng-
selsfullt om en skjønnere fremtid  og forsøker å glemme det som er. Begge holdninger er 
for oss like umulige. For oss gis der bare en smal vei som det ofte er umulig å se hvor 
går. Den ligger mellom dette å ta hver dag som om den var den siste, og likevel leve slik 
i tro og ta ansvar som om det lå en stor fremtid foran. «Ennå skal man kjøpe seg hus, 
akre og vinhager i dette landet» (Jer.32,15), må Jeremias forkynne i paradoksal motset-
ning til sine egne ulykkesspådommer, umiddelbart før ødeleggelsen av Den hellige stad. 
Det skal være som et guddommelig tegn og pant på en ny, stor fremtid, der det ikke fin-
nes noen fremtid. Å tenke og handle med tanke på den kommende generasjon, og så 
hver dag være beredt til å gå uten frykt og bekymring, det er den holdning forholdene 
har påtvunget oss. Å holde tappert fast ved den er ikke lett, men det er nødvendig. 
 
(Fra: Motstand og hengivelse 1951; norsk utgave1959) 
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Alf Jordheim fyller 75 år 
 
Alf runder 75 år i god stil. På adventsfesten ble han hedret med Badge of 
Honor for sine store innsats for klubben, ikke minst i forbindelse med dug-
nadene. Alf ble intervjuet i Stikka i forbindelse med sin 70 årsdag, og der-
for blir det ikke noe langt intervju denne gang. 
Vi gratulerer så mye med 75 årsdagen! 

 

 
Distriktskonferanse – Distrikt Østland Nord 
 
Årets distriktskonferanse ble avholdt i Nordre Ål kirke på Lillehammer 2. april. En 
spennende og fin arbeidskirke som er verdt et besøk. Den ble reist til OL i 1994 og i 

første omgang benyttet 
som treffsted og diskotek 
under lekene. Planen var å 
ta den i bruk som kirke etterpå. Bergljot Urdahl 
gav oss en orientering om historie, arkitektur 
og utsmykninger. 
 
Det var brukbart frammøte, og de fleste klubbe-
ne var representert. Vi var to personer fra Ha-
mar Y`s Men. Etter gudstjenesten fortsatte pro-
grammet i kirken. Jon Arne Lund ønsket vel-
kommen og regionsleder holdt foredrag om ak-
tuelle utfordringer og spennende oppgaver for 
Y`s Men i Norge. 
Vi fikk servert lapskaus og kaffe i lokalet ved 
siden av kirkerommet. Her holdt distriktsleder 

Arne Norborg en innledning, og hver klubb gav en kort statusrapport. I det gode fellesskaps ånd ble vi opp-
fordret til å blande oss, og det utspant seg mange hyggelige samtaler rundt bordene. 
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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. 
Reidun Holten    26. 
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. 
 
 

 
Når jeg nå tar fatt på siste innlegg som president, er 
det fortsatt april. Det er en lunefull måned som kan by 
på litt av hvert når det gjelder vær og føre. Slik også i 
år. Men dette uforutsigbare har da litt spenning i seg 
også; vi skal liksom ikke være helt trygge hvordan det 
er utenfor vinduet når vi våkner. Antagelig var det på 
samme viset i 1869 da Bjørnstjerne Bjørnson skrev sitt 
“kalendedikt” for april.  
 
Jeg velger meg april 
I den det gamle faller,  
i den det ny får feste; 
det volder litt rabalder, 
-dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil. 
 
Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter, 
-i den blir somren til! 
 
Ja, i april er ting i forandring. Jeg kan godt være 
med på å velge april. Vi legger en vinter, noe gammelt 
bak oss, og hilser det nye – våren og sommeren – vel-
kommen. Tenk å få være (med) i denne forandringen. 
Og så er nettopp det noe av det aller sikreste i livet: 
forandring. Slik er det også hos oss i Hamar YMC: 
Forandring i klubbledelse, nye programmer (gled dere, 
forresten, til høstens program!), nye oppgaver og pro-
sjekter. Og  vi selv slipper heller ikke unna personlige 
forandringer i utseende, helsetilstand og tankesett. Men 
vi forsøker å holde stand: fast struktur på møtene, styrt 
rotering av klubbfunksjoner og bygging av stabilt fel-
lessskap. Jeg synes vi klarer balansen bra.  

(Fortsetter på side 9) 
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Noen glimt fra Svein sitt 80årige liv. 
 

 

JJJJ    eg er født på 
Sandsøya, som 

ligger ute i havgapet 
på Søre Sunnmøre. 
 
� Jeg er yngst av 
9 søsken, hvor 4 fort-
satt lever. Min far 
som var fisker og 
småbruker, hadde en 
ekstra jobb som vei-
vokter. Han omkom 
ved at lasteplanet på 
bilen falt ned, og han 
ble drept momentant. 
 
� Mor satt da 
igjen med 9 barn 
mellom 2 og 15 år. 
Det ble et sjokk for 
mor, men som hun fortalte meg senere, ble barnamotiveringen hennes til å kunne klare å fortsette å 

leve videre. 
 
� Ved hjelp av nære 
slektninger og gode gran-
ner kom vi oss igjennom 
de første årene. Vi fikk 
tidlig lære at det ikke var 
meg og mitt, men vi og 
vårt. Tapet av far gjorde at 
vi fikk et nært og godt 
søskenforhold. 
 
� Jeg var sent utviklet 
og hadde store lese og 
skrivevansker på folke-
skolen, men likevel meld-
te jeg meg på en privat 
realskole i Ulsteinvik. 
Dette ble grunnlaget til at 
jeg som 19-åring begynte 
på Luftvåpenets Tekniske 
skole på Kjevik. 

 
� Etter 2 1/2 år i Flyvåpenet tok jeg elektroingeniørutdannelse ved Narvik Tekniske Skole. Deret-
ter var det lett å få jobb som elektroingeniør i Oslo. Først på NEBB med konstruksjon av elektromoto-
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rer, så på UNITOR med konstruksjon av sveiseaggregater. Til sist ble det ASEA-Per Kure / 
ABB med konstruksjon av store krafttransformatorer. Fabrikken i Oslo ble lagt ned i 1989 og 
produksjonen flyttet til Drammen, hvor jeg jobbet de 10 siste årene, før jeg sluttet som 62åring 
med sluttpakke pga overtallighet. 
 
� Som vel 40åring ble jeg kalt inn som teknisk ansvarlig for Feltsykehuset på 
Ørland Flystasjon. Første gangen ble sykehuset rigget opp på en idrettplass. 
Andre gangen måtte vi rigge det opp i en tunnel som tyskerne hadde laget 
under krigen. Dette pga at Røde Kors merket ikke lenger ga noen beskyttelse 
i tilfelle krig. 
 
� I 1962 giftet jeg med ei jente fra Narvik. Vi bosatte oss i Rælingen ved 
Lillestrøm, hvor vi bygget hus og fikk 2 barn sammen. Vårt samliv ble bare mer og mer proble-
matisk, og vi ble skilt etter hvert. I den anledning kjøpte jeg meg en leilighet i Drammen, som 
jeg hadde i 6 år. 
 
� Jeg ble kjent med Marit i 1997. 
På slutten av 1999 kjøpte jeg meg leilighet på Hamar vest og bodde der til jeg 
giftet meg med Marit 10.11.2001. 
Takket være Marit, så trives jeg godt på Hamar. 
Vi har fått oss mange gode felles venner i forbindelse med 
HAMAR Y`S MEN`S CLUB. 
 
Svein Sandsbakk 
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EEEE    
n teolog ved Universitetet i 
Oslo sa ifølge avisen Vårt 
Land at Jesu oppstandelse 
ikke ville ha blitt fanget opp 

av noe overvåkningskamera (dersom noe 
slikt hadde eksistert den gang). Det er jo 
en kvikk formulering, men hvordan skal 
vi oppfatte den? Hva prøver han å si om 
oppstandelsen? I vår trosbekjennelse be-
kjenner vi troen på den legemlige opp-
standelse, og i gravferdsritualet heter det 
at man en gang igjen skal oppstå av jor-
den. Etter oppstandelsen hadde Jesus et 
forvandlet legeme som gjorde at han til-
synelatende var uavhengig av tid og 
rom. Han kunne plutselig være i et rom 
hvor dørene var låst. Samtidig satte han 
seg ned sammen med disiplene og spis-
te. Han oppfordret den tvilende disippe-

len til å ta på kroppen hans. Slike formu-
leringer peker i retning av at Jesus hadde 
en kropp også etter oppstandelsen, men 
at den var «annerledes». Var det derfor 
oppstandelsen ikke kunne ha blitt fanget 
opp av et kamera? 
 
� Kristendommen bygger på histo-
riske hendelser som tillegges en frelses-
historisk betydning. Det betyr at historis-
ke hendelser har en dimensjon som til-
hører troens område. Dersom inkarna-
sjonen og oppstandelsen er historiske 
hendelser – hva betyr så det? Det ligger i 
sakens natur at en historisk hendelse er 
enkeltstående og alltid tilhører fortiden. I 
naturvitenskapene kan vi gjennomføre 
eksperimenter, og gjennom beskrivelsen 
av disse kan de gjentas av andre forskere  

 

INKARNASJON OG OPPSTANDELSE 



���� STIKKA                                                                                                                  7   ����    

 
som arbeider under de samme betingelser. 
En historisk hendelse kan dokumenteres 
gjennom kilder av mange slag, men den 
forblir enkeltstående. Historikerne må un-
dersøke kildene som finnes for å finne ut 
om de er pålitelige, og hendelsen må kun-
ne sannsynliggjøres gjennom å settes inn i 
en større sammenheng. Derfor prøver all-
tid en historiker å forstå og forklare, og se 
ting i sammenheng. 
 
� Gud ble menneske i Jesus Kristus, 
og inkarnasjonen er et hovedpunkt i den 
kristne tro. Maria som ble Jesu mor var en 
ung kvinne, og fødselen skjedde som alle 
andre fødsler. Akkurat slik jeg selv ble 
født av min mor, og hvor offentlige regist-
re kan stadfeste det som skjedde og at jeg 
er den jeg gir meg ut for. Min fødsel var 
en hendelse i historien og ville helt sikkert 
blitt fanget opp av et kamera dersom min 
far hadde vært på fødestuen med et smal-
filmkamera. Også Jesu fødsel var en slik 
historisk hendelse, den er tilgjengelig for 
historikerne gjennom kilder. Riktignok er 
kildene kanskje ikke samstemte i ett og 
alt, og at Jesus var Guds sønn sprenger 
historikerens forståelsesramme. Det histo-
rikeren kan finne ut, er at mennesker om-
kring Jesus trodde at han var Guds sønn, 
og at det er dette evangeliene forteller om. 
Tilsvarende gjelder oppstandelsen. 
 
� Det som er det interessante her, er 
denne håndfaste siden ved kristendom-
men. Den er ikke en åndelig lære eller mo-
ralske læresetninger. Jesus ble oppfattet 
som noe langt mer enn en visdomslærer 
som kunne være et etisk forbilde. Alle de 
tre monoteistiske religionene baserer seg 
på historiske hendelser som tillegges en 
ekstra betydningsdimensjon. Nettopp fordi 
vi snakker om historiske hendelser, er de 
tilgjengelige for historikeren. Men ville de 
vært tilgjengelige for overvåkningskame-
raet? Da de norske grunnlovsfedrene satt  

 
samlet på Eidsvoll, kunne et kamera ha 
fanget opp hendelsene, og dokumentene 
ville hjelpe oss til å forstå hva de holdt på 
med. 
 
� Et overvåkningskamera på Jesu tid 
ville ha fanget opp både fødselen og opp-
standelsen, og det er dokumentene – 
evangeliene og brevene – som hjelper oss 
til å forstå hva som skjedde. Historikeren 
må vurdere disse kildene, og han vil kun-
ne se at mange har oppfattet dem i en frel-
seshistorisk sammenheng – som går ut-
over hva en «vanlig» historiker kan aksep-
tere. Jeg vet at begrepet «historisk hendel-
se» ikke er noe entydig begrep, og ut fra 
historisk metodeteori vet vi at forståelses-
dimensjonen (tolkningen) er det mest 
problematiske.  
 
� Like fullt tror jeg det er viktig å 
fastholde både inkarnasjonen og oppstan-
delsen som noe historisk og kroppslig. 
Gjennom dette har Gud sagt ja til vår 
kroppslighet. Det er et grunnvilkår ved det 
å være menneske at jeg har en kropp. Det 
er gjennom kroppen jeg ferdes omkring i 
landskapet, også i det tre-dimensjonale 
erindringslandskapet. Vi kan huske gjen-
nom de erfaringer kroppen har gjort. Ån-
den – den livsgnist som Gud pustet inn i 
mennesket – er grunnleggende for en bi-
belsk antropologi. Men ånden og kroppen 
virker sammen, og Jesu legemlige opp-
standelse viser at kroppsligheten fortsetter, 
men på en annen måte enn før. 
 
� Jeg tror det er viktig å fastholde 
disse historisk-materielle sider ved sentra-
le hendelser i kristendommen. Så jordnær 
er den kristne tro, men samtidig så grense-
sprengende og fylt av fantastiske løfter. 
 
Simon W. Bringeland 
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NATURHJØRNET 
 
Det er en stille, mørk kveld i mars. 
Jeg står godt innpakket med ullgenser og ano-
rakk og stirrer opp mot himmelen. 
Over meg universets stjernemylder. Sjustjerna, 
Polarstjerna, Karlsvogna. 
 
Jeg er så glad. For i kveld synger perleugla. De 
klare skarpe fløytetonene vibrerer i den milde 
marskvelden. For en konsert og for en konsert-
sal, med melkeveien som en del av kulissene. 
 
Jeg har hatt mange flotte musikkopplevelser i 
Storsalen i den norske opera. Figaros bryllup, 
La traviata  og Tryllefløyten. Jeg har sittet 
varmt i myke plysjstoler med svartdress og 
hvitskjorte, med slipset stramt rundt halsen, med 
spotter i taket. 
 
Men ingen ting kan måles med dette. Dette er 
konserten over alle konserter. Det er våren som 
varsles og det er den mørke skogsilluetten som 
daner veggene i rommet. 
 
Enda en gang får jeg oppleve våren, perleugla, 
rødstrupa og prestekragen - det er livet som blir 
til.  
 

DAGPÅFULGØYE 
 
En kald vinterdag rydder jeg i en plankestabel. 
Da kryper det fram en sommerfugl. 
En dagpåfulgøye. 
 
Å, du vil fryse i hjel. 
Jeg griper deg med varsomme fingre. 
Legger deg forsiktig ned i en fyrstikkeske 
 
Leter meg fram til en sprekk i en tømmervegg. 
Lirker deg forsiktig inn i sprekken. 
Her kan du sove til vårsola varmer opp veggen 
og da kan du fly ut til en ny sommer.  

Begge foto: Thor Østbye 

PERLEUGLA SYNGER I NATT 
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Vi skal gjøre mye før vi starter for alvor etter 
ferien: Mange skal møte danske venner i Var-
de. Jeg vet (av erfaring) at det er grunn til å 
glede seg til denne samlingen. Samme helg 
skal noen også representere klubben under re-
gionkonferansen i Stavanger. Viktig å være 
med der fordi neste år er det vår tur til å være 
vertskap. Da gjelder det å bringe inspirasjon 
tilbake til vår lokale arbeidsgruppe for konfe-
ransen 2018, selv om vi, selvsagt, skal sette 
vårt innlandsstempel på arrangementet.  
 
Det har vært en glede å være leder for en så 
velfungerende klubb som vår. Jeg sier takk for  

 
 
tilliten – og takker spesielt Kåre,  
Alf, Oddvar, Ivar og Lars Viggo for godt sam-
arbeid i styret. Og takk for klubbfellesskapet. 
Det er så mange ting som gjør samværene 
gode: Jeg tenker på håndtrykkene, møteforbe-
redelsene, samtalene, omtanken, møtenes te-
matiske innhold gjennom foredragene som vi 
har. Klart dette åpne mannsfellesskapet repre-
senterer en kapital (både sosialt og kulturelt) 
for våre liv, men også for lokalsamfunnet 
gjennom det vi yter til barn og unge. Jeg tak-
ker for å få være en del av denne kapitalen.  
 
Jan Kåre 

(Fortsatt fra side 3) 

 

VELKOMMEN TIL BRODERKLUBTRÆF I VARDE 
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I  Periskopet-
I  Periskopet-
I  Periskopet-
I  Periskopet-

Bibelen utfordrer! 

 

� Ja det gjør den på mange måter. Ofte tenker i hvert fall jeg på utfordringen om å 

bringe det gode budskap videre. 

 

� For en tid siden var jeg på besøk til en eldre dame, 95 år, men alder i møte med 

henne er nesten bare tall. Vi har knapt hatt kontakt på 65 år. Jeg har gjort et par for-

søk tidligere på å treffe henne, men hun har ikke vært hjemme. Da hun så en mann 

utenfor døra, var hun litt skeptisk, men tok sjansen på å åpne døra (hun syntes ikke 

denne mannen så farlig ut). Jeg tror vi begge satte like stor pris på å få en samtale om 

mangt, men som etter en stund også dreide seg om kristen tro. 

 

� Hun kom inn på innholdet i Bibelen og sa noe slikt som: «Der er mye i Bibelen 

jeg ikke forstår. Særlig i det gamle testamentet. Jeg synes der står så mye brutalt, kri-

ger o.l. Gud i det gamle testamentet er vanskelig for meg. Men Jesus tror jeg på». Det 

siste sa hun med et fint smil. 

 

� Jeg kjenner meg egentlig litt igjen i dette. Møte med denne eldre damen, kom 

jeg til å tenke på i forbindelse med gudstjenesten i dag (2. april og 4. søndag i fasteti-

den) da teksten fra det gamle testamentet var om Abraham som Gud satte på en for 

dagens mennesker umulig prøve: «Du skal ofre din sønn, Isak, han som du er så glad 

i.» Abraham var helt sikkert like glad i Isak som de fleste av oss er i våre barn. Likevel 

gikk han og det endte med at han fikk «lydighetsprisen» = en geit som kunne ofres i 

stedet for Isak. Dette igjen førte til at Abraham opplevde «en Gud som ser» slik han 

kalte dette stedet. Abrahams tillit til Gud ble styrket. Han hadde å gjøre med en Gud 

som ser, som er nær. Men det er vanskelig – for ikke å si umulig – å forstå at mennes-

ker skal stilles overfor et slikt krav. Og så tenker jeg: hvordan kunne Isak etter dette få 

et tillitsforhold til sin far? (Jeg forutsetter jo at det er en beskrivelse av noe som skjed-

de). 

 

� Det ligger kanskje skjult et bilde / en profeti i hendelsen: Mennesker har ikke til 

oppgave å ofre andre mennesker. Det er Guds oppgave. Gud ofret sin sønn. Da ble 

ikke offeret hindret i siste liten. Det ble fullført og med et ble frelsesverket fullbrakt. 

Gud selv fullførte sin redningsplan på en dramatisk måte. Men også det er for mange 

utfordrende og vanskelig å forstå hvorfor det måtte skje slik. 

 

Kåre 
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FFFF    or 25 år siden hadde min fars fetter kalt 
sammen til en større slekts-stevne på Lista. Alle 
som møtte var etterkommere av min oldefar og 
oldemor. Disse to stiftet en familie, som etter 
hvert fikk 6 barn. Av den grunn var vi over 50 et-
terkommere som møtte. – Og jeg fikk høre et 
spennende foredrag om slekta vår. 
 
Denne samlingen ble for meg en start for en hob-
by, som noen ganger kunne gå over i reneste li-
denskapen; - Slektsgransking. 
 
Det tok nærmere 10 år før vi ble invadert av in-
ternett, og i denne perioden lærte jeg de 
«manuelle» sidene av slektsgransking. Kildene 
letes fram fra biblioteker og arkiver, - en meget 
lærerik periode, hvor man også fikk svært mye 
viktig «svinn» i form av personal-historiske god-
biter, som kunne pirre en hvilken som helst histo-
risk nysgjerrighet. Personalhistorie og amatør-
slektsgransking ble gøy. 
 
Et godt begynner-utgangspunkt var bygdebøke-
ne, der svært mye genealogisk arbeid allerede var 
gjort, og siden vi ikke var særlig mange som drev 
med denne aktiviteten (i forrige årtusen), var det 
enkelt å bestille lån av bygdebøker fra forskjellige 
kanter av landet, uten å sette seg nederst på lange 
lister. 
 
I år 2000 ble vår hjemme-PC utstyrt med inter-
nett-forbindelse, og da åpnet en ny verden seg for  
denne hobbyen. Arkivverket (Statsarkivene) hadde  

 
 
allerede startet et formidabelt arbeid med digitali-
sering og avfotografering av enorme mengder per-
sonal-historisk materiale, som kunne komme den 
vanlige nett-bruker til gode. – Og i kjølvannet av 
dette ble det opprettet diverse debattfora for bru-
kere av disse kildene. Dette gjorde at mange av 
oss mest ivrige fikk knyttet kontakter med andre 
som fordypet seg i parallelle anliggender. –Også 
andres aner. 
 
Denne «ensomme» hobbyen ble med andre ord 
langt mer sosial, og i takt med at kildetilfanget på 
nettet ble større, ble også etterspørselen etter kil-
dene større. Det er mange som har startet med 
slektsgransking med en etterlysning av en ane på 
en av Arkivverkets Brukerforumsider. 
 
Jo, slektsgransking er moro, men vi som regner 
oss som «gamle» i gamet er såpass konservative at 
vi ser med skepsis på betalingssidene som tilbyr 
DNA-testing og la slike tester bidra til å tegne sitt 
eget ane-tre etc. I tillegg har internett den egenska-
pen at feil meget lett kan kopieres fra anetavle til 
anetavle. Vi kaller dette slekts-virus, - på ingen 
måte dødelig, men en kraftig påminnelse om at det 
er primærkildene som gjelder. – Som en garvet 
slekts-gransker sa: - Meget mulig de fleste av oss 
stammer fra Harald Hårfagre, - men ingen kan be-
vise det. – Heller ikke den som har denne kongen 
på toppen av anetavla. 

Iver Mosvold. 

Slektsgransking, - som skapt for  Internett 

Hurra for Y’s Men! 
  
� Hovedstyret for Hamar KFUK – KFUM 
kan på sitt neste styremøte rope HURRA FOR 
HAMAR Y’S MEN! Grunnen er en meget hyggelig 
tilbakemelding på vår søknad om støtte. 
  
� Hovedstyret søkte om kr. 50.000,-. Det-

te skulle gå til ferdigfinansiering av toalettet 
(40.000,-) samt ledertrening for medlemmer i 
Praising (Tensing-seminar) og utstyr til spei-
derne grunnet økende medlemstall. Tilbakemel-

dingen var altså at hele beløpet ble bevilget.  
 
 

 
 
Vi er dypt takknemlig for den 

store gaven. Hva skulle vi i ho-

vedstyret gjort uten Y’s Men? 

  
� Vi benytter også anled-
ningen til å takke Sigmund Lie for at han lot ga-

ver i forbindelse med sin 70-årsdag gå til Yng-
lingen og toalettprosjektet. 
  
Geir Bjørnar Smebye 

Styreleder 
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VINTERBILDER FRA HAMAR 
 
Alle bilder av Simonwb – tatt februar – mars 2016. 

 
 
 
 


