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VARDE YMC FEIRET SIN 40-ÅRSDAG LØRDAG 1. MAI 
 

VI VAR 15 I ALT FRA HAMAR-KLUBBEN som dro sørover til 
Vest-Jylland med bil og båt eller med fly: Johannes og Bodil, Per og 
Solveig, Magnus og Arnhild, Oddvar og Reidunn, Olav L og Helene, 
Carl Chr. og Jorunn, 
Olav S og Ingegjerd og 
Johs.  
 
TIDLIG PÅ DAGEN, 
kl. 14, var det samling i 
konfirmantlokalet hvor 
det fra klubben ble 
overrakt støttemidler til 
utvalgte mottakere.  

 
 
 

KL. 15.30 VAR DET SÅ FESTGUDSTJENESTE i Var-
des vakre hovedkirke, St. Jacobs kirke, ved Bodli Raakjær, 
en av de fem kvinnelige medlemmene i Vardeklubben. En 
hovedsalme var vår norske ”Herre Gud, ditt dyre navn og 
ære ”. Så var det en givende og vektig preken om den krist-
ne kjærligheten ut ifra 1. Johannesbrev kap. 1. 
 

 
KL. 17 VAR DET JUBILEUMSFEST i Billum rett utenfor 
Varde, med deilig middag, vakker sang av en kvinnekvartett, 
festtale av en yngre prest og god tid til hyggelig prat ved bor-
dene. Festtalen var i dansk tradisjon, over halvtimen om et 
emne taleren selv hadde valgt, og som han med levende ord 
også dramatiserte. Vi fulgte med på emnet som var om Søren 
Kierkegaard og hans meninger om kjærligheten! Kl. 23 var 
det slutt. Det var en deilig aften! 
 
VI NORSKE BLE INNKVARTERT hos danske Y’s Men-
venner. På søndag fikk noen av oss også en omvisning i Var-
des omegn med skog, vann og gårdsbruk, og speiderhytta 
Roland, hvor Klubben har ansvaret for vedlikeholdet. Alt var  
i prima stand! 
 
VI BLE SJARMERT AV BYEN VARDE med gamle velholdte bygg så vel som av naturen rundt. Og alle 
mest av våre danske venners gjestfrihet, vennlighet og gode humør. Og fikk lyst til å komme tilbake til det 
deilige danske sommerland. 

Johs K. 
Foto: Landheim 
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I vår / sommer har det vært et par debat-

ter i Vårt Land som jeg har fulgt med in-

teresse. 

1. Gravferd av dødfødte 

2. Sammenblanding av nattverdliturgi 

og ofring 

Jeg har vært fristet til å sende et par inn-

legg. Nå får i stedet Stikkas lesere noen 

tanker. 

 

1.  Jeg har ved noen anledninger fått 
det vanskelige oppdraget å lede gravferd 
for barn som ikke fikk oppleve livet. Det 
har vært både dødfødte, etter spontan-
abort og etter provosert abort. Det er blitt 
skrevet i avisen som om dette er en vel-
signelse av dødfødte / aborterte. Slik har 
ikke jeg tenkt. Jeg har alltid tenkt at når 
en lyser velsignelse i begravelser, så er 
det de levende som velsignes. 
 
At utfordringen er størst for sykehus-
prestene har jeg forståelse for, men også 
menighetsprester møter spørsmålet. Vi 
har ingen liturgi for oppgaven. Første 
gang jeg møtte oppgaven var jeg 
”heldig”. Foreldrene var lette å samarbei-
de med og i fellesskap ”snekret” vi en 
liturgi som jeg har brukt med tilpasninger 
senere. Hvorfor har ikke kirken en ord-
ning for dette? Jeg har utfordret i det lo-
kale prestefellesskap uten å få respons. 
 
Det etiske dilemma knytter seg vel først 
og fremst til de situasjoner der det har 
vært provosert abort pga store fysiske 
skader på fosteret. Foreldrene ønsket 
sterkt en avslutning på det livet som had-
de vært, men som ikke hadde mulighet til 
å leve. Med forståelsen av at livet starter 

ved unnfangelsen og at det ufødt barn har  
samme menneskeverd som det fødte, var 
en verdig gravferd naturlig. Mitt syn på  
abort ble underordnet i sammenhengen. 
Men jeg savnet at kirken kunne gi hjelp 
med en gjennomtenkt liturgi. 
 
2.  Så dette med den nye liturgien. 
Jeg vet ikke nok om reformen. Men 
debatten i Vårt Land tyder på at det kan 
bli en sammenblanding av ofringen med 
nattverden. Under nattverdsalmen samles 
gaven inn og bæres fram til alteret. Altså 
blir det nærmest som en del av 
nattverdliturgien. Da dette ble debattert i 
avisen, gikk tankene mine ca 35 år 
tilbake i tid: til en landsby vel 10 mil fra 
der vi bodde. Det meste av veien var 
tilbakelagt til fots – med sydvest som 
beskyttelse mot sola. 
 
Vi har gudstjenesten med nattverd. 
Ikke mange deltakere – kanskje 5. En av 
mennene kommer frem, kneler og holder 
fram en 1000 franc seddel (ca. 25 kroner 
– mye penger den gangen) i det jeg skulle 
gi brødet. Han skulle betale for nattver-
den. Presten eller kirken (hans tanker 
kom ikke tydelig fram) skulle få penger, 
og han skulle få nattverden. En ren han-
del. Eller han så på nattverden som et 
tryllemiddel. Betale for å få nattverden! 
Betale for Jesu frelsergjerning! 
 
Nei, takk og pris - frelsen er ikke av-
hengig av hverken våre penger eller noen 
annen innsats fra vår side. Derfor bør det 
heller komme fram gjennom liturgisk 
ordning at vår gave er et takkoffer, takke-
gave, tydelig adskilt fra Guds gave til oss. 
 
Kåre S  

Tanker fra sommerens avisdebatt i Vårt Land 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    

   
  August 
 
  Magnus      2.  
  Hans Anders     6.  
  Jorunn Lygre Jensen   14.  
  Sverre      18.  
  Gerd Krohn-Hansen   18.  
  Rita Hærem    19.  
  Simon      24.  
  Einar      25.  
  Anna Sofie Fjøsne   28.  
  Gunnar      30. 
 
  September 
 
  Henning       2.  
  Kjell      13.  
  Ragnhild Hummelvoll  20.  
  Mary Hild Saxegaard   23.  
  Ingunn Myklebø   28.  
  Torbjørn      30.  
  Marit Johnsen    30.  
  
  Oktober 
 
  Tone Kjersti Linkjendal  3.  
  John      6.  
  Geir Bjørnar    21.  
  Aud Skagestad    23.  
  Kåre      23.  
  Morten      28.  
  
  November 
 
  Bergljot Brønn Senumstad  7.  
  Iver      14.  
  Brith Kvalvåg Winge   16.  
  Sigmund      19.  
  Olav S.     20.  
  Else Magnum    26.  
   

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!     

En sommer er over, en sommer med sol og regn, men mest 
sol,  i hvert fall i Danmark hvor vi har vært. Jeg håper dere alle 
har hatt en fin sommer og er klare for en ny høst også i klub-
ben vår. En slektning pleier å si at hvis du er over 60 år og våk-
ner om morgenen og ikke har vondt noe sted, da er det noe 
galt. 
 
Det samme kan man vel si om oss i klubben. Det er alltid noe 
som man kan gjøre annerledes. Men når jeg tenker på den peri-
oden som er gått, 2009-2010, er det gleden som er det sterkes-
te . Det gjelder både medlemmene, møtene, dugnadene og tur 
til Varde. Å komme på et Y’s Men møte og bli ønsket velkom-
men i døra og hilse på de andre er oppløftende. Her er det noen 
som bryr seg. Å være med på en dugnad i pent vær med blide 
Y’s Men og kaffe er flott. Her lærte vi om forskjellen på fyl-
keskommunale veger og sykkelstier (vår jobb) og kommunale 
veger. Når de er ved siden av hverandre og søppelet blåser fra 
det kommunale til det fylkeskommunale, hva gjør man da? 
 
Turen til vår vennskapsklubb i Varde i anledning av deres  
40-års jubileum var en stor opplevelse for oss 15 som var med. 
Dansk gjestfrihet og humor er deres kjennetegn. Festtalen på 
jubileumsmiddagen om Kierkegaards  kjærlighetsbegrep glem-
mer man ikke fordi den ble framført i en dramatisert form.   
Det internasjonale perspektivet er viktig  i Y’s Men. 
 
Viktig er det også at vi har fått fem nye medlemmer. Vi  er 
glade for Bjørn, Iver, Henning, Arild og Lars Viggo. I denne 
perioden har vi mistet Otto. Han var opptatt av å støtte barne- 
og ungdomsarbeidet  på Ynglingen, noe som er sentralt  for vår 
klubb. 
 
Jeg vil takke presidiet og medlemmene for innsatsen og for 
all hjelp, og jeg ønsker alle et godt Y’s Men år. 
 
Hilsen 
Johannes 
 
Siden dette nummeret av Stikka blir delt ut på årsmøtet med presi-

dentskifte, har  vi bedt både avtroppende og påtroppende president 

om å komme med en hilsen.  Red. 
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UT I DET BLÅ 

Med Per Oscar Nybruget som 
engasjert guide drog 30 forvent-
ningsfulle Y’s Men med ledsa-
gere ut på tur til kirkeruinene i 
Rokoberget i strålende sommer-
vær tirsdag 15. juni. Turlederne 
Trond Vidar og Ole Jacob bi-
drog også med mange opplys-
ninger om fugler, tjern og steder 
underveis.  
 
På smal, svingete og humpete 
vei fraktet Per Arne personlig 
oss trygt fram til målet, der vi 
traff Løten menighetsråd som 
var ute på befaring. Sammen med dem ble vi 
så geleidet av Nybruget gjennom det vi kan 
vite sikkert om denne kirkeruinen. Mange  

 

             historier og myter ble skrellet av, slik 
at vi etter innføringen sitter igjen med 
et skjær av mystikk over ruinen. Var 
det en pilegrimskirke her? Og var det 
en pilegrimsled som gikk på tvers av 
de andre rutene fra Vadstena i Sveri-
ge til Hamar? Spørsmålene henger i 
luften. 
 
  Så gikk ferden videre. Til de fles-
tes store overraskelsen stod vår egen 
DG Anne Berit Ommundsen klar i 
Klokkergården ved Løten kirke  
med kaffe til de som trengte det. Hun 
viste oss rundt i Klokkergården, og til 

slutt fikk vi også en omvisning i 
Løtens middelalderkirke. Anne 
Berit er den fødte vertinne og 
guide, så vi sier stor takk til henne 
for mottagelsen. 
 
Takken går ikke minst til den 
kyndige veileder underveis, Per 
Oscar Nybruget, nå forsker ved 
Kulturhistorisk  Museum i Oslo, 
tidligere kjent som en flittig arke-
olog her på sine hjemtrakter, godt 
hjulpet til publisitet av Ola Hoel 
og Kåre Prytz i lokalavisen. Takk 
også til turlederne og til Per Arnes 
Bussreiser som bidrog til en min-
nerik tur.     
 
 
Foto: Simon 
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Av Simon Bringeland 

 
 

I forbindelse med et arbeidsseminar i den polske 
byen Krakow, fikk jeg i begynnelsen av juni anled-
ning til å besøke de nazistiske utryddelsesleirene i 
Auschwitz og Birkenau. På besøksdagen var det 
varmt vær med sol skinnende fra skyfri himmel. 
Mellom brakkene og blokkene var det grønne ple-
ner og alleer med trær. Til tross for mange besø-
kende hersket det en verdig ro over hele stedet.  
 

DET VAR MITT FØRSTE BESØK på et sted som 
er blitt et symbol på nazistenes utryddelse av jødene 
– og dermed en tilintetgjørelse av hele den sentral-
europeiske jødiske kulturen. Det av bygninger som i 
dag står, er bare en del av det store komplekset som 
etter hvert ble bygget opp her. Likevel gir det et ta-
lende inntrykk av konsentrasjonsleiren. Nå nesten 
70 år senere er det vanskelig å forestille seg hva 
som faktiske foregikk bak vegger og murer – her 
man vandrer på grusganger omkranset av plener og 
trær. Kontrasten blir for voldsom, og kanskje er det 
helst i ettertid man klarer å ta inn over seg de 
redslene som utspant seg på stedet. 
 
I EN BOK JEG HAR er inngangsbygningen til 
Birkenau avbildet – togene passerte gjennom byg-
ningens midtparti og de deporterte ble jaget ut på 
perrongene hvor vaktene og soldatene stod klare. 
Denne bygningen står fremdeles, og togskinnene 
ligger der også. Jeg stilte meg opp på omtrent 
samme sted hvor de deporterte ble klemt sammen 
på perrongen mens de ventet på beskjed om  
hva som videre skulle skje. Det hele er nesten 
ufattelig. Auschwitz-Birkenau var den største av 
nesten 2000 konsentrasjons- og arbeidsleirer som 
ble opprettet av nazistene. Det var også her flest 
jøder ble drept; mellom en femte- og fjerdedel av 
alle jøder som ble drept under krigen, ble drept  i 
denne leiren. I ettertid er Auschwitz blitt symbolet 
på selve umenneskeligheten og ondskapen. I det 

tilintetgjørelsessentrum  Birkenau  utgjorde,  antar 
man at mellom 1,2 og 1,6 millioner mennesker ble 
drept. Tallene er så store, at det er vanskelig å fatte 
rekkevidden. Derfor er det prisverdig at det i dagens 
Auschwitz er plassert bilder med navn på noen av 
dem som omkom her – da kommer straks alt nær-
mere. Ansamlinger av sko og personlige eiendeler 
forteller også sin historie – tingene har tilhørt leven-
de mennesker. 
 
DET HAR VÆRT SKREVET MANGE BØKER 
om hvordan en kulturnasjon som Tyskland kunne 
forfalle til et slikt barbari. Likeledes har man fun-
dert over hvem som lot seg bli en del av barbariet. 
Hva tenkte de? Hva visste de? Hva tenkte de som 
arbeidet i et av de firmaene som bygget krematorie-
ne i utryddelsesleirene? De må jo ha visst hva disse 
skulle brukes til – hvordan skulle de ellers kunne 
levere ovner som virkelig var effektive? De nektet 
ikke å levere, men så nok  heller på dette som et tek-
nisk problem som skulle løses. Akkurat som trans-
porten av jødene ble betraktet som et spørsmål om 
logistikk som måtte få en god løsning. Faktisk had-
de fangetransportene prioritet foran troppetranspor-
ter og forsyninger til militæret. De som bodde i nær-
heten av leirene må ha sett og hørt…. I en leir tvang 
amerikanerne de omkringboende tyskere inn i leiren 
for at de skulle se hva som hadde foregått der. 

(Fortsetter på side 9) 

 

AUSCHWITZ-BIRKENAU – ET BESØK PÅ 
SKREKKENS STED 
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VÅRENS VAKRESTE 
EVENTYR – KLUBBENS 

NYE PROSJEKT 
 
Ja – skal vi kalle dette prosjektet for vårens vak-
reste eventyr? Det høres nesten ut som en klisjé, 
men det var nok noe i nærheten av et eventyr da et 
stort antall klubbmedlemmer fant veien til et utvalgt 
antall kilometer med grøfter og veikanter for å pluk-
ke søppel nå i vår. Undertegnede var et av bakke-
mannskapene som fikk anledning til å erfare hvor 

godt grunnlagsarbeid som var gjort av organisatore-
ne bak søppelprosjektet.  
 
Siden både lysten og evnen til å klatre i stiger og 
trær i bitende kulde for å pynte byens julegater av-
tok ganske markant, måtte klubben se seg om etter 
nye prosjekter som var lettere å gjennomføre ved at 
flere av medlemmene så seg i stand til å være med. 
Gjennom gode kontakter ble det ordnet med kont-
rakt med Kolo Veidekke, og klubben fikk tildelt 
noen kilometer med utvalgte grøftekanter i nærmes-

te omegn. Gjennom grunnlagsarbeidet som Olav 
Landheim og Olav Svae hadde gjort, gikk det tilsy-
nelatende greit med gjennomføringen av prosjektet. 
Med gode og plastbelagte kart (storartet – Olav!) 
gikk det greit å finne de riktige grøftene. Siden de 
fleste medlemmene var relativt voksne og vel måtte 
kunne regnes for å ha erfaring med å ferdes i trafik-
ken, ble det ikke aktuelt med noen opplæring (som 
det en tid var tale om). Vi som hadde skrevet oss på 
lister over de forskjellige lagene og øktene (noen 
hadde med seg bil), møtte opp på Ynglingen til de 
avtalte tider for å få med oss forskriftsmessig utstyr 
– ordentlig refleksvest var det viktigste. Dernest 
hansker for å beskytte hendene, søppelklype (den 
fungerte overraskende bra) slik at vi slapp å gå 
krumbøyd i grøftene, og  rikelig med sorte plastsek-
ker til å samle funnene i. 
 
Vi var heldige med været – iallfall de gangene jeg 
var ute – og da var det bare hyggelig å farte rundt 
og stifte nærmere bekjentskap med en topografi 
man ellers ikke er så opptatt av. Siden man gikk to 
og to  ble det også anledning til en prat, og etter en 
stund var det en aldri så liten kaffepause med noe å 
bite (takk til dere som tok med flytende og fast 
føde!). 

Ja, så går man da der i grøftene og undrer seg 
over hva folk kaster fra seg. Hvorfor kan de ikke ta 
med søppelet hjem eller finne en dunk å legge det i? 
Men nei – helst vil man bli kvitt det fortest mulig, 
og å kaste det ut av bilvinduet ser ut til å være en 
utbredt praksis. Ut av bilvinduet kastes tomflasker, 
pappbeger, sjokoladepapir, sigarettesker, iso-

(Fortsetter på side 11) 

Kartet studeres 

Det smaker godt med en kopp kaffe 

Det trengtes mange plastsekker 
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VI HAR ALLE VÅRE  
BEKYMRINGER 

 
 
Så utrolig det høres ut så er jeg bekymret for den 
svarthvite fluesnapperen! 
Den betyr mye for meg. Fra jeg var en liten gutt 
har jeg satt opp fuglekasser, og i begynnelsen av 
mai fylles omtrent halvparten av kassene opp med 
svarthvite fluesnappere. Det er et stort øyeblikk 
hvert år når jeg ser denne fuglen for første gang. 
Jeg vet at det ligger en lang reise bak når fuglen 
en dag smetter inn i en av kassene mine. I mange 
år har jeg ringmerket fugler og fulgt med på gjen-
fangster på ringmerkingssentra-
len. 
 
Vinteren tilbringer den svarthvi-
te fluesnapperen i Vest-Afrika. De 
fleste sannsynligvis i Gambia. 
Vinterbestanden er stor langs 
Gambiafloden. Mange meldinger 
kommer fra dette området. Noen 
fugler trekker langs kysten og et 
par er funnet igjen på Kanariøye-
ne. 
 
I månedsskiftet mars/april letter 
fluesnapperne i hundretusenvis fra 
palmekronene ved Gambiafloden 
og setter kursen mot Skandinavia. 
Vi vet at mange flyr over Sahara 
som er verdens største ørken. Vi 
vet også at det om våren alltid blå-
ser vind fra nord i dette området. 
Fuglene flyr i flere dager i motvind over Sahara før 
de skimter grønnkledde områder i Marokko, Tunis 
eller Egypt. De som lander i ørkenen er hjelpeløst 
fortapt.  Fuglene blir sikkert slitne, får sand i øyne-
ne og speider time etter time etter grønne marker. 
 
Det er fantastisk at dette trekket  har oppstått  
Hva er det som får fuglene til å bruke to måneder 
på reisen nordover til Hedmarken, for så å være her 
noen sommermåneder, og så bruke to måneder på 
tilbaketuren? Jo, det er lyset, de lange dagene og 
den store tilgangen på insekter og gode hekkeplas-
ser her mot nord. 
 

 
 
 
 
 
 
De siste årene har det stått flere artikler i inter-
nasjonale tidsskrifter og i avisene om at tallet på 
trekkfugler fra Afrika er sterkt redusert. I Storbri-
tannia snakkes det om en reduksjon på ca. 50% av 
enkelte arter. Ingen vet vel sikkert hva det kommer 
av, men sannsynligvis har dette med forholdene på 
overvintringsstedene i Afrika å gjøre. 
 
En undersøkelse i et kassefelt i Nordmarka har 
blitt publisert av en forsker ved Universitetet i 

Oslo. Han konkluderer med at 
det er blitt  mindre av den 
svarthvite fluesnapperen. Da 
forstår dere kanskje grunnen 
til at det er en spennende tid i 
begynnelsen av mai. Hvor 
mye fugl kommer det tilbake, 
og blir det et godt år? Og hel-
digvis har bestanden holdt seg 
ganske bra på Hedmarken. 
 
Veterinæren og pensjonis-
ten Oddmund Filseth, har i 
flere år hatt en kasserekke i 
Furuberget på Hamar. Han 
har fått større tilslag i kassene 
enn forskeren i Oslo.  Sist år 
ble det av naturinteresserte 
golfspillere på Starmoen ved 
Elverum satt opp ca. 70 kas-

ser beregnet på små hullrugere. Ca. 80 % av kasse-
ne ble i sommer brukt av meiser og fluesnappere. 
Et veldig godt resultat. 
 
Hjemme  har jeg satt opp flere kasser rundt hu-
set. En kasse har jeg hengt opp slik at jeg kan høre 
fluesnapperen fra det åpne vinduet i soveværelset. 
Den først uka i mai våknet jeg ved et kjent fugle-
sang.  Fluesnapperen! Jeg listet meg bort til vindu-
et og kunne med glede se og høre en fluesnapper-
hann i stor aktivitet ved fuglekassa mi. En god start 
på dagen. Fluesnapperen sang ivrig i flere dager, 
inntil det skjedde en katastrofe. Utenfor glassdøra 
på verandaen oppdaget jeg en dag vi hadde hage-

NATURHJØRNET 
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selskap en død fluesnapper. Fluesnapperen min! 
Den hadde fløyet i vinduet og knekt nakken. 
 
Deltagerne i hageselskapet forstod ikke min for-
tvilelse over den døde fluesnapperen, men to jen-
ter på 3 og 4 år som jeg er bestefar til, viste sin 
medfølelse. Vi laget en fin grav ved hagegjerdet 
og etter at seremonien var over, plukket jentene 
blomster og satte på grava. 
 
Det gikk ca. en uke etter begravelsen da jeg stiv-
net til i senga av en kjent sang. En ny fluesnap-
perhann sang ved kassa mi, og jeg ble så glad. 
Hver dag i en måned sang denne fluesnapperhan-
nen utenfor soveværelsevinduet vårt. Men det 
kom ingen hunn! Kanskje var alle hunner allere-
de opptatt da den nye hannen begynte å synge. 
Den 23. juni var siste dag jeg hørte fluesnapper-
hannen synge. Da hadde den holdt det gående 
over en måned. 
 
Jeg vet ikke hvordan en fluesnapperhann tenker 
og føler. Men denne dagen innså den at turen til 

Norge var forgjeves. I løpet av ukene fluesnappe-
ren sang, så laget den et nydelig reir bestående av  
strå og hvite bjørkestrimler. Alt lå til rette for 
hunnen, for seks blå egg, men reiret ligger der 
fortsatt ubrukt. 
 
I vinter har jeg bygd opp en utstilling om fugler 
på Skogbrukets kursinstitutt på Biri. Det nye og 
ubrukte reiret skal jeg nå forsiktig lirke ut av kas-
sa og plassere i denne utstillingen. 
Fluesnapperen skulle visst at reiret han laget til 
kona som aldri kom, likevel kommer til  nytte. I 
løpet av høsten og årene som kommer vil det bli 
studert av kursdeltagere og gjester på utstillingen 
på Biri. 
 
Fluesnapperen er forhåpentligvis tilbake i 
Gambia nå. Turen til Norge var ikke forgjeves. 
Den bygde et nydelig reir til meg, og i en hel må-
ned våknet jeg til fluesnappersang og en bekym-
ring mindre. 

Trond Vidar 

DEN  AMERIKANSK-JØDISKE  historikeren 
Daniel Goldhagen forsøkte å belyse nettopp sli-
ke spørsmål da han for noen år siden skrev om 
Hitlers villige bødler. Det var alminnelige men-
nesker, mange med høy utdannelse, som var 
med på dette. Far til den tidligere tyske presi-
dent Richard von Weizsäcker ble dømt i Nürn-
bergprosessene. Han arbeidet høyt i utenriksmi-
nisteriet som en av regimets tjenere – hva visste 
han? Albert Speer – Hitlers rustingsminister – 
hva visste han? Sikkert langt mer enn han ville 
vedgå i sine memoarer. 
 
DA HANNAH ARENDT OVERVAR rettssa-
ken mot Adolf Eichmann, ble hun slått av ond-
skapens alminnelige ansikt. Her var tilsynela-
tende ganske normale mennesker som tilpasset 
seg systemet og ble dets lydige tjenere – uten å 
stille spørsmål ved de oppgaver man ble pålagt. 
Lydighet ble vektlagt,  og derfor erklærte da 
også Eichmann seg for uskyldig etter tiltalen. 
Det var ingenting ved rettssaken som tydet på at 
han var i stand til å felle noen moralsk dom over  

 
sine handlinger. Han var slått av en moralsk  
blindhet – som imidlertid ikke fratok ham det 
moralske ansvar han hadde i kraft av å være et 
normalt menneske. Arendt har skrevet om mo-
ralens vilkår i et totalitært og despotisk regime – 
uten en kritisk og demokratisk offentlighet som 
fungerer forsvinner den moralske dømmekraf-
ten og erstattes av opportunisme og medløperi. 
Likevel kan man ikke løpe fra det personlige 
ansvar man har.  
 
ET BESØK I AUSCHWITZ MINNER OM  
slike grunnleggende spørsmål. Derfor er Ausch-
witz noe langt mer enn en hvilken som helst 
historisk hendelse; det er blitt selve symbolet på 
det ondes eksistens og det moralske ansvar som 
hvert enkelt menneske har. Samtidig er det bare 
i en levende kritisk og drøftende offentlighet at 
demokratiet – som kanskje er det beste vernet vi 
har – kan overleve og sørge for at moralsk an-
svar og personlig integritet kan danne et bolverk 
mot ondskapens gjentagelse. 

(Fortsatt fra side 6) 
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Min salme 1Min salme 1Min salme 1Min salme 1 
Eyvind Skeie si bok 
om Svein Ellingsen 
ga meg ei god le-
seoppleving. Dei 
har begge gjeve oss 
salmar som eg godt 
kunne kalla for 
”mine”.  
 
Når eg likevel vil ta 

fram ein salme som egentlig er gamle kong David 
sin, har det mykje si årsak i den vakre tonen som 
blei laga av ei skotsk prestedotter då ho gjekk i 
orgel–lære. Namnet hennar er Jessie Seymour Irvi-
ne, (1836 – 1883? -87?)  Tonen blei harmonisert 
av David Grant og kom i salmeboka Northern 
Psalter i 1872, og vart difor tileigna han. Dette blei 
retta i 1929 i den skotske salmeboka, då søstra til 
Jessie hadde fortalt sanninga. Tonen blir kalla Cri-
mond, etter ein skotsk by.  Musikarbroren min sei-
er det er vanlig å ha eigne namn på salmetonar der 
borte. 
 
 Eg er i fornemt selskap når eg tykkjer denne sal-
men er fin. Dronning Elisabeth hadde den i bryllu-
pet sitt i 1947. Den vart og spela i 10 års minne-
høgtida for prinsesse Diana sin død. -  Slikt kan 
ein finna ut når ein ”googlar”. At teksten har sin 
eigen kvalitet er  sjølsagt når vi veit opphavet. 
Arve Brunvoll laga ein god nynorsk versjon i 
1976. Difor er ikkje dette ein salme som eg hugsar 
frå min barndom, men som likevel har sunge seg 
inn i meg på ein heilt eigen måte. Hyrdemotivet er 
kjent, ikkje berre i søndagsskulekort-kunsten. Je-
sus som den gode hyrde blei måla på veggen i ka-
takombene allereide i det 2. århundre. At Salme 23 
var svigerforeldra mine si faste kveldsbøn gir meg 

endå ein grunn til å vera glad i han. Dei ga meg 
mykje av den tryggleiken salmen vitnar om at dik-
taren har til sin himmelske Far. Eg blei teke imot 
og akseptert som den eg var. Slik kjenner eg at eg 
kan kvila som Guds barn når eg syng: 
 
 Min hyrding er vår Herre Gud, og inkje meir eg 

treng. 

Han gjev meg kraft og leier trygt til kvild på grøne 

eng. 

 

 På rette stigar leier han til ære for sitt namn. 

I mørke dalen er eg trygg, mi borg er Herrens 

famn. 

 

 For du er med meg kvar ei stund, om dagsens ljos 

døyr av. 

Du gjev meg mot, og trøyst eg har; din eigen kjepp 

og stav. 

 

 For fiend-auga dukar du ditt rike bord for meg. 

Med salva hovud får eg ta mitt fylte staup frå deg.  

 

 Du gjev meg miskunn all min dag, alt godt med 

handa di. 

Og eg får bu i Herrens hus i all mi levetid.    

 
  Eg utfordrar Reidunn Dalby.  

Gerd Krohn-Hansen 
 
Reidunns salmevalg kom umiddelbart etter utfordring-

en fra Gerd. Både hennes presentasjon og valg av tekst 
var så sommerlig at vi valgte å ta det med denne gang-
en i stedet for å la det vente til adventnummeret. Vi sier 

takk til både Gerd og Reidunn for gode bidrag til spal-

ten. 
Red. 

Min salme 2Min salme 2Min salme 2Min salme 2 

 

Vi var akkurat kommet hjem fra en meget trive-
lig Danmarks-tur da jeg ble utfordret til å skri-
ve om en salme som hadde gjort inntrykk på 
meg.  
 
Varde Y`s Men`s Club er 40 år i år og hadde 
invitert sin broderklubb i Hamar til jubileet den 
1. mai. Hele 15 stykker fra Hamar dro forvent-

ningsfulle sørover for å møte våren og våre 
danske venner. Og Danmark møtte oss med 
grønnfarger i alle nyanser da vi kjørte i land fra 
ferja. Bøketrærne hadde akkurat kledd seg i lyst, 
lyst grønt, og gule påskeliljer nikket stolt til oss 
langs alle grøftekantene sørover. Den danske 
forsommeren sammen med gjestfriheten og 
vennligheten som møtte oss fra Varde Y`s Men`s 
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Club varmet godt. Vi møttes først til en flott fest-
gudstjeneste i Sct. Jacobi kirke i Varde. At danske-
ne er flinke til å synge og at Danmark har mange 
nydelige salmer, det visste jeg. Men det gikk frys-
ninger nedover ryggen min da en godt fylt kirke 
tonte i med ”Det dufter lysegrønt af græs”, en sal-
me som er oversatt til dansk av den danske salme-

dikteren Johannes Johansen. Melodien passet så 
godt til teksten og var lett å ta etter, så det varte 
ikke lenge før de 15 gjestene fra Hamar sang med 
av full hals. Det er rart at det skal være godt å fry-
se på ryggen, men det var en mektig opplevelse å 
være med i kirkekoret i Varde denne vårdagen og 
synge disse fem versene:     

Det dufter lysegrønt af græs 

i grøft og mark og enge 

og vinden kysser klit og næs 

og reder urtesenge, 

Guds sol går ind 

I krop og sind, 

forkynder at nu kommer  

en varm og lys skærsommer. 

 

 Hør fugletungers tusindfryd 

fra morgen og til aften! 

De kappes om at give lyd, 

der priser skaber kraften. 

Hvert kim og kryb 

i jordens dyb 

en livsfryd i sig mærker 

så højt som himlen lærker. 

 

Se, blomsterflorets farvepragt 

gør alle ord forlegne. 

Kong Salomon i kroningsdragt 

misundelig må blegne! 

Alt smukt vi ved, 

al kærlighed, 

den mindste fugl og lilje 

er, Gud, din skabervilje. 

Ja, du gør alting nyt på jord, 

en sommer rig på nåde. 

Alt kød må dø, 

hver blomst bliver hø. 

Når vissentørt står floret, 

da blomstrer evigt ordet. 

 

 Ja, Jesus Kristus er det ord, 

der skaber liv af døde, 

så ny bliver himmel, ny bliver jord, 

en verden grøn af grøde. 

Kom Jesus snart, og gør det klart: 

Den morgenstund, du kommer, 

da gryr en evig sommer.  

 

Johannes Johansen. 

  
 
Jeg utfordrer Rønnaug Sæhlie. 
Vang, 30.05.2010  Hilsen Reidunn Dalby 

poresker til varm hurtigmat. Trenende syklister 
åpner en pakning med raske karbohydrater (gelé 
med næring) med tennene, suger innholdet i seg, 
og kaster emballasjen i grøften. Vel – slik er det  i 
vår moderne og svært så innpakkede hverdag. Noe 
underligere er det at folk også kaster fra seg ting 
som er for store til å gå gjennom bilvinduene – ek-
sempelvis bildekk, bilbatterier, jernrør, svære pre-
senninger og plastduker. Som man skjønner var 
det et allsidig utvalg søppel som ble levert i contai-
ner på Kolo Veidekkes anlegg i Vangsåsen. 
 
Forhåpentligvis er det blitt penere der klubb-
medlemmene hadde vært; det er alltid hyggeligere 
når det ikke flyter så mye søppel omkring. Likevel  
 

 
kan man ikke la være å fundere over hvorfor det er 
blitt så vanlig å bare kaste søppel fra seg overalt. 
Kanskje det er fordi man regner med at noen kom-
mer for å rydde opp senere? Vel – det er nå bra at 
vi tar oss både tid og råd til å rydde opp! 
 
Søppelprosjektet er nok kommet for å bli, og en 
pen inntekt til klubben ble det. Var det ikke 60 000 
kroner? Klubben har nok av gode formål å gi 
penger til! – Jeg går faktisk her og smågleder meg 
til neste års søppelplukking – i en grøftekant jeg 
ikke har sett før. Bildene viser hvordan et lag kun-
ne forberede seg, og hvor godt det kan smake med 
en kopp kaffe. På bildene ser vi Lars Viggo 
Berntsen og Arild S. Stana. 

Foto og tekst: Simon 

(Fortsatt fra side 7) 
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Kjære Y's Men familien! 
 
ET NYTT SEMESTER I Y'S MEN SAMMENHENG er påbegynt. Vi ønsker velkommen til mange 
hyggelige og interessante klubbsamlinger utover høsten.             
 
VI ER LITT STOLTE AV PROGRAMMET for høstsemesteret. Det starter allerede 24. august med et 
klubbmøte/årsmøte. I september forteller Olav om sin fortid som sjømann. Tidligere regionplansjef 
Kyllingstad vil seinere i samme måned foredra om jordvern. Dette vil bli interessant bl.a. fordi det vil 
sikkert  omhandle problemstillinger fra Hamar-området. I oktober kommer lege Helge Kapelrud med 
sitt foredrag «Tanker om Guds ord» og Tor Grønvik skal fortelle om historien og situasjonen i dag til de 
kristne folkehøyskolene. Disse temaene må jo være midt i blinken for medlemmene! Likevel topper det 
seg i november med følgende foredrag: «Fuglelivet på Hedemarken» (Trond), «Hvorfor Roma?» (Pater 
Arnfinn Haram) og «Kristen tro på film» (Gudmund Hummelvoll). Kanskje er Harams foredrag mest 
spektakulært. Vi strevde litt for å få han til å komme! 
Semesteret avsluttes med adventsfesten i Ynglingen med Nils Kristian Lie som festtaler. 
 
VI HAR ALTSÅ MYE Å GLEDE OSS TIL! 
Dette er jo  noe av klubbens natur: Gleden over å være sammen i en organisert sammenheng! Fellesska-
pet er kanskje det viktigste for oss. Vi blir oss selv i samspill med andre. Vi «dør» hvis vi låser oss 
inne! Fellesskapet/kjærligheten er selve livet! Våre dypeste spørsmål gjelder kjærligheten – Guds kjær-
lighet og kjærligheten i våre fellesskap. 
«De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og 
de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede» (Ap.gj. 2.46) 
 
Vel møtt til gode og meningsfulle fellesskap ! 

Per  
(Påtroppende president) 

oooo 200 år 
Vi gratulerer Ole Jacob og Kåre med flott 
innsats for det gedigne jubileumsskriftet til 
Vang kirkes 200-årsjubileum. Kåre har vært 
medlem av redaksjonskomitéen og har levert 
suverent flest bilder til det rikt illustrerte ver-
ket. Ole Jacob har bidratt med Ode til Vang 

kirke og har skrevet tre artikler om kirkeklok-
kene, klokkergården og kirkegården. Resulta-
tet er blitt et verdifullt minneskrift, og vi håper 
Vangssokningene går mann av huse for å skaf-
fe seg den flotte boka. 
 
oooo 100 år 
Ynglingens 100-årsjubileum ble feiret 29.-30. 
mai med historisk utstilling, presentasjon av 
aktivitetene, festmiddag og jubileumsgudstje-
neste i Domkirken. Torbjørn hadde redigert 
og skrevet en stor del av jubileumsskriftet som 
ble delt ut, og både varaordfører og kultursjef 
hilste fra Hamar kommune. All ære til de  

 
mange som bidrog til jubileet, men sett fra et  
lokalhistorisk synspunkt kunne vel både dom-
kirkearkitekt Rolf Nordhagen, som tegnet byg-
get, og alt det som har foregått i dette huset 
opp gjennom dette hundreåret, blitt viet større 
oppmerksomhet. 
    

oooo Ny kirkeverge 
Etter  25 år i skoleverket, derav 20 år ved 
Høgskolen i Hamar, skifter Lars Viggo beite 
og blir kirkeverge i Ringsaker fra 1. septem-
ber. For det meste har Lars Viggo arbeidet i 
forskjellige lederfunksjoner i Høgskolen, men 
han har også fått tid til å undervise i hovedfa-
get sitt, som er kristendom. Vi tror han har en 
meget god ballast for å gå inn i den ansvarsful-
le og krevende stillingen som kirkeverge med 
ansvar for verdifulle kirkebygg og en stor stab 
medarbeidere. Vi ønsker Guds signing over 
arbeidet. 


