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Gutteklubb med jubilanter 
Klubben vår er en ren gutteklubb. Det er jeg glad for. Jeg kan gjerne være sammen 
med damer, men fellesskapet får en annen åpenhet blant oss gutta når vi er alene. Når 
damene på Ynglingen har sitt K-forum, og vi av og til kan ha møter sammen, får vi, 
slik jeg ser det, i pose og sekk. 

 

Året 2019 er et jubileumsår. Klubben fyller 50 år og 10 av 41 medlemmer har runde 
år. Vi er tre unggutter, Ole Jacob, Morten Sa og meg selv. Johannes, Kåre og Karl le-
der med fem år. Oddvar og Kjell L runder 80, mens Sverre og Helge er nestorene, 15 
år eldre enn oss yngste jubilanter. Stikka, som den gode klubbavisen vi ønsker å lage, 
skal løfte frem alle i løpet av året. Og, når 2019 ebber ut, er om lag 25% av medlem-
mene behørig presentert for øvrige medlemmer og våre enker. 

 

Når jeg reflekterer over hva klubben betyr for oss, synes en fellesnevner å være at 
alderen ikke spiller noen rolle. Med medlemmer som spenner over en generasjon, skul-
le en tro at dette ville prege miljøet negativt. Slik er det ikke, tvert imot. Jeg drikker 
gjerne kaffe på tirsdager med Iver som er yngre og Carl W., Helge og flere andre som 
er en halv generasjon eldre. Vi utveksler tanker og inspirerer hverandre til videre akti-
vitet, bare avhengig av vår fysiske tilstand. 

 

Det er å håpe at fellesskapet kan fortsette på denne måten. 7. Juni runder klubben de 
første 50 år. La oss håpe de neste 50 blir like flotte og verdifulle for medlemmene, selv 
om dagens medlemmer ikke blir med hele den veien! 

 
Geir Bjørnar 
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Programmet vi ikke visste om 

29. januar samlet klubbens medlemmer seg 
med forventninger til en fin kveld. Noen av oss 
var usikre på hvilket program det skulle være, 
"Mine minste", om erfaringer fra arbeid for barn i 
krise i Romania" eller "Læring i skolen – hva for-
andres?" Det hadde ryktes om endringer i pro-
grammet. 

Litt før møtestart skjønte vi at noe annet var på 
gang. Bjørn Sverre Kristensen, musikklærer fra 
høgskolen og kjent fjes i domkoret, bar inn en 
mengde instrumenter, de fleste med strenger, men  

 

dog med varierende utseende og form.  

Noe hadde skjedd, og Iver viste handlekraft da 
han en uke tidligere fikk forfall og dermed trengte 
et nytt program til dette møtet. 

Bjørn Sverre Kristensen holdt et spennende kå-
seri om sine medbragte instrumenter, om histori-
en bak, hvor de kom fra og demonstrerte villig alt 
fra hardingfele til noe mer fremmendartet fra 
Kina. Det ble en interessant og lærerik kveld for 
alle oss som møtte frem. 

Om jeg ble skuffet over at ingen av de forvente-
de programmene sto på dagsorden? Neida. Skal 
jeg i kirken, sjekker jeg ikke hvilken prest som 
har gudstjenesten. På samme måte med klubben. 
Det er ikke programmet som avgjør om jeg går. 
Det er klubbens medlemmer, fellesskapet og mil-
jøet som trekker – og takk for det! 

gbs. 

Dette var programtittelen på siste møte før pås-
ke. Professor Anders Aschim var invitert til å hol-
de foredraget. Han er nå tilsatt på Høgskolen i 
Innlandet på Hamar. Her er også for tiden rabbi-
ner Tyson Herberger, og heldigvis for oss ble han 
med Anders til vår klubbkveld. Sammen fortalte 
de om tradisjoner i det vi kaller jødisk påskefei-
ring, og de tok oss også inn i forholdet til påsken 
i tekster i Bibelen både fra Mosebøkene og det 
nye testamentet. Et par jødiske sanger ble det 
også tid til. Her var nok melodiene enklere enn de 
hebraiske tekstene for oss klubbmedlemmer. 

Vi må også ta med at Anders i sin innledning 
takket klubben for den omsorgen som ble vist 
hans far og vårt kjære klubbmedlem Hans An-
ders. "Klubben betydde mye for far og vi i famili-
en er svært glad for måten dere stilte opp for han 
de siste årene", sa han. 

 

Roar var kveldens møteleder og ga med gode 
kommentarer druer til kveldens to foredragshol-
dere. Til og med kveldens spillemann fikk blåbær 
med seg hjem. Takk for en fin kveld Roar! 

Bildet: 
Anders Aschim og Tyson Herberger delte mikro-
fonen og formidlet sitt budskap med innlevelse. 

gbs 

Påsken i jødisk historie og tradisjon 
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    LederenLederenLederenLederen    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    
         Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

.Mai 
Sigvart Byberg   2. 
Solveig Fjøsne Saltvik  8. 
Randi Aschim   12. 
Trond Buraas   15. 
Brit Randen    18. 
Johannes Johnson   19. 
Jofrid Wien    20. 
Lillemor Langseth    26. 
Solveig Kjos   26.  
 
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 
Svein Sandsbakk   13.  
Lars Viggo Berntsen  26.  
Inger Helene Høyen Hodøl 30. 
 
August 
Magnus Kausland   2. 
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. 
Håkon Dahl    30.  

Tanker mellom påske og pinse. 
Syndenes tilgivelse i Sevettiärvi. 

Det var munken Trifon som brakte budskapet om syndenes tilgi-

velse og det evige liv til skoltesamene. I sin gule stola svinger den 

ortodokse presten røykelseskaret over bøyde hoder.Det damper av 

reinskinnpelsene idet presten lyser Herrens velsignelse. Når kjøre-

reinen svinger ut over Enares store isflater, glir pulken lettere enn 

da de kom. Nedgravd under skaren ligger skyld og synd og annet 

som var tungt å bære. 

Med denne teksten, av vår Y`s-men bror, Trond Vidar Vedum, 
kan vi leve oss inn i hvordan kunne Evangeliet nå ut «…helt til 
jordens ender». Munken Trifon kan vi gjerne huske som en repre-
sentant for de pionerne som siden pinsen for 2000 år siden, utrette-
lig har oppsøkt «jordens ender» for å bringe budskapet fram. 

Selv om «Jordens ender» i gammeltestamentlig tid, som nå, 
ikke er geografiske steder, så aner det oss at det det må dreie seg 
om noe langt ute i periferien. For å beskrive en periferi, må man 
også ha et sentrum. 

Jerusalem, hvor også den store pinsefesten for 2000 år siden, fant 
sted, er jo et utgangspunkt for dette sentrum. Men historiske reali-
teter og til dels menneskers oppfatninger av sin egen viktighet 
blant alle de mennesker som befolker kloden, så har dette sentrum 
blitt svært komplisert å plassere, at vi bør koste på oss en reflek-
sjon; Hvor befinner vi oss? Nær sentrum, eller i periferien? Uan-
sett ser kristne i Afrika, Asia og Sør-Amerika et behov for misjo-
nær-utsendelse til oss i Europa. 

Dette faktum gir oss grunn til å glede oss over at den verdensvi-
de kirke vi har her på jord, har et sentrum som ikke er basert på 
geografi, men på iveren etter å bringe «budskapet om syndenes 

tilgivelse» helt til jordens ender. Som medlemmer i denne Kirken 
skal blikket rettes mot periferien, mens vi er trygge på ståstedet 
vårt i evangeliets sentrum, selv om det er vanskelig å la seg sam-
menligne med munken Trifon.  

 
Iver 
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IIII     forbindelse med at Johannes Johnson 
fyller 75 år i vår har jeg avtalt et intervju til 
Stikka. Vi møtes i kantina på tidligere Hamar 
lærerhøgskole, og sammen nyter vi kaffe og 
vaffel denne vakre, men kalde, vårdagen. Det 
er 1. april – den måneden dikteren valgte seg. 

 

 Etter en stund spør jeg Johannes om hvor 
lenge han har vært med i YMC. Han kom med 
i 1972 om høsten etter å ha blitt spurt av Tor-
bjørn Hummelvoll. På det tidspunkt var klub-
ben ganske ny, den ble etablert i 1969. «Det 

har vært en stor glede å være med i YMC i alle 
disse årene. Det var vanlig, iallfall de første 
årene, å dra på konferanser og brodertreff for å 
møte andre. De første årene var dette en fami-
lieklubb, og det var mange barn med. Foreldre-
ne – vi – var unge og arrangerte fotballkamper. 
Derfor tenkte vi ikke over at dette egentlig var 
en klubb for menn, kvinnene var med overalt,» 
forteller Johannes. «Det var «strengt» i klub-
ben. Dersom du ikke kunne møte, måtte du gi 
beskjed,» fortsetter Johannes. Han forteller vi 

 

dere at dugnadene gjorde at man ble godt kjent 
med hverandre. Særlig nevnes julegatene i Ha-
mar og utdelingen av Huskelappen. Begge dis-
se aktivitetene kunne være tøffe om vinteren, 
ikke minst julegatene, hvor man skulle klatre i 
stiger og lirke på plass julelys i bitende kulde. 
Det falt mye arbeid på dem som skulle ordne 
med forberedelsene til disse dugnadene, og 
belastningen for klubbens medlemmer ble etter 
hvert for stor. 

 

 Utviklingen i klubben har gått fra å være 
en familieklubb til en utpreget mannsforening. 
Det har mye med alder å gjøre, sier Johannes. 
Det har vært vanskelig å få med yngre menn. 
Kanskje henger det sammen med at tidene har 
endret seg, og moderne mennesker er ikke så 
opptatt av organisasjonsarbeid. De unge ønsker 
ikke å binde seg. Før var gjennomsnittsalderen 
35 år, nå er den over 70 år. Hver fredag var det 
trim – fedre sparket fotball sammen med sine 
barn. Dette fant sted på ulike skoler, og den er 
fortsatt i aktivitet. Johannes forteller at han 
selv valgte å slutte fordi det ble for mange ska-
der. 

 

 Strukturen i klubben er fin – det er møte-
nes faste struktur som gjør dette til en klubb og 
ikke bare en vanlig forening. Johannes har vært 
president flere ganger. «Det som har gitt meg 
mest, er et godt kristent fellesskap, gode møter 
og en god stemning,» forteller han. 

 

 Johannes og Bodil kom til Hamar i 1972 
og ble fort kjent med folk. Hamar er en innflyt-
terby, sier han. De kom med i menighetens ar-
beid, bl.a. i Unge hjem, barne- og ungdomsar-
beidet og speiderarbeid. Han var med på å star-
te KFUM volleyball. 

 

 Johannes er født i Oslo, men bodde i åre-
ne 1946-53 i Hernes hvor faren Alex Johnson 

 JOHANNES JOHNSON FYLLER 75 ÅR 
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den gang var prest. Det var mye fattigdom og 
elendighet på bygda i årene like etter krigen, 
forteller han. Men det virkelige barndom-
mens landskap er Oslo, hvor han kom i 1953 
og ble til 1972. Der hadde han en fin opp-
vekst med rom for mye idrett. Badminton var 
hans favorittidrett, den var utbredt i familien, 
«men jeg drev også med håndball og ishock-
ey, men organisert fotball har jeg aldri drevet 
med,» sier Johannes. Han hadde sin plass i 
Norges Kristelige Gymnasiastforbund, «og 
dette har preget meg mye,» forteller han. Han 
deltok på mange leirer, og arrangørene satte 
alltid de beste folkene til å være ledere. Orga-
nisasjonen stod for en glad kristendom som 
tok opp aktuelle temaer i tiden. Det var ikke 
så mange vitnesbyrd, og det var en åpen og 
nysgjerrig kristendom, nevner Johannes. Al-
kohol forekom aldri. 

 

 Studier og utdanning ble ved Universi-
tetet i Oslo. Her ble det norsk, historie og 
kristendom – med hovedfag i kristendom. 
Men historien har alltid interessert, sier Jo-
hannes, og slik er det fremdeles. Senere ble 
det videreutdanning i norsk fra Hamar lærer-
høgskole – der var det mange dyktige norsk-
lærere. 

 

 Som nyutdannet lektor i 1972 var det 
lett å få jobb. Han fikk et konkret valg mel-
lom Horten og Hamar, og valgte Hamar på 
grunn av foreldrene. Selv om Horten kanskje 
burde ha vært mer nærliggende siden det da 
ble kortere vei til Danmark og Bodils familie, 
sier Johannes. De bodde også to år i Skien, 
men valgte å dra tilbake til Hamar. 

 

 «Jeg har alltid likt meg i skolen, jeg 
trives med elever og kolleger,» nevner Johan-
nes. Ved Hamar katedralskole som var hans 
arbeidsplass, erfarte han at det var rom for 
nytenkning og nye ideer. I løpet av årene i 
skolen opplevde han mange reformer. I de 
første årene hørte man elevene i lekser, det 

ble det slutt på. Kanskje tapte de svakeste 
elevene på dette, nevner han. Etter hvert ble 
det rettet mer oppmerksomhet mot sosiale 
problemer blant elevene. – Også på organisa-
sjonssiden var han med, og satt i fylkesstyret 
for Utdanningsforbundet i 4 år til sammen. 
Da var Geir Bjørnar Smebye organisasjons-
sekretær i organisasjonen. Dette var lærerike 
år – nyttig å se «den andre side», sier Johan-
nes. 

 

 Etter hvert som årene gikk, begynte Jo-
hannes en periode med AFP, og nå har han 
og Bodil vært pensjonister i 11 år sammen. 
Det er flott at man kan få slike år sammen 
mens begge ennå er friske. Da blir det anled-
ning til andre aktiviteter, og pass av barne-
barn er viktig for dem begge, sier Johannes, 
«det bruker vi mye tid på». 

 

 Johannes har to hobbyer – lese og løpe. 
Begge deler går det dårlig med nå, sier han. 
Bena blir dårligere, og synet svekkes gradvis. 
«Men jeg liker å lese historie og skjønnlitte-
ratur, og særlig historie», mener han. «Da jeg 
studerte historie grunnfag, kunne vi studenter 
alt, men på mellomfagsnivå ble det stilt 
spørsmål ved alt,» forteller han. Slik sett er 
det mye å lære av historien. 

 

 Hva har livet lært deg? Det er det siste 
spørsmålet jeg stiller Johannes. «Det vil helst 
gå godt,» svarer Johannes med en henvisning 
til et uttrykk fra motstandsmannen Max Ma-
nus. Problemer kan komme, men det vil alltid 
gå bra, fortsetter han med henvisning til den 
danske presten Johannes Møllehave som sier: 
«Det ender godt.» «Jeg er optimist av natur 
og ser lyst på livet, og tror nok ikke uten vi-
dere at jorden går under på grunn av klima-
endringer,» avslutter Johannes. 

 
Simon W. Bringeland 
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SSSS    tikka sin utsende medarbeidar blir teken 
vel imot i den unelege heimen til Aase og Sverre 
Gaarden i Olav Trygvasonsgate 82 for å møta jubi-
lanten. Sverre fyller nemleg 85 år 18.august og det 
må vi markera. Han var ein av dei som var med på 
å starta Hamar Y s Mens Club i 1969. 
 

 Foreldra til Sverre var mora Eugenie Char-
lotte 1909 – 2003 og faren Julian Gaarden 1876 – 
1959. Då han blei døypt i Sula kapell, fekk han 
namnet Sverre Torleif, og er oppkalt etter ein halv-
bror i Amerika. Dette var dei såkalla «harde tred-
veåra» der dei fleste familiane streva hardt for å 
livberga seg. På Trøndelagskysten var det havet og 
fisken som var berginga for dei fleste. 
 

 Sverre fortel at det blei ein tøff oppvekst 
for han. Faren var sjuk og familieøkonomien var 
svært dårleg. Eit døme på det var at då Sverre skul-
le bli konfirmert i 1949, fekk han bestilt og hengt 
til side ein ny dress på Samvirkelaget. Han jobba 
på klippfiskberga for ei krone timen og greidde 
sjølv å betala dressen. 
 

 15 år gamal skaffa han seg jobb på Tynes 
Møbelfabrikk i Sykkylven. Vel framme synte det 
seg at det var streik og han stod utan jobb, utan 
pengar og ingen stad å bu. Heldigvis var der eit ek-
tepar som inviterte han heim og dei greidde også å 
finna jobb til Sverre på Solid Møbelfabrikk, der 
han arbeidde i 2 år. På fabrikken var det kantine og 
han fekk eta der til han fekk den første løna. 
 

 Sverre var ein dyktig elev på folkeskulen. 
og ein pensjonert lærar bestemte seg for å kosta på 
han eit kurs på Rødde folkehøgskule. Tida på fol-
kehøgskulen var viktig med tanke på vidare utda-
ning. Etter 5 år på Diakonhjemmet i Oslo, var han 
som 23-åring ein av dei yngste diakonane den 
gongen. Studiegjelda etter endt studium var på kr 
1.500! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 På Diakonhjemmet møtte han Aase Herman-
rud frå Kolbu på Toten. Ho var sjukepleieelev ved 
Menighetssøsterhjemmet og hadde sluttpraksis på  
Diakonhjemmet. Det blei søt musikk og dei gifta 
seg i 1957. Sverre hadde eit års militærteneste på 
Sessvollmoen og så to år med diakonteneste på Ila 
sikringsanstalt. Deretter blei Sverre tilsett i diakon-
stilling i Glemmen menighet i Fredrikstad. Dottera 
Gunn Lisbet blei født på Lillehammer i 1958. 
 

 I 1960 melde Sverre seg til teneste ved FN s 
feltsjukehus i Gaza, der han blei eit halvt år. Neste 
spennande utfordring blei i sjømannskyrkja i Dur-
ban frå 1962-1967. Her var det bl.a ein stor norsk 
koloni på omlag 700 kvalfangarar. Den viktigaste 
oppgåva for Sverre var å ta seg av dei norske sjø-
folka når skipa låg i hamn, skaffa dei norske aviser, 
invitera til sosiale samver på «kjerka» og prøva å 
halda dei unna kneipane. Det var den store tida i 
norsk skipsfart og det kom og gjekk norske skip 
døgnet rundt. Aase steikte vafler, serverte kaffi og 
gjorde det triveleg for sjøfolka. I tillegg var ho pia-
nist ved allsang i sosiale samver og ved         

(Fortsetter på side 12) 

SVERRE GAARDEN 85 ÅR 
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NATURHJØRNET  

 

FUGLEINTERESSE. 

JJJJ    
eg var ikke gamle karen da jeg hengte 

opp min første fuglekasse. 17 mai om mor-
genen hadde jeg fått på meg finklærne for 
dagen, men kom på at jeg skulle sjekke fug-
lekassa mi oppe i et tre. På veien ned fra tre-
et hengte buksebaken seg opp i ei grein, og 
jeg spjæret buksa. Husker enda at mora mi 
gråt over at jeg hadde ødelagt 17. mai buksa. 

 Tidlig ble jeg med faren min inn i 
fjellet og fikk oppleve fuglene der. Det var 
spennende.Jeg ønsket meg ei fuglebok, og 
jeg tror det var Rolf Vik Fuglene i farger 

som ble den første boka som jeg studerte 
inngående.Men som voksen savnet jeg ei 
bok som kunne fortelle folk hva de skulle 
gjøre for å legge til rette for fuglene.  

 En dag så jeg en annonse i Aftenpos-
ten fra Cappelen forlag. En invitasjon til en 
håndbokkonkurranse. Jeg sendte inn et for-
slag på ei bok som kunne være en veileder 
for de som ville legge til rette for fuglene. 
Jeg fikk umiddelbart napp, og den første 
fugleboka mi Vi studerer fuglene kom i 
1977. Den ble oversatt til dansk i 1978. I 
1986 kom det en utvidet utgave. Professor 
Edvard Barth skrev i en omtale til denne 
boka i Fauna. «Dette er en glimrende bok. 
For all naturinteressert ungdom fyller den en 
lenge følt savn. Med tanke på vern av fugle-
livet har den en misjon på flere måter.» 

 

 Jeg fikk da en ide. Kanskje jeg kunne 
lage en fotografisk fuglebok om samme te-
maet: Å hjelpe fuglene. Jeg sendte ideen til 
Cappelen og uten at jeg visste det, hadde 
forlaget sendt ideen videre til Den norske 
bokklubben. Boka Fuglehjelperne kom som 
månedens bok i Barnas bokklubb. Den ble 
trykt i 50 000 eks. 

 

 

 Norsk Ornitologisk forening tok kon-
takt og lurte på om jeg kunne lage en begyn-
nerbok om fugler for barn. Bli kjent med 

fuglene, ble resultatet. 
Nå var jeg i gang. På Gyldendal forlag kom 
barnebøkene Vinterfugler og Trekkfugler. Så 
kom bøkene Fuglekasser og fugleforing i to 
utgivelser på Cappplen forlag. En oppføl-
ging av denne boka var boka Gled deg med 

fuglene som til nå har kommet i fem opplag. 

 Under arbeidet med fuglebøkene had-
de jeg kommet i kontakt med Roar Solheim, 
og vi skrev noen bøker om dyr sammen. Så 
kontaktet Aschehoug forlag oss og resultatet 
ble Fuglevennboka og så en oppfølger Fug-

leglede. Forlaget ba oss også om å skive 
boka Fugleliv, en mer avansert bok for vide-
rekommende. For Gann forlag skrev jeg Ug-

leboka. 
Norsk Ornitologisk forening kontaktet meg 
om jeg kunne dra i gang et nytt tidsskrift for 
vanlige fugleinteresserte. Jeg spurte Roar 
om han ville være med. Han sa ja, og i 2006 
kom det første nummer av Fuglevennen ut. 
Bladet kommer i to nummere i året, og det 
er vel 4000 abonnenter. 

 Så skjedde det noe rart i 2018. Cappe-
len hadde planlagt en sjette utgivelse av 
Gled deg med fuglene, men ville utsette det-
te litt. Salget var dalende. Så kontaktet As-
chehoug oss. Vi måtte vente med Fugleliv. 

Fugleglede solgte mindre enn forventet. Hva 
var årsaken? Jeg tror det er den digitale ut-
viklingen som gjør at folk finner svarene på 
mobilen sin eller på datamaskina. Ble jeg lei 
meg for at boksalget stopper opp? Nei, jeg 
er bare takknemelig for å ha fått være ned på 
dette fugleeventyret. 

(Fortsetter på side 8) 
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 Hvert år i januar gjennomfører Norsk 
Ornitologisk forening sin fugletelling i regi av 
Fuglevennen. I år fikk vi inn rapporter fra over 
20 000 foringsplasser i Norge. Med andre ord, 
Fugleinteressen er like stor for ikke å si øken-
de i hele Norge. Hjemme ringer telefonen 
ukentlig. Det er «fugletelefoner». Folk har sett 
noe de lurer på hva er, og noen har skadede 
fugler, og de vil ha gode råd for hva de skal 
gjøre. 
 

 Til sist må jeg jo nevne at årsaken til at 
jeg endte opp som førstelektor i Høgskolen var 
 fuglene. I tillegg til bøkene hadde jeg skrevet  

 
 
en rekke fagartikler om fugler. Alt dette ble 
brukt da jeg søkte om stilling i Høgskolen. 
Med andre ord. Det er fugleinteressen som har 
formet mitt liv og mitt arbeid gjennom mange 
år. 
 

 Og nå gleder jeg meg til våren. For nå 
har jeg tid som pensjonist til virkelig å studere 
fuglelivet og ligge ute i vårnatta — og skrive 
litt mindre. 

Trond Vidar 

(Fortsatt fra side 7) 

JJJJ    
eg mener at det ble snakket om da jeg 

var student på Misjonsskolen i Stavanger i 
siste halvdel av 60-tallet. Kanskje en litt un-
derlig tanke. Men det er nettopp det som er i 
ferd med å skje. En misjonær skal rett og 
slett bli overflødig. Slik tenkte jeg ikke i tiden 
som misjonær, eller i tiden jeg jobbet i NMS 
her i Hedmark. 
 

 Overflødig, men arbeidet skal gå vide-
re. Det er vel der hemmeligheten ligger. 
Overflødig men ikke forsvinne. Funksjonene 
endres. Oppgavene endres. Arbeiderne blir 
andre. Jeg ser dette når jeg nå leser om Ka-
merun. Kirken som NMS samarbeider med i 
Kamerun gikk fra å være misjonærstyrt til å 
bli styrt at kamerunere. Det tok litt tid. Kir- 

 
 
 
 

 
ken ble stiftet i 1960 (etter ca. 35 års mi-
sjonsarbeid), Prosessen for å få en kirke som 
ble ledet fullt og helt av kamerunere tok lang 
tid. Men fortsatt er det samarbeid med både 
NMS og andre misjonsorganisasjoner, men 
nå ut fra den lokale kirkens ønske og oppga-
vegiver. 
 

 Noe av det NMS har satset på, har vært 
nettopp det å hjelpe til å fremskaffe perso-
nell som kan ta på seg lederoppgavene. 
Å overta ledelsen av et så mangfoldig arbeid 
om var bygd opp med bl.a. menighetsarbeid, 
skole, sykehus, jordbruksarbeid med mer, 
krever mye. Nå leser jeg litt på internett om 

(Fortsetter på side 9) 

I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet 

Misjonærens oppgave –  

å gjøre seg selv overflødig 
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kirken og blir imponert over all aktiviteten og 
utviklingen som har vært gjennom de siste 
tiårene. 
 

 Men først: Den første kirken som ble 
bygd og som fortsatt er i bruk, ble bygd med 
ca. 300  sitteplasser. Der var mindre enn 5 
døpte da arbeidet med å bygge kirken begyn-
te. I dag er der i den byen flere kirker, og i 
hvert fall et par av disse har plass til ca. 1000 
mennesker.  Det begynte i det små, men med 
tro på at noe stort ville skje. Nær 95 år senere 
kan vi si at drømmen til de første misjonære-
ne er gått i oppfyllelse. 
 

 Tidligere var kirken begrenset til et stort 
område midt i landet. Men den senere tiden 
forstod ledelsen at det var riktig å følge sine 
medlemmer når de flyttet til de store byene 
for arbeid og studier. Eller kanskje var det like 
mye at de som flyttet som ønsket å ha sin 
egen kirke med. Fellesskap ble dannet og 
med det ble det dannet menigheter nær sagt 
over hele landet. Det som for 30 år siden var 
en kirke med i underkant av 50.000 medlem-
mer har i dag 450.000 fordelt over hele lan-
det. 
 

 På hjemmesiden møter vi en kirke som 
er tydelig på hvilken oppgave den har fått. De 
skriver (egen oversettelse fra fransk): «EELC 
er seg bevisst den store oppgaven som er oss 
gitt av Herren Jesus Kristus» og så siteres mi-
sjonsbefalingen (dåpsbefalingen): 
 
”Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 

Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hel-

lige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det 

jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle 

dager inntil verdens ende.» 

 

 Det står videre: 
Slik har kirken som hovedoppgave å bringe 

Guds frelse til hele menneskeheten (til hele 
mennesket) ånd, sjel og legeme. Dette gjøres 
ved: 
Forkynnelsen av evangeliet 

Forvaltningene av sakramentene 

Undervisning i Guds ord 

Diakoni.  Arbeid med å redde helheten i ska-

perverket. 

 

 Dette siste er blitt en bevegelse innen 
kirken. En bevegelse med to slagord: Je plan-
te un arbre, et je sauve ma planète.  Og vide-
re : "Un chrétien, un arbre" (Jeg planter et 
tre, jeg redder [frelser] min planet. Og videre: 
En kristen, et tre). 
 

 Alle har ansvar i denne oppgaven med å 
redde planeten. Nylig leste jeg at det i et fat-
tig distrikt var laget et område der de skulle 
plante 26.000 planter som senere kan plantes 
ut og bli store trær. 
 

 Kirken tar ansvar. Det meste av dette 
har skjedd etter at de mange misjonærene 
reiste fra Kamerun. Jeg var skeptisk da jeg så 
at antall misjonærer ble lavere og lavere. Det 
virket som dette skjedde litt tilfeldig også. 
Kanskje var det en høyere ledelse? Kameru-
nerne tok selv ansvar da misjonærene ikke 
var der lenger i stort antall. Det var vel det 
som skulle til? 
 

 Misjonærene hadde gjort sitt. Det var 
ikke lenger samme behov for dem. Overflødi-
ge i slik funksjon som da arbeidet begynte for 
nesten 100 år siden. Arbeidet føres videre 
med lokale krefter. Det var et viktig og riktig 
mål. 
Men det betyr ikke at NMS skal glemme Ka-
merun. 
  
Kåre 
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EEEE    n av klubbens virkelige veteraner, 
en av dens ‘founding fathers’, fyller 80 år til 
høsten. Jeg har avtalt med Kjell Linkjendal 
at vi møtes i kantina på lærerskolen til en 
prat for å skrive et intervju til Stikka. - Klub-
ben ble startet i 1969 for 50 år siden, og det 
var Johs Kjørven som var pådriveren for å få 
dette til. Det måtte være 20 medlemmer før 
klubben kunne bli chartret, det vil si etablert. 

 

 

 Charterfesten fant sted 9. juni på Hed-
markstoppen, og jeg var toastmaster», fortel-
ler Kjell, «og siden har jeg vært toastmaster 
på alle jubileumsmarkeringene.» Klubben 
skulle ha som formål å hjelpe de unge i Ha-
mar, og mange av dem som ble med hadde 
en fortid i KFUM. Samværet i klubben ga 
mye inspirasjon, det var allsidige tema som 
ble tatt opp, og det var en streng orden på 
møtene. Men viktigst var omsorgsdelen, «det 
at vi tok vare på hverandre», sier Kjell. Har 
vært DG en gang og president 4 eller 5 gang-
er. Klubben hadde lønnsomme prosjekter 
som gav inntekter, og utdeling av Huskelap-
pen og Menighetsbladet var et av lengstva-
rende prosjekter som gav gode inntekter. 
«Fordel å ha mange barn som kunne hjelpe 
til,» sier Kjell spøkefullt. 

 

 Klubben i Hamar står bak alle klubbe-
ne i distriktet. For det meste var det Per Kjos  

 

og han som reiste rundt, forteller Kjell. De 
forsøkte å danne klubber på steder hvor det 
var interesse for det. De prøvde seg i Kongs-
vinger og Elverum – på sistnevnte sted skul-
le Gunnar Stålsett være en nøkkelperson, 
men han forlot Elverum etter en tid. Blant de 
klubbene som ble startet, eksisterer alle ennå 
med unntak av Eidsvold som nylig ble lagt 
ned, og klubbene er jo medlemmene, som 
han sier. 

 

 Han var borte fra klubben noen år på 
grunn av krevende arbeid og en arbeidstid 
som gjorde det vanskelig for ham å komme 
på møtene. Han understreker at klubben har 
betydd mye for ham 

 

 Kjell kommer fra Kristiansand og had-
de oppveksten i et miljø som kunne oppleves 
som trangt. «Jeg forkastet troen,» forteller 
han, «men kom til fornuft etter noen år og 
fant tilbake til troen.» Kristus er jo kjærlig-
het, ikke en pekefinger, som han treffende 
bemerker. «Synd hadde den gang med geo-
grafi å gjøre», understreker han. 

 

 Han forteller ellers at han ikke var noe 
særlig interessert i skole, og han fikk etter 
eget utsagn dårlige karakterer. Foreldrene 
hans kunne ikke huske at han hadde tatt i en 
bok. «Til examen artium på engelsklinjen 
hadde jeg flaks og fikk karakterer som åpnet 
nye muligheter», sier han. Men han hadde 
ingen formening om noen videre karriere. En 
venn av min far spurte meg om hvorfor jeg 
ikke ble tannlege –forteller Kjell. Ja, hvorfor 
ikke, tenkte han. Og slik ble yrkeskarrieren 
fastlagt. Han dro til Tyskland og fikk sin ut-
dannelse der. Feriene tilbragte han hjemme i 
Norge og jobbet på Falconbridge i den 
tyngste jobben hvor han tjente 10 kroner ti-
men. Hjemme møtte han sin kommende  

KJELL LINKJENDAL FYLLER 80 ÅR 
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kone Tone som gikk på lærerskolen i Kristi-
ansand. «Vi hadde vært sammen i seks uker 
da vi giftet oss, sier han, og nå har vi holdt 
sammen i 54 år.» Det ble flytting til Andøya 
hvor han avtjente sin militærtjeneste som 
tannlege, og deretter plikttjeneste. Plikttje-
neste var noe som alle tannleger den gang 
hadde. 

 

 På Hamar startet han privatpraksis i 
1968 og var i Kreditkassens bygning fram til 
1988 da han flyttet til Lindbergbakken hvor 
han siden har hatt praksis. Han likte yrket 
svært godt, og ville valgt det om igjen, men 
med den forskjell at han nok ville ha spesia-
lisert seg. Han tok likevel ekstrautdanning i 
tannkjøttsykdommer og var den gang den 
eneste på Hamar som hadde litt kompetanse 
på dette feltet – det var før dette ble en egen 
spesialitet for tannleger. Hele yrkeslivet har 
han siden hatt her i byen. Etter hvert begynte 
hans kone på tannlegekontoret hos ham. Som 
bosted er Hamar en flott by, helt ypperlig, en 
passe stor nok by til at det ikke blir for mye 
sladder. De innfødte hamarsingene er likevel 
ikke helt enkle å komme innpå, sier Kjell. 

 

 Når det gjelder hobbyer har han vært 
og er ivrig jeger og fisker. Med hund har han 
jaktet på ryper og annen skogsfugl om høs-
ten mange steder i Norge og Sverige. Dette 
har han hatt et lidenskapelig forhold til. Han 
understreker at hund har du imidlertid ansvar 
hele tiden, du må gå luftetur med den slik at 
den og du selv kommer ut. Da holder du deg 
i form, og han trener også i Anker’n. Lakse-
fiske har han drevet med på Vestlandet, i 
Trøndelag og i Nordnorge. «Du er avhengig 
av en kone som har forståelse for slike akti-
viteter,» mener han. 

 Hva har livet lært ham, spør jeg når vi 
nærmer oss avslutningen på samtalen. Han 
husker lite fra barndommen og ungdommen,  

 

sier han, og føler seg av og til litt historieløs. 
Det er viktig å ta være på nuet, det mener 
han er avgjørende. «Det at vi sitter her nå, er 
et øyeblikk det er fint å oppleve sammen 
med deg og tenke på. Slike gode stunder må 
vi ta vare på», sier Kjell. 

 

 «Jeg minner meg selv på å være takk-
nemlig, og det er hyggelig å treffe andre 
takknemlige mennesker.» Han og Tone har 
seks barn, tre egne og tre fosterbarn. De har 
vokst opp sammen og opplever seg som søs-
ken – de tre som ble fosterbarn er alle søsken 
hvor faren var død og moren ikke var i stand 
til å ta seg av dem. Med seks barn har det 
vært et krevende familieliv, men det har vært 
en stor glede, forteller han. 

 

 Sammen med Tone er han kirkevert i 
Ottestad kirke, og vi har drevet med Unge 
Hjem, - som nå er blitt ‘Gamle Hjem’, som 
han litt ironisk legger til. Han er med i en 
gruppe på fem menn som møtes hver tredje 
uke til et felles måltid. De har et prosjekt i 
India som de støtter økonomisk og med 
bønn. «Videre er vi syv mannfolk som møtes 
to ganger i året for å spille Mattis – et kort-
spill hvor det er en forferdelig skam å tape,» 
forteller Kjell. Her pleier vi også vennskapet 
Denne gruppen har sin opprinnelse fra en 
påskeleir på Slangen seter i 1970-årene. Der 
er det dugnad hver mai måned. 

 

 «Nå er jeg og Tone besteforeldre, og vi 
har 14 barnebarn, og et oldebarn er under-
veis,» avslutter Kjell, og understreker at han 
har mye å være takknemlig for. «Vi er 37 
personer i storfamilien. For en rikdom!» 

 
 

Simon W. Bringeland 
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gudstenester. Ho gjorde ein utruleg innsats 
utan løn. Då dei kom attende til Norge i 1967, 
fekk Aase «etterbetalt» for si teneste som orga-
nist med kr. 100,- pr år! Då dei drog ut, var dei 
ein familie på tre. Då dei kom attende frå Dur-
ban var dei fem. Dei to andre jentene blei født i 
Durban, Solveig i 1963 og Kari i 1965. 
 

 I 1967 fekk Sverre stillinga som fylkes-
sekretær i Hedmark og Oppland for Nasjonal-
foreningen for folkehelsen og dei flytta inn i 
huset i Nordahl Griegsgate. Ein markant over-
gang for små og store frå Afrika. For Sverre 
blei det mange reiser i det som vi i dag kallar 
Innlandet med besøk i helselag og ikkje minst 
den årvisse innsamlingsaksjonen 
«Hjerteaksjonen.» 
 

 Men Sverre søkte nye utfordringar og 
fekk sosialsjefstillinga i Hamar kommune i 
1975. Det synte seg etter kvart å bli ein svært 
krevjande og slitsam stilling. I 1979 fekk han 
tre månaders permisjon for å vera sjefssju-
kepleiar ved den norske FN styrken i Libanon. 
Han gjekk inn att i sosialsjefstillinga, men søk-
te etter ei tid avskjed. I eit intervju med HA i 
1986 sa Sverre om tida som sosialsjef: «Jeg 
var helt utbrent etter 7 år som sosialsjef. Jeg 
greidde ikke å skyve sakene langt nok unna 
meg, ble ikke ferdig med dem. Barn ble for-
sømt og hadde det vanskelig og vondt, hjem 
var ødelagt av alkohol, ofte var det ingen syn-
lig vei ut av uføret. Det gjaldt jo mennesker, så 
det var ikke mulig å koble det ut om arbeidsda-
gen var slutt.» 
 

 Men Sverre slutta ikkje å arbeida med 
menneske som hadde det vanskeleg. Han blei 
tilsett som klokkardiakon i Hamar menighet og 
der fekk han utfolda seg, ikkje minst i møte 
med enkeltmenneske som hadde bruk for hjelp, 
støtte og rettleiing. Han var ein viktig pådrivar 
for BARM-senteret i Hamar som blei oppretta 
i 1996. Det er eit tilbod for menneske som er-
kjenner rusproblema sine og ynskjer hjelp til 
varige endringar. Både fangar og tilsette i 
fengselet hadde god hjelp av Sverre gjennom 
14 år. 

 Politikken fekk også ein vesentleg 
plass i livet hans. Samfunnsengasjert har han 
vore alle dagar. Mange år var han medlem av 
Hamar kommunestyre og Hamar formannskap 
for KrF. Engasjementet hans var serleg foku-
sert på helse og sosialfeltet og eldrepolitikken. 
Etter Stortingsvalet i 1985 blei han utnemnt til 
statssekretær i Sosialdepartementet. Men Sver-
res engasjement i politikken er ikkje slutt ennå. 
Til hausten stiller han på lista for KrF ved 
kommunevalet! 
 

 Gjennom åra har familien auka. Gunn 
Lisbeth med døtrene Thea og Ester bur i Sta-
vanger. Det same gjer Solveig med døtrene 
Ulla, Mia og Sofie. Kari har dottera Guro og 
sønene Ola og Even som bur i Hamar. 
 

 I friviljug arbeid har Sverre vore aktiv 
på mange felt: I sjømannskyrkjeforeninga Ula-
brand, på Ynglingen som medlem av Hamar Y 
s Mens Club og elles på fleire område på den 
kyrkjelege arena. Når det gjeld tillitsverv, er 
det ei lang rekkje: Kyrkjerådet, Statens Flykt-
ningeråd, Sjømannskyrkja, Norsk Reumatiker-
forening, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
Diakonhjemmet, Sykehuset i Elverum og Hed-
mark Vaskeri. Ein ekstra honnør fekk Sverre 
då han i 2013 blei utnemnt til Mesterborger i 
Hamar! 
 

 Har det blitt noko tid til ferie, fritid og 
friluftsliv midt oppi alt dette? Det har det. Fy-
sisk akivitet har vore viktig både for Sverre og 
Aase. Her kan vi nemna Ankerskogen, skiturar 
i Vangsåsen og på hytta på Rømåsen og turar 
til Sula og Trondheim for å sjå om slekta. I sei-
nare år har det blitt mange turar til Syden, ik-
kje minst til Gran Canaria og sjømannskyrkja 
der. 
 

 Vi takkar for Sverres gode nærver i 
Hamar Y s Mens Club gjennom 50 år og yn-
skjer jubilanten ei fin 85-årsfeiring, Guds sig-
ning og alt godt for dagar som kjem! 
 
Nils Kristian 


