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Dette nummers andakt er også en radioandakt, 

holdt 4. januar av Petter Fiskum Myhr, leder av 

Trondheim internasjonale Olavsfest. Temaet var 

så treffende for Stikkas lesere og budskapet så 

godt, at jeg umiddelbart spurte om lov til å bru-

ke den her. Svaret kom raskt og var svært posi-

tivt. 

 

Her er teksten: 

 

IIII     løpet av dette året skal jeg slutte i den 

jobben jeg har nå. Hva skal du gjøre da? spør folk. 

Jeg skal bli pensjonist, sier jeg. Pensjonist? Men 

du skal vel ikke bare være pensjonist?  

 

 Hva slags navn vi gir på noe, sier veldig mye 
om hva vi tenker om det vi benevner. På norsk sier 
vi at sånne som meg, blir en «pensjonist». Det vil 
si at vi blir en sånn som mottar en pensjon – en 
passiv mottaker. Det blir navnet på den nye tilvæ-
relsen, selv om vi vet at pensjonister fyller livene 
sine med en masse spennende saker og bidrar med 
mye på så utrolig mange vis. Likevel er vi først og 
fremst en som mottar trygd. 
 

 På engelsk heter det «retired». Det er enda 

verre. En pensjonist er altså en som trekker seg 

tilbake, fra arbeidslivet, fra samfunnet, fra det 

levende, pulserende livet. Du er en som har truk-

ket deg tilbake. Det er din identitet fra nå av.  

 

 Men på spansk – vet du hva de kaller en 

pensjonist på spansk? Det er en jubilado»! Eller ei 

jubilada, hvis du er ei kvinne. Jeg fortalte dette til  

storesøstra mi – som allerede er pensjonist, og  

 

som elsker det – at en pensjonist på spansk er en 

jubilada! Fantastisk, det ville hun gjerne være! Og 

hun er virkelig en jubilada, min søster Marit, hver 

eneste dag. 

 

 Ordet jubilada, kommer fra ordet jubel, som 

vi kjenner fra 3. Mosebok, da Gud instiftet et ju-

belår, hvert 50. år – et år som skulle være til glede 

for alle. Og det er det jeg tenker at dette året skal 

bli for meg: Et jubelår! 

 

 Hva skal du gjøre når du blir pensjonist da? 

spør folk. Og jeg føler at jeg må begynne å ramse 

opp alle mine planer, legge ut om hvor aktiv jeg 

kommer til å være, til tross for at jeg er en pensjo-

nist, men det byr meg i mot. Jeg har ingen behov 

for å overbevise andre om at jeg har en verdi, 

bare fordi jeg fortsatt står på, fortsatt presterer, 

fortsatt henger med. Jeg orker ikke det.  

 

 Mange mennesker styrer med noe hele tida, 

for å få dagene til å gå. Jeg har ingen behov for å 

få dagene til å gå. Det er ikke så mange igjen, og 

jeg vil gjerne at de skal vare lengst mulig. Jeg vil ta 

meg tid. Jeg vil kjenne på at jeg lever. Jeg vil se ut 

av vinduet. Jeg vil gå ut en tur og returnere hjem 

igjen.  

 

 «Lær meg å telle mine dager, slik at jeg får 

visdom i hjertet», står det i Salmenes bok. Det er 

det jeg har tenkt å gjøre. Telle mine dager, i takk-

nemlighet. I dag satte jeg faktisk en ny personlig 

rekord! Så gammel har jeg aldri vært. Men jeg vil 

gjerne sette flere rekorder, hvis Gud vil. 

 

EN EKTE JUBILADO !EN EKTE JUBILADO !EN EKTE JUBILADO !EN EKTE JUBILADO ! 
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Det er vår i luften når jeg sitter med PC-en på fanget og skriver noen ord som  
redaktør av dette nummeret. Det spirer og gror ute og vi opplever stadig lengre dager hvor lyset 
trumfer mørket. Det spirer også i vår klubb. Denne våren har vi fått et ny medlem, Terje Vestby.  
Du er hjertelig velkommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtidig opplever vi å miste noen. En fullsatt Øvre Vang kirke kunne 5. april ta farvel med Odd-
var, et kjært medlem i klubben gjennom nesten hele dens tid. Med sin klare stemme og lune humor 
var han en trivelig venn som tok sitt ansvar i samfunnet også utenfor vår klubb, bl.a. som leder i me-
nighetsrådet i Vang. 
 
Reidunn holdt en flott minnetale i kirken, og det var godt å høre hennes ord om klubbens betyd-
ning både for Oddvar og familien, ikke minst i denne siste tiden. Vi er mange som opp gjennom åre-
ne har opplevd klubbmedlemmenes støtte i tunge stunder. Da kan det også være godt å lene seg mot 
våre salmer. Her er to utdrag: 
 

På vårt årlige årsmøte behandler vi regnskapet og ser tallene som strømmer inn og ut. Igjen sitter 
vi igjen med en "kassabeholdning" som er klubbens økonomiske verdi. Imidlertid har klubben en 
verdi som er langt større og som ikke kan måles i penger, nemlig vennskapet og omsorgen som råder 
mellom oss.   
Gbs 

"Tider skal komme, tider skal henulle, 

slekt skal følge slekters gang; 

adri forstummer, tonen fra himlen  

i sjelens glade pilgrimssang"  

"Lovet være Han som åpnet 

første le og siste grind." 

        Redaktøren ….Redaktøren ….Redaktøren ….Redaktøren ….    
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PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har har har har ordet:ordet:ordet:ordet:    
         Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

 
 
 
Mai 
Sigvart Byberg    2. 
Kjell Arnold Nyhus   10. 
Randi Aschim   12. 
Trond Buraas    15. 
Brit Randen    18. 
Johannes Johnson   19. 
Solveig Kjos    26. 
Anne Wågen Nyhus   27. 
 
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. 
Simon Bringeland   24. 
Einar Graff Hugo   25. 

 
Kjære dere. 
 
  Vi har spesielle tider - igjen. I skrivende 
stund, 1. april, kaster krigen i Ukraina mørke skyg-
ger, ihvertfall over nyhetshverdagen. Vi har vært 
innom det på flere av møtene våre. Det beste vi 
kan håpe er et bedre styre i Russland.  
 
 Vi skal også ta vemodig  avskjed med en av 
dem som har vært med i klubben siden starten, 
Oddvar Dalby. Vi takker for vennskap og alt han 
har hatt å bidra med på flere måter. Vi lyser fred 
over hans minne.  
 
 Det våres og vi skal feire påske. Det blir fint 
å ha i mente variantene av påskefeiringer som 
Arne presenterte for oss. Vi har hatt programmøte 
der det ble laget et spennende høstprogram. Allike-
vel er det nå såpass mange klubbmedlemmer som 
sier de ikke lenger er i stand til å ihvertfall å lede 
møter, at de ikke kan ta ansvar. Kanskje noen må 
være forberedt på å være oppsatt to ganger. Vi set-
ter uansett stor pris på å se alle som kommer. At 
alle er velkommen selv om formen varierer og 
ikke alltid er på topp. 
 
 På distriktskonferansen 27.3 presenterte på-
t roppende regionleder  Ådne Wesnes 
(Engehaugen), spennende ideer for rekruttering og 
start av nye klubber.  
 
 Vi er til nå 96 forhåndspåmeldte til Skiblad-
nerturen. Det gjør at vi sikrer turen med en 3 ti-
mers tur. Det blir fint. Fortsatt mulig å melde seg.  
Vil ønske alle en fredelig og god påske.  
 
Henning 
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K-forum 
 

SSSS    om de fleste i Hamar Y's Men's 
Club kjenner til, finnes det også et kvinnefel-
lesskap på Ynglingen. K-forum Hamar ble 
startet på nyåret i 2014, og skal være et åpent 
fellesskap for alle voksne kvinner. Vi har 
dermed ikke et forpliktende klubbmedlem-
skap, slik som Y's Men. Dette medfører både 
fordeler og utfordringer; hvem som helst kan 
komme på møtene uten å være spesielt invi-
tert, og vi når bredt ut. Men mange velger 
møter ut fra interesse for temaer. Få av de 
fremmøtte føler sterk tilknytning til gruppen 
eller organisasjonen vi er en del av. 20 kvin-
ner er medlemmer i KFUK-KFUM gjennom 
K-forum.  
 
 I målsetningen vår heter det at  
"K-forum ønsker å være et fellesskap på kris-
ten grunn. Møtene skal gi innsikt i aktuelle 
spørsmål av religiøs, kulturell, samfunns-
messig og humanitær art gjennom foredrag 
og ulike aktiviteter, og gi sosialt fellesskap 
gjennom samtaler og felles måltid." Og te-
maene har vært varierte; her er noen smake-
biter:  
Kirketekstiler, bibelskriblerier, livsmestring, 
internasjonalt KFUK-arbeid, billedkunst, lys-
dypping, psykodrama, skole, helgener, flykt-
ninger, julekrybber, litteratur, rasisme, strik-
king, recovery, pilegrimsvandring og 
Grundtvig.  
 
 De fleste møtene holdes på Ynglingen, 
men vi har også besøkt bl.a. bispegården, 
biblioteket, Kirkens sosialtjeneste, filtmaker-
verksted, Den katolske kirke, Hospice Sang-
en og Kirsten Flagstad. 
 
  K-forum Hamar samarbeider med  
K-forumgruppene i Gjøvik og Lillehammer 
med årlige fellesmøter (siste to år korona-
avlyst). Det er fint å kjenne at vi er en del av  

 
 
 
 

et større fellesskap. Vi setter også stor pris på 
samarbeidet med Hamar Y's Men's Club. Det 
styrker fellesskapet på Ynglingen, og det fin-
nes jo mange temaer med felles aktualitet. 
Likevel opplever vi at et eget fellesskap for 
kvinner har en stor verdi. Slik er det vel for 
dere menn også.  
 
 Som for alle andre, ble koronaårene en 
tid uten noe særlig aktivitet i K-forum, men 
høsten 2021 fikk vi gjennomført fire møter. 
Hittil i år har det blitt tre møter, et av dem 
var den store, årlige kvinnedagsmarkeringen 
på Ynglingen. Siden 2017 har vi samarbeidet 
med andre kvinnegrupper i Hamar om en 
flott fest med fargerikt mangfold og stor opp-
slutning. 
 
 Styret (gjenvalgt på årsmøtet 5. april) 
består for tiden av Bente Booth Hugo (leder), 
Kristin Aurdal Mosvold, Tordis Strand Han-
sen, Inger Helene Høyen Hodøl og Eli Kris-
tine Smebye. Astrid Stana er K-forums re-
presentant i Ynglingens hovedstyre. 
 
EKS 
 

Fra internasjonal kvinnedagsfest 8.mars: Bente Hugo 
ledet festen, her flankert av  apell-holderne fra Bangla-

desh og Polen. 
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Nytt fra hovedstyret 
 
 24. februar ble det årlige årsmøtet av-
holdt i Peisestua. Fremmøtet var ikke stort, 
men vår klubb hadde tre til stede, Iver, Lars 
Viggo og undertegnede. 
 
 Årsrapport, regnskap og budsjett ble 
behandlet med full støtte til det hovedstyret la 
frem. Valgkomiteen, bestående av Bente 
Hugo og Iver, la frem forslag til nytt styre. 
Alle forslag ble enstemmig akseptert og valgt 
av årsmøtet. 
 
 Det nye styret består av undertegnede 
som fortsetter som leder samt gjenvalg på 
Astrid Stana og Frida Johansson. Sittende ett 
år til er Åsa Serholt Jensen, Thomas Svarre og 
Hans Christian Johnson. Nye styremedlem-
mer ble August Aasen og Signe Marie Helle-
berg (som ungdomsrepresentant). 
Varamedlemmer ble Ola Jensen (gjenvalgt), 
Merete Wien og Astrid Aspeland. André Øv-
rebø fortsetter som sokneprestens represen-
tant. 
 
 Karl Mangrud ønsket å gi seg som revi-
sor. Han ble takket for innsatsen og Kristin 
Sletten ble valgt som ny revisor. 
Valgkomiteen består av Bente Hugo og Iver, 
begge gjenvalgt, og Mari Zani som nytt med-
lem etter at hun nå gikk ut av styret. 
 
 I tillegg ble det vedtatt nye vedtekter. 
De gamle ble sist revidert i 2002, men etter at 
KFUK-KFUM sentralt har utarbeidet en felles 
mal for vedtekter, valgte årsmøtet å vedta nye.  
Disse er selvsagt basert på de som har vært  
gjeldende, men tilpasset malen. I tillegg har 
årsmøtet vedtatt en presisering i forbindelse 
med at foreningen er eier av en verdifull eien-
dom. 
 

 

 

 

 

 I §12.2  står det: "Styrebeslutning om 

ervervelse, avhending og/eller pantsettelse av 

foreningens faste eiendommer skal behandles 

av to ordinære årsmøter. Deretter innkalles til 

ekstraordinært årsmøte hvor saken behandles. 

I alle årsmøter kreves 2/3-dels flertall." 
Dette skal sikre at eventuelle endringer i eien-
domsforhold må gjennom flere årsmøterunder 
før noe endelig vedtak kan fattes. Dette er 
ekstra viktig siden foreningen i tillegg til sel-
ve Ynglingen, også eier den nedre parkerings-
plassen. 
 
Forbundsstyret har så langt ikke gitt sin til-
slutning til de nye vedtektene. 
 
Geir Bjørnar 
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Kjell Arnold Nyhus 70 år 

Kan du fortelle litt om oppveksten og ungdomsti-

da? 

Jeg er født 1952, og hadde alle mine første 20 le-

veår på Gjøvik, eller i Vardal som det het den 

gang.  Vi  som bodde utafor  bygrensa,  gikk på 

Fredheim skole. De fire første åra på gamle Fred-

heim som lå på Sogstad. Det var utedo og vedfy-

ring i klasserommet. Ynglingen på Gjøvik var mitt 

andre hjem. Der var jeg aktiv fra jeg var smågutt 

og ulvunge, og helt fram til jeg flyttet til Oslo som 

20-åring.  

 

Hva var det som trakk deg til Oslo? 
 
Bakgrunnen var at jeg begynte å studere teologi og 

ble ordinert til prest i Den norske kirke i desember 

1979. To år tidligere giftet jeg meg med Anne Wå-

gen, og vi har fått fire barn og etter hvert fire bar-

nebarn og et bonusbarnebarn.   

 

Fra Oslo - Oppdal 
 
Etter ett år som vikarprest i Oslo gikk ferden vide-

re til Oppdal hvor jeg ble tilsatt som kapellan. Der 

ble vi i nesten 11 år. Disse åra i den vakre og stor-

slagne fjellbygda, har satt varige og gode spor. Vi 

kjøpte oss hytte i Gjevilvassdalen i Trollheimen 

og har brukt den i stort sett alle ferier og frihelger 

året rundt. Nå har jeg som mange andre, engasjert 

meg i kampen for å frede/verne denne usedvanlig 

vakre seterdalen. 

 

Og så ble det tilbake til Mjøsområdet. 
 
Fra 1992 til 2007 var jeg sokneprest i Ottestad, og  

alle våre fire barn har gått på Stange videregående  

skole. 

 

 Fra 2007 til 2018 var jeg fengselsprest på  

Hamar og Ilseng fengsler, men periodevis enga 

 

 

sjert også i Halden og Bastøy fengsler. På mange  

måter var disse åra de beste jeg har hatt som  

prest...  

 

Innimellom har jeg fått stipend fra Faglitterær For-

fatterforening for å skrive. Jeg har utgitt seks bø-

ker, to av dem som medforfatter.  Nå er jeg så 

smått i gang med min neste bok. Foruten min pres-

tejobb (stadige forespørsler), en stor familie, le-

sing og skriving, er det friluftsliv og naturvern 

som er min lidenskap. 

 

Som pensjonist har du vel fått et roligere liv eller? 
  
Så langt kan jeg bekrefte at pensjonisttilværelsen 

ikke er det samme som å tvinne tommeltotter. Jeg 

har mange interesser og har nå det privilegium at 

jeg kan disponere tida mi friere enn tidligere. 

 

Arne Amlien 
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NATURHJØRNET  

DDDD    et har vært en mild vinter. 

Fugler som vanligvis trekker sørover til 

Mellom Europa har holdt seg her hele vin-

teren. Bjørkefink har opptrådt i store meng-

der rundt foringsplassen. 

 

Enkeltindivid av bokfink og svarttrost har 

blitt værende gjennom vinteren. Folk er 

utrolig opptatt av fuglelivet, og det går ikke 

ei uke uten at jeg får telefoner om ting folk 

har sett og undrer seg over. 

 

Når jeg skriver disse linjene er vi inne i 

den første uka i mars. De første telefonene 

om ugler som roper har kommet. Det gjel-

der både kattugle og perleugle. Vi går ei 

spennende tid i møte. 

 

Jeg kan ikke skrive denne naturspalten 

uten å fortelle at jeg nå på nyåret har mistet 

min beste turvenn. Tor Grønvik har vært 

rektor i folkehøgskolen og sentral i Kristen 

folkehøgskole. Han fikk hjertestans og 

døde i senga hjemme. 

 

 

Dette har gått sterkt inn på meg. Tor og 

jeg har tilbakelagt utrolig mange mil på ski 

og på bena. Vi har overnattet i gapahuker, 

snøhuler og under åpen himmel. Slik blir 

du godt kjent. 

 

Jeg glemmer aldri turen fra Alta over 

Finnmarksvidda og derfra inn i NordFin-

land. Målet var å komme fram til Pasvikda-

len. En ettermiddag da det mørknet stanset 

Tor og pekte med skistaven. Ser du! Langt 

der framme skimtet vi et lys. Det var fra en 

gård øverst i Pasvik. Vi kom fram på tunet 

på gården og gårdbrukeren kom ut. Jeg har 

bodd her hele mitt liv. Men det har aldri 

kommet folk denne veien tidligere! Vi ble 

invitert inn til en kaffeprat. 

 

Senere var Tor med på flere turer på rus-

sisk side på Kolahalvøya. Venner betyr 

utrolig mye. Hvem skal jeg ringe til nå? 

Heldigvis har jeg mange gode venner blant 

annet i Y’s Men miljøet. 

 

Trond Vidar   



12                                                                                                                     STIKKA                        8                                                                                                                    STIKKA           

 
 

Brann i sentrum av  
Hamar 
 
 Jeg har arvet to lommeur: Det ene tilhør-
te min bestefar, og det andre var etter min far. 
Ingen av urene har vært i bruk etter at de døde, 
og begge døde i 1953. Jeg fant det naturlig at 
våre sønner fikk et hver. Urene ble fikset hos 
urmakerne i Giset-gården, «Ur og Sånn». Det-
te ble gjort, men så falt ett av urene i golvet og 
fikk en skade som måtte ordnes. Tilbake til 
«Ur og Sånn». 
 
 Siden jeg skulle innom CC, parkerte jeg 
bilen der og gikk til urmakeren. Da jeg gikk 
Vangsveien gikk jeg og så på alle murbyg-
ningene som omga Giset-bygningen. Jeg tenk-
te: «Hvor lenge blir denne gamle bygningen 
stående? Det er jo blitt mye fornyelse i Hamar 
ved at gamle bygninger har forsvunnet. Hvor 
lenge blir Giset-bygningen stående? 
 
 Noen dager senere hørte jeg i radioen at 
det var brann i Hamar sentrum. Mobilen for-
talte da ved bilder at det var nettopp den gamle 
flotte bygningen i Vangsveien som stod i 
flammer. Det var ikke slik jeg tenkte den skul-
le forsvinne - om ikke noen finner den så ver-
difull at den bygges opp igjen. Men jeg opp-
levde det litt rart at jeg få dager tidligere hadde 
gått Vangsveien med disse tankene. 
Klokken jeg hadde levert inn, var ikke tatt av 
flammene, har jeg fått høre. 

 

Flyktninger 
 
 For første gang i livet har jeg kjøpt 
«Klassekampen». Forsiden viste en sak som 
jeg ville se mer på. Vårt Land hadde samme 
sak omtrent samtidig. En utvisningssak av en 
mor. Hun hadde ifølge utlendingsmyndighete-
ne gitt feil opplysning om opprinnelig hjem-
land. Hun hadde bodd flere år i Norge, hadde 
giftet seg og hadde barn – norske statsborgere.  
 
 
 

 
 

 

Det heter bl.a. i 
utlendingsloven at barns  
beste skal veie tungt, men så er det visst 
slik at innvandringspolitiske hensyn veier 
tyngre. I følge en av avisene ligger det visst 70
-90 slike saker til behandling der mor eller far 
skal utvises, og de risikerer å bli skilt fra ekte-
felle og barn.Denne kvinnen skulle sendes ut 
av landet pga en mulig feil informasjon hun 
hadde gitt ved ankomst – selv hevdet hun at 
det var korrekt det hun hadde sagt, men hun 
ble ikke trodd.  Om hun nå er sendt ut, har jeg 
ikke lest noe om. 
  
 Det var tydelig at barns beste ikke var 
viktig nok. Hun skulle få mulighet til å komme 
tilbake og søke om opphold etter 2 år. «I mel-

lomtiden kunne jo hennes mann og barn reise 

på ferie til hennes hjemland». ble det sagt av 
personer som hadde behandlet saken. Det gjor-
de meg både opprørt og sint, uansett om det 
ble sagt som en fleip eller om det var alvorlig 
ment. I mitt hode var / er det en umenneskelig 
behandling av medmennesker. Var det til 
barns beste? NEI. Selv i en slik sak var det 
innvandringspolitiske hensyn som var viktige-
re enn at familien kunne leve sammen i Norge. 
 
 Denne saken var aktuell noen uker før 
krigen i Ukraina. Da det ble krig i Europa har 
norske myndigheter reagert hurtig og åpner for 
å ta imot tusenvis av flyktninger. Det er bra. 
Men for andre som kommer til Norge, er dø-
ren knapt på gløtt og muligheten for varig 
opphold svært vanskelig, selv etter en årrekke 
som asylsøker. Det er mye som er vanskelig å 
forstå. 

 
Kåre S. 

I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet 
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Så seile vi på Mjøsa... 

 

VVVV    isste du at Y’s mens-
bevegelsen feirer 100-årsjubileum i år? 
Klubben vår, under ledelse av president 
Henning, har satt seg i førersetet for å 
få til en større markering av jubileet.  
 
Markeringen av 100-årsjubileet fore-
går som en tur med D/S Skibladner 
den 19. juni kl. 15 – 18.  
 
Vi legger ut fra Skibladnerbrygga i Gjø-
vik, reiser en tur rundt Helgøya med ut-
sikt inn til Hamar, før vi returnerer tilba-
ke til Gjøvik. Det betyr at vi må basere 
oss på individuell transport fram og til-
bake fra Hamar til Gjøvik. 
  
Det er sendt ut invitasjon til alle klubbe-
ne rundt Mjøsa, til de øvrige klubbene i  
 
 

 
 
 

 
hele østlandsregionen og til de nær-
meste K-forum-klubbene. KFUK-KFUM 
Innlandet er også inviterte, og kommer 
etter all sannsynlighet til å stille med en 
fin flokk.  
 
Pr. i dag er det 96 påmeldte til turen. 
Dersom noen av dere vet om - eller 
kjenner - noen som burde få tips om 
turen, er det fint om dere deler informa-
sjonen om tilbudet. Skibladner har ka-
pasitet til flere deltakere enn de nesten 
100 som så langt er påmeldte.  
 
Under seilasen byr vi på lett underhold-
ning, kaffe og bakst.  
Været er nå eneste usikkerhetsfaktor, 
men Innlandet pleier å være preget av 
hensiktsmessig førsommervær i denne 
perioden. Vi håper selvsagt på sol og 

varme ��� 
 
Skip ohoi, og velkommen om bord! 
 
Terje 
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M ange har gode minner fra Hamarspillet eller et tilsvarende brettspill fra 80-
tallet i regi av Norges KFUK-KFUM. Nå har KFUK-KFUM Hamar Ynglingen vært 
med å lage et nytt Hamarspill! 
 
 I spillet finnes noen av de gode, gamle bedriftene sammen med flere nykom-
mere i Hamar by. Innsamlingen av bedriftssponsorer har Jon Arne Røise fra orga-

nisasjonen Drøm i vei på Toten stått for. Inntektene fra videresalget deles mellom 
KFUK-KFUM Hamar Ynglingen (65%) og KFUK-KFUM Innlandet (25%) mens 10% 
går til et regionalt deltakerfond for de av oss som trenger økonomisk støtte til delta-
kelse. 
 
 Spillet får et nytt design, med maleri av Kari Bjertingstad, men med innslag av 
det retrospektive fra det forrige spillet. For å få spillet klar til lansering, kreves det 
mange dugnadstimer med pakking av spill. Spillet kom “stykkevis og delt” og i star-
ten av mai blir spillene montert og klargjort til salg.  
 
 Hamarspillet kom i salg på 17.maicafén på Ynglingen og vil være mulig å kjø-
pe så lenge de 1.500 spillene rekker. Gjøvikspillet kom før jul i 2021 og er fortsatt 
til salgs, mens Lillehammerspillet kommer før jul i 2022. 
 
 Ta kontakt med daglig leder for KFUK-KFUM Hamar Ynglingen, Hans Martin 

Vilberg, om du ønsker å kjøpe Hamarspillet! Det koster 490kr og husk - pengene 

går til aktivitet for barn og unge i Hamar. 

 

Gbs 
 

HAMARSPILLETHAMARSPILLETHAMARSPILLETHAMARSPILLET 
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Mariupol Ukraina -  

Marias by 

 

Marias by du ligger i ruiner 

Og fortsatt faller bomber i ditt fang 

Men likevel du synger dine sanger 

Du reiser opp en katedral av sang 

Der prester hyller Gud som undertrykker 

Der priser du den Gud som reiser opp 

Den Gud som kaster herskere fra tronen 

Og er til stede i den dreptes kropp 

 

Du priser Herren selv om du er fattig 

En slavekvinne utsatt og bøyd ned 

Du fryder deg i Herren din befrier 

I ham som viser nåde og er fred 

I deg skal nye barn bli født til livet 

Og du skal elske og beskytte dem 

Du ble en helligdom for Gud Maria 

I deg fant evigheters Gud sitt hjem 

 

De tok ditt barn med vold fordi de hatet 

Den frie sangen fra da alt ble til 

Det ordet som kan stille savn og hunger 

Den stemmen som er sterk og fri og vill 

Men stemmen lot seg ikke underkue 

Fra bombekrater og fra hver ruin 

Steg sangen fram ubøyelig og vakker 

Fra barnets stemme og fra strupen din 

 

 

 

Han glemmer ikke det som han har lovet 

Å reise barnet ditt til liv igjen 

I sangen bor en trass som ikke kneler 

Før byen står og han rir inn i den 

Den evige som hersker ved å tjene 

Som vender alt og styrter konger ned 

Som løfter opp de fattige de drepte 

Og bygger byen din med håp og fred 

 

                         Hans-Olav Mørk 

                         Maria budskaps dag 2022  

    

    

Ny biskopNy biskopNy biskopNy biskop    
    
Vi benytter anledningen til å gratulere 

Hilda og Karl med ny biskop i Borg. De er 

tante og onkel til den nyutnevnte bisko-

pen, Kari Mangrud Alsvåg, som skal et-

terfølge Atle Sommerfelt. Mange kjenner 

henne kanskje som andaktsholder i Nrk, 

og i Stikka nr. 3 i 2020 lånte jeg en av dis-

se. 

 

Jeg har hatt gleden av å være sammen 

med Kari og familien på familieleir på 

Knattholmen i mange år, og det har vært 

en stor glede å lage og gjennomføre 

gudstjenester med henne. 

 

I Borg er det nå en kvinne som etterføl-

ger en mann som biskop. Kanskje vi i Ha-

mar til høsten får en mann som etterføl-

ger to kvinner? Det blir spennende! 

 

Gbs 
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Dugnad 
 

Gjennom alle år har dugnadene 
vært viktige i klubbens liv. Fra år til år 
har det gitt oss midler slik at vi kunne 
støtte gode tiltak for barn og unge. 
Vårens vakreste eventyr var for oss 
ikke Holmenkollstafetten, men søp-
pelsankingen i og rundt Hamar. 
 
Men tidene har endret seg. Gjen-
nomsnittsalderen i klubben har gått 
opp, og det er blitt stadig vanskelige-
re å finne oppdrag som er tilpasset 
våre ressurser. Derfor var det stor 
glede og positiv respons da kommu-
nene på Hedemarken søkte etter 
hjelp til utdeling av hurtigtest for co-
vid-19. Det var mange lag og klubber 
som reagerte som oss, men vi ble 
tildelt to dager til en samlet inntekt på 
kr. 6000,-. 
 
Olav som har en fortid som trapes-
kunstner under pynting av julegaten 
for noen år siden, fant at en stødig 
stol i luka på Stavsberg var mer til-
passet situasjonen i dag. 
Og han oppdaget noe i likhet med 
flere: Dugnaden rørte ved Ys Men’s 
sjel. Det forente inntekter til ung-
domsarbeid med miljøarbeid innad. 
Det var kort sagt trivelig å delta. Ikke 
å undres at dugnaden har vært sav-
net.  
 
Håpet må være at det dukker opp 
nye muligheter til å gjøre en innsats 
som blir belønnet med midler som 
kan glede både oss og andre! 
 

KjB 

APRIL _ GLEDE 
 

 

Jeg følte den i går, 

vårvinden, 

Friskt smygende rundt hus-hjørnet. 

 

Jeg hørte den i går, 

kjøttmeisen. 

Den fløytet en liten vårhymne. 

 

Jeg så den i går, 

krokusen, 

Freidig stakk den hodet opp ved snekanten. 

 

Jeg kjente den i går, 

solstrålen, 

Som varmet meg på nesetippen. 

 

Jeg tro i den i går, 

sølepytten, 

Symbolet på varmens seier over kulden. 

 

Jeg lo mot den i går, 

himmelen, 

det blå skjermbrettet mot evigheten. 

 

Jeg takket Ham i går, 

skaperen, 

som på ny lar oss få oppleve gjenfødelsen. 

 

Tove Sellereite 


