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Vi hadde fellesstart fra KFUM/K Knatthol-
men torsdag kveld  og hadde kveldsmat 

sammen med leirens ungdommer.   
Vi var 14 deltagere.  Dessverre var det fire 

som av forskjellige helsemessige årsaker 
var forhindret i å være med på turen.   

 
Fredag morgen gikk turen med hurtigbåt over 
til Hirtshals, Danmark, deretter en fire timers 
kjøretur til Varde.  Vi er ikke vant med 130 
km i timen, men på rette og brede veier gikk 
det greit. 
   Vel framme var det fellesbespisning i Med-
borgerhuset, før vi dro vi hjem med vertsfami-
liene våre.   
 
Lørdag morgen etter frokost var vi på buss-
tur. Om kvelden var det festaften i Soldater-
hjemmet i Oksbøl. Hele oppholdet i Danmark 
var preget av mye og deilig mat, og  denne 
kvelden var ikke noe unntak.  Det  

er alltid hyggelig å være sammen med dans- 
kene.  Vi hadde på forhånd forberedt oss på et 
sangprogram,  og Johannes fortalte på bak-
grunn av sangtekstene om forholdet bokmål-
nynorsk i Norge.  Det viste seg å være helt 
nytt for danskene.   
   Praksisen med Soldaterhjem slik de har det i 
Danmark, kjente vi ikke til fra før, bl.a. at det 
drives økonomisk av KFUM, og er en 
god  hjelp for soldater ute i førstegangstjenes-
te. 
 

Søndag var vi til gudstjeneste i St. Jacobi 
Kirke.  Etterpå hadde vi ”brunch” og forbere-
delse med nistelaging for hjemreisen.  Dans-
kene viste hele tiden vennlighet og om-
sorg.  Været var fint mesteparten av tiden. Tu-
ren til Danmark var en fin og positiv opplevel-
se med mange gode minner om trivelige sam-
vær og gjestfrie venner.  
 
Carl Christian Jensen 

 
Festdager med gode Varde-venner 
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 Bussutflukten lørdag 13. august ble, i tillegg 
til mange andre positive opplevelser, i høy 
grad en kunstreise. Vårt første stopp var (den 
tidligere) fiskerlandsbyen Hjerting, der vi fikk 
oppleve den modernistiske kirken fra 1992. 
Arkitektonisk er den åttekantede kirken utvil-
somt et kunstverk, det gjorde sterkt inntrykk å 
oppleve formene, rommet og lyset i denne kir-
ken, som har plass til 350 mennesker.  
 
 Mest spesiell var vel likevel Robert Jakob-
sens ”altertavle”, som består av 17 større og 
mindre bibelske figurer, Kristus i sentrum, 8 
fra GT  på venstre side og 8 fra NT på høyre 
side. Figurene er alle sveiset sammen av di-
verse slags skrapjern,  tildels forgylt og festet 
på den hvite fondveggen. Virkningen var, for 
meg, absolutt positiv og opplevdes som et re-
levant modernistisk uttrykk for tradisjonelle 
motiver. Jeg erindrer at vi på en tidligere ut-
flukt så Jakobsens røffe skrapjern-skulpturer i 
et grustak, og det var interessant å se hvordan 
han her framstilte sakrale temaer. 
 
 Neste stopp var ved ”Strandvejen” nær Es-
bjerg, der vi kom på kloss hold av Svend Wie 

Hansens 9 meter høye, hvite, sittende manns-
figurer kalt Mennesker ved havet. Disse skulp-
turene er blitt et landemerke, og Lindy fortel-
ler at de kan sees på 10 km avstand. 
   Uten tvil minte de om ”jernmenneskene” 
som stod ute i vannet på Sola-stranda for noen 
år siden. Ellers la noen av oss merke til at en 
av figurene hadde seks tær, en annen fire. 
 
 Siste ”stasjon” på utflukten var den gamle, 
nedlagte St. Jacobi skole midt inne i Varde by. 
Skoleområdet skal utvikles til det Lindy kaller 
et ”bykvarter”, med boliger, torv, restauran-
ter/kafeer og museum bl.a. To av endevegge-
ne er fullstendig dekket av den kjente danske 
maleren Otto Frellos (fresko-?) maleri-
er/dekorasjoner malt direkte på murveggen. 
Maleriene er sammensatt av mange ulike ele-
menter og sannsynligvis vanskelige å ”tolke” 
(i alle fall for meg), men de har en flott deko-
rativ virkning i omgivelsene. (Når man ser fle-
re av Otto Frellos arbeider på Internett, kan 
det kanskje være nærliggende å sammenligne 
hans stil med Odd Nerdrums.) 
 
Olav Svae     
                                                                                                               

Fra Vardetreffet: 

KUNSTREISEN sammen med Varde YMC 

Takk Varde! 
  
Vi takker varmt vår vennskapsklubb i 
Varde for et dyktig planlagt og meget 

godt gjennomført vennskapstreff 12 – 14 

august. Den danske gjestfriheten viste 

seg igjen fra sin beste side. 

Omsorg og varme preget oppholdet. 
Takk for god mat og svært hyggelige 

vertskap! 

 
 Hamar-klubben overleverte en en stor 
fotobok/ringperm til Varde. I denne  
skal vennskapstreffet dokumenteres med 

fotoer, referater fra de ulike aktiviteter  

 

 

 

etc. Fotoboken/ringpermen overleveres 
Hamar-klubben ved neste 
vennskapsklubb-treff. Da skal Hamar 
dokumentere det treffet. På den måten 
får vi en historisk dokumentasjon av de 

framtidige klubb-besøkene. Dette skal 
erstatte de obligatoriske gavene. 
    Vi inviterer hermed Varde-klubben til 
Hamar i 2014. Vi gleder oss allerede! 
 
  
 
Per    L. Kjos 
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 Å reise på klubb-besøk til ”Varde Y´s 
Men's Club” i Danmark for første gang var 
en var en svært god erfaring. 
Både jeg og min kone var i utgangspunktet 
en smule skeptisk til å bruke dyrebare som-
merferiedager til dette. 
 
 Men det skulle vise seg at dagene ble me-
get vel anvendt. 
Vi har alltid ment at reising til nye steder 
får mangedoblet verdi, når man også møter 
levende mennesker, danner vennskap, spi-
ser og sover sammen og utvikler det men-
neskelige fellesskapet videre. 
 
 Gjestfriheten i Varde var stor. Besøket var 
nøye planlagt. En sightseeing i området Es-
bjerg-Blaavand-Varde ble ledet med stor 
profesjonalitet og lokalkunnskap. Å bo hos 
en familie man blir kjent med, kan le sam-
men med, utveksle tanker med osv. – blir 

langt mer givende enn å holde til på et ho-
tellrom. 
 
 Fest-aftenen på soldathjemmet i Oksbøl 
militærleir ga et veldig godt inntrykk av en 
arbeidsgren innenfor dansk KFUM som vi 
ikke har i Norge, -soldatarbeidet. Men sine 
14 soldathjem i Danmark, 2 i Afghanistan 
og 1 i Libanon er KFUM en viktig leveran-
dør av velferdstjenester til danske soldater. 
Å høre om dette arbeidet var særlig inspire-
rende, ikke minst fordi behovet var så 
åpenbart. 
 
Vi gleder oss til gjenvisitten her på Hamar 
fra Varde-klubben som er lagt til somme-

ren 2014. Dette var virkelig vel anvendt 
tid. 
 
 Iver Mosvold 

 

På tur til Varde med klubben for første gang 

Årsmøte-drypp 
 
�To 60-åringer ble behørig hyllet med 
blomsterbuketter tirsdag 23. juni.  
Lars Viggo Berntsen  ble 60 år samme dag, 
mens Simon Bringeland ventet til dagen et-
ter. Gratulerer!  
   Lars Viggo har forresten begynt i ny jobb 
som dekan ved Distriktshøgskolen i Hamar. 
   Ellers forteller den fyldige årsmeldingen at 
vi er blitt den største mannsklubben i Norge, 
og at vi er nr. fire når ’mixed’ klubber telles 
med. Fremmøtet er meget godt. 
   Store bevilgninger:  
�75.000 til Ynglingen 
�25.000 til ny ungdomsarbeiderstilling  
�10.000 til KFUK/M-kretsen 
�10.000 til Gospel- og barnekoret i Vang   
�5.000 til Romedal menighets barnekor  
Søppeldugnaden i vår resulterte i 72.800 kr. 
 

Badge of Honour er tildelt John Sellereite 
og Olav Svae i året som gikk 
  

Ellers nevner vi nye ledere:  
* Finn Pedersen, Hinna YMC, er valgt til 
Internasjonal president. Det blir Internasjo-
nalt konvent i Stavanger neste sommer.  
 
 

*Johan Leganger, Åsane YMC, er valgt 
som ny regionsleder for 2 år. 
 
 

*Ny distriktsledelse: 
Simon Bringeland, Hamar, distriktsleder 
Ivar Brandt, Gjøvik, visedistriktsleder 
Arne Norborg, Lillehammer, forrige dist-
riktsleder 

Og selvsagt ble siste års styre takket for 
fin innsats, samtidig som det nye styret 
ble ønsket velkommen og lykke til. 

 
Torbjørn  
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I SOMMER VAR VI i Toscana på 
ferie. En dag besøkte vi en liten by 
som heter Pienza og som ligger i 
provinsen Siena. Byen ble skapt av 
pave Pius II. Denne vakre og fred-
fulle renessansebyen står i dag på 
UNESCO’s verdensarvsliste.  
Fulle av overveldende inntrykk sat-
te vi oss i bilen for å reise tilbake til 
leiligheten vi bodde i.  
 

 
DET ER ETTERMIDDAG DEN 22. juli og lyset i Toscana er på 

sitt mest fantastiske. Alle fire i reisefølget er enige om at da-
gen har vært vellykket, så heldige vi er som får oppleve det-
te. Da får vi en SMS om at en bombe var sprengt i Regje-
ringskvartalet i Oslo. Senere får vi også melding om at det er 
skyting på Utøya.  Flere drept. Vi kjenner alle fortsettelsen. 
Datoen 22. 07.2011 vil vi aldri glemme. Hva får en mann til 
å begå slike handlinger? Vi har mange spørsmål som er vans-
kelige å svare på. 

 
PÅ BAKGRUNN AV DET VI OPPLEVDE i sommer, synes jeg 

at vårt arbeid i Y’s Men er viktigere enn noen gang. I våre 
dager utsettes de unge for mye negativ påvirkning. Det krist-
ne barne- og ungdomsarbeidet er en viktig motvekt til dette. 
Det kan synes som om det er ”rått” parti, men vi må ikke gi 
opp. Vi skal fortsette å støtte dette arbeidet, både økonomisk 
og gjennom vår forbønn. Vi må sørge for at de unge i dag får 
med seg en ballast som gjør dem robuste slik at de kan ta rik-
tige valg gjennom livet.  
 

MITT ØNSKE ER at Y’s Men skal bli en god møteplass for alle 
medlemmene utover høsten. Høstens program er både variert 
og spennende. Vi håper at det gode frammøte fortsetter. Av 
ulike årsaker er det noen som sjelden møter opp. Kanskje de 
sitter hjemme og venter på besøk av akkurat deg. Selv om vi 
er en stor klubb, ønsker vi hele tiden flere medlemmer. Har du 
en nabo eller bekjent som kanskje vil være med? 

   
 

 Du gav oss din sønn! 
 I ham ble vi skapt til gjerninger båret av tro. 
 Du frelste i kjærlighet det som var tapt,  
 Og brakte nytt liv til å gro. 
   
 Olaf Hillestad 
   

V i gratulerer 
 
SEPTEMBER 
2. Henning Winge 
13. Kjell Berg 
 

Vi gratulerer 
 
SEPTEMBER 
  2. Henning Winge 
13. Kjell Berg 
13 Kjell Linkjendal 
20. Ragnhild  
 Hummelvoll 
28. Ingunn Myklebø 
30. Marit Johnsen 
30. Torbjørn  
 Hummelvoll 
 
 

OKTOBER 

  3. Tone Kjersti  
 Linkjendal 
  6. John Sellereite 
21. Geir Bjørnar  
 Smebye 
23. Aud Skagestad 
23. Kåre Skagestad 
28.  Morten Saltvik 
 
 

NOVEMBER 
  7. Bergljot Brønn  
 Senumstad 
14. Iver Mosvold 
19. Sigmund Lie 
20. Olav Svae 
26. Else Magnum 

 
 DESEMBER 
  1. Olav Landheim 
  4. Trond Vidar Vedum 
  8. Helge Senumstad 
  9. Karl Mangrud 
14. Jørgen W. Hærem 
21. Martha Voll 
 

Klubbleder  

Sigmund Lie: 
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Jeg har nettopp sett minneprogrammet på 
TV for de omkomne etter terrorangrepene i 
Oslo og på Utøya. Et sterkt program med 
god ledelse. Konge og statsminister, som 
sterkt berørt kjempet seg gjennom sine ta-
ler. Sang, musikk og opplesning som passet 
for anledningen. 

Den siste måneden har vært annerledes. 
Det som skjedde 22. juli savner sidestykke i 
vårt land de siste 65 årene. Jo, det har vært 
ulykker, store ulykker med fly, båt og tog, 
Kings Bay- og Alexander Kielland-
katastrofen f.eks. Men det har vært en an-
nen karakter. Nå var det en bevisst hand-
ling, bevisst for å angripe demokratiet, be-
visst for å angripe det flerkulturelle. 

Gjennom hele denne måneden har avise-
ne, radio og TV vært overfylt av stoff om 
hendelsene 22. juli. Dagsdosene har vært så 
store at jeg synes det er for mye. Den senes-
te tiden har media særlig vært opptatt av å 
finne feil, og dermed “syndebukker”. I et-
terpåklokskap er det sikkert mulig å finne at 
noe kunne ha vært gjort annerledes. Stoff-
mengden om terroren og gjerningsmannen 
bør nå etter minnekonserten 21. august re-
duseres vesentlig etter mitt skjønn. (Men 
det er vel lite sannsynlig at redaktørene i de 
store avisene tar hensyn til hva jeg mener – 
det er jo ikke sikkert de leser “STIKKA”?) 

Det er mulig jeg tar helt feil, men jeg tror 
det nå vil være godt om den nasjonale sor-
gen dempes eller legges litt til side, og de 
som bærer den store sorgen får anledning til 
å sørge over sine tap sammen med sine 
nærmeste, innen familien og blant venner. 
Det er der de kan gjenvinne styrke til å leve 
videre. 

Så har jeg hatt en kjepphest siden januar 
2000. Det er godt at det settes inn store res-
surser når slike store katastrofer skjer. Det  

er rett og det er nødvendig. Men hvordan er 
det når katastrofen når bare en enkelt fami-
lie? En familie blir fratatt en av sine nær-
meste brått og kanskje brutalt. Får de hjelp? 
Eller blir de gående alene med sin sorg, 
med sine mange spørsmål? Den “offentlig 
hjelp” er nok mer tilfeldig da. Derfor vil 
den støtte som en får i familie og blant ven-
ner være den beste hjelp for å leve videre 
med den store sorgen. Så kan det en gang 
være jeg som har bruk for slik støtte, en an-
nen gang kan jeg kanskje få gi støtte. I den 
situasjonen står vi alle. 

Kåre Skagestad      

    

      ***** 

Ellers minner vi om at Kåre har sin av-
skjedsgudstjeneste 6. november i Vang 
kirke. Vi som hører hjemme i Hamar 
YMC stiller sikkert mannjevnt opp. Vi 
gleder oss til å være sammen med dere, 
Aud og Kåre!  

  
 

ETTER 22. JULI 
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Og så var det på’n igjen. Og alle vi som 
møttes i Løten kirke, fikk en svært hyggelig 
start på høstsemesteret sammen med løten-
sokninger i en fullsatt kirke. Utenfor kirken 
foregår det forresten utbedringer på selve 
tårnet og på veisystemet.  
 

Aller først fikk vi være med på at tre jenter 
og tre gutter ble døpt og tatt inn i den ver-
densvide kirke. Ingrid, Julie, Iris, Ørjan, 
Fredrik og Tobias var de solide navnene på 
de små. Det var ikke vanskelig å se at samt-
lige seks dåpsfølger og Henning prest smilte 
og frydet seg over den spesielle opplevelsen 
i kirken. Noen av dåpsbarna ville gjerne 
delta,  og kunne høres, men Hennings stem-
me er god og tydelig og bærer godt under 
kirkehvelvet.  
 
Det ble et nært og godt møte mellom Hen-
ning og dåpsbarna - en god og glad stund 
for oss alle.  Og over oss strålte tre sjeldent 
vakre lyskroner med masse lys.    Teksten 
Henning talte så fint over, var 1. Kor.13 og 
ble brukt over hele landet i forbindelse med 
det vonde som har rammet oss alle. Vi sang 

sterke og løfterike salmer, og helt til slutt 
hadde Henning plukket ut en av sine favo-
rittsalmer  - Einar Skjæraasens ”Himlen  
blåner for vårt øye”.  
 

Etter gudstjenesten hadde Brith et vakkert 
sanginnslag, og Henning ga en interessant 
orientering om den gamle, vakre kirken.  
Deretter fant vi veien til Løten prestegård 
som har en enestående beliggenhet med en 
enorm gårdsplass med duvende kornåkre 
som nær nabo. 
    Inne ble vi storøyde over lyst og romslig 
kjøkken, flere salonger, kontor og Briths  
arbeidsrom med veving av vakre kirketek-
stiler 1. etasje.  Selv nøt vi kaffe, kringle og 
is i en salong der selveste kong Christian 
Fredrik hadde som soverom da han overnat-
tet i dette bygget under en Norges-reise. 
   Det var en helt spesiell opplevelse å få ta 
kirkekaffen i slike nydelige omgivelser.  
   Og her er det bare å gi seg over og takke 
for den fine formiddagen vi fikk både i  
kirken og sammen med dere, Brith og  
Henning! 
 

 

Fin åpning  av  
høstsemesteret 

 

Redaktørens spalte 
 
 

Jeg vil nevne at det er gjort små forandringer  
i dette nummeret: Jeg har øket forsiktig  bok-
stavstørrelsen fra 12 til 13. Dermed skal det 
være litt lettere å lese Stikka enn det har vært, 
tror jeg da.     
   Vi prøver oss også med en oppgradering av 
papirkvaliteten, slik at sidene blir glattere/
blankere. Dermed får de mange bildene Hele-
ne Landheim har tatt under de fine dagene i  
Varde bedre til sin rett. Mange takk for job-
ben, Helene! Så får vi se hvordan det blir…   
 

 
   Vi har blitt forsterket i redaksjonen med 
Otto Langmoen og Simon Bringeland  - og 
takk for det! 
   Til slutt nevner jeg at jeg har brukt både 
for- og etternavn  - også i gratulasjonsspalten 
i denne utgaven. Vi er blitt hele 45 medlem-
mer i klubben. Da er det greit både for oss i 
klubben, jentene våre og andre som leser 
Stikka at etternavn er med.  
Vi prøver det slik - der det er naturlig. 
 
Torbjørn Hummelvoll 
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Sommeren 2011 har vært spesiell på så 
mange måter for oss alle. Som folk har vi 
delt sorg, samhørighet og fellesskap som 
har knyttet oss sammen.   
    
Som familie har vi på Tomter opplevd den 
store gleden å feire bryllup hjemme på egen 
gard. Det har vært stort for han far, 
”Tomter-gubben”, at gardbrukeren nå har 
funnet seg en mann som hun deler livet 
med. En flott, solid Løtensokning, idretts-
mann og sauebonde. Bryllupet sto i Løten 
kirke 15. juli, der jeg fikk føre min datter til 
alters. Vangspresten Kåre viet Marianne 
Tomter og Dag Arild Nylund. Så feiret vi 
bryllup med 36 gjester i stuene på Tomter. 
En stor dag, med matklokkeringing og 
egenprodusert mat (lammestek).  
 
Hverdagen startet raskt for brudeparet, 
da Marianne kl 7.30 morgenen etter bryllu-
pet fikk sms om sauer som hadde kommet 
gjennom sperregjerdet og var på vei ned-
over bygda. Men sauebønder er vant til sli-
ke henvendelser, så de to sauebøndene ord-
ner opp ganske raskt. Det er godt å bivåne 
at nå er de to til å ta hånd om sauene og de 
gleder og problemer som dukker opp i den 
forbindelse i løpet av en sommer. Marianne 

har jo sine dyr på Tørbustilen, mens Dag 
slipper sine ved Gitvola i Løten. Sammen 
har de passet dyra på beste måte. Flere net-
ter har de ligget i telt under Gitvola når ul-
ven har vært i det området, og i Vang har 
de ettersøkt områdene etter at bjørnen har 
vært registrert her to ganger i sommer.  
 
Nedhentingen av sauene fra fjellbeite star-
tet 15.august. Det gjøres for å få dyrene i 
sikkerhet fra bjørnen som nå vil ha opp-
lagsnæring for vinteren. Dette går ut over 
vinterfóret en ikke får høstet, men dette lar 
seg ordne på et eller annet vis. Snart vil vi 
se om tapene på beite blir redusert i forhold 
til tidligere år. Vi håper det beste. 
PS: Dags foreldre er Kari og Herleik Ny-
lund. Jeg tror mange av dere kjenner dem. 
 
Ole-Jacob Tomter  
 

 

    
   ***** 

Venner i Hamar YMC ønsker selvsagt 
både deg, Ole-Jakob, og brudeparet  
til lykke med den glade begivenheten!  
   Og takk til deg, Ole-Jakob, for at du 
var villig til å dele litt av gleden med  
oss i Stikka! 

Bryllup for sauebønder på Tomter 

 SMÅNOTISER 
  
� Ved menighetsrådsvalget ser vi sterke 
innslag fra Hamar YMC/Ynglingen: Arild 
Stana, Terje Gloppen, Hans Christian John-
son, Otto Langmoen og Per Kjos. 
� Stor takk til Simon og John som har 
jobbet fram det fine medlemsheftet! 
� Hans Christian Johnson fortjener mye 
takk for at han holder oss godt oppdatert om-
kring et spennende Ynglingen-arbeid. 
� Vi merker oss at Aud og Kåre Ska-
gestad fortsatt har fødselsdag samme okto-
berdag og gratulerer, selvsagt! 
 

� Reidunn og Oddvar Dalby fryder seg 
over at barnebarnet Helene har flyttet til Ha-
mar (Diesen) sammen med mamma Marte 
Dalby og pappa Tor Olav Lund. 
� 22. juni ble Johs Kjørven bestefar 
igjen. Vi gratuler både Johs og foreldrene 
Ole Kolbjørn Kjørven og Ingrid Sandberg så 
mye. Og gutten heter Lars. 
� Hvis du møter en smørblid syklist på 
flunka ny, hvit sykkel, kan det være Gerd 
Krohn-Hansen. Hun fikk trøbbel med den 
gamle, og da hun nylig rundet de sytti, ble 
det altså  stor stas med nytt standsmessig 
framkomstmiddel for den aktive sykkelbru-
keren. 
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Regionskonferansen 2011 i Bergen  
 Mens flere av klubbens med-
lemmer denne helgen satte 
kursen sørover mot Danmark 
for å besøke vennskapsklub-
ben Varde, satte jeg meg på 
toget til Gardermoen fredag 
ettermiddag for å fly videre 
til Bergen hvor årets region-
konferanse skulle holdes.  
 
Den helt store lysten var det 
vel ikke som drev meg til å 
reise, men som DG Østland 
nord for 2011 – 12 oppfattet jeg det som en 
plikt å reise. Når lysten ikke var påtagelig 
sterk, var det fordi jeg hadde deltatt på to 
tidligere regionkonferanser. Der hadde inn-
holdet stort sett vært fylt med vedtektsend-
ringer og en strøm av talere som mente 
både det ene og det andre om forslagene til 
å endre vedtektene. Nå viste det seg at det 
ble lite av vedtektsendringer denne gang; 
snarere viste det seg at regionstyret i sin 
iver etter å planlegge kommende års pro-
gram hadde kuttet noen svinger og i farten 
oversett hva vedtektene sa om kontingent-
økninger og budsjettforslag. Mer om det 
senere. 
 
Konferansen var lagt til et hotell like ved 
flyplassen, så noen mulighet til en snartur 
for å se på bylivet fikk vi ikke. Jeg studerte 
deltagerlisten for å se om det var noen jeg 
kjente – og flere navn dro jeg kjensel på. 
Noen hadde jeg truffet på midtvintermøtet 
i februar (også i Bergen), og det ble anled-
ning til å veksle ord med noen av dem jeg 
ikke kjente. Men det forutsetter regelmes-
sig deltagelse dersom slike kontakter skal 
følges opp. Programmet hadde velsignet 
lite av vedtektsendringer, men desto mer 
om det som er den nye regionslederens ho-
vedanliggende, nemlig hvordan vi skal kla-
re å rekruttere flere medlemmer til klubbe-

ne. Slik det nå er, klarer vi 
ikke å holde tritt med frafal-
let. Og det er viktig nok 
dersom Y’s Men skal bestå 
i årene som kommer.  
 
Dette var også bakgrunnen 
for det ekstraordinære som 
lå i å velge den nye regions-
lederen for ytterligere et år, 
slik at han blir sittende som 
regionsleder i to år. Siden 
hovedtema var nye med-

lemmer, preget det innholdet i konferansen 
– konferansedeltagerne ble nesten som en 
flokk kursdeltagere som skulle lære hvor-
dan man skulle få tak i nye medlemmer. 
Det var mye sang – enkelte gav uttrykk for 
at de følte seg hensatt til et kristensenter-
møte. Arbeidsbok for formålet ble presen-
tert og brukt – akkurat som på kurs. Kref-
ter utenfra var hentet inn for å fortelle om 
egne erfaringer med å få nye medlemmer, 
blant dem Jacob Kristensen fra Danmark 
YMC. Fra Sjømannskirken kom en repre-
sentant for å fortelle om hvordan det var å 
legge til rette for kirkefremmede. RD ville 
ha jevnlig kontakt med distriktslederne for 
å høre hvordan det går - hvor mange pres-
seoppslag, hvor mange plakater, hvor 
mange nye medlemmer? 
 
Så konferansen var annerledes enn jeg 
var vant med, og noe var til det bedre – 
selv om jeg ikke alltid likte å bli 
”behandlet” som en kursdeltager. Men – 
det var nå min opplevelse. 
   Det var foreslått å øke budsjettet ganske 
betydelig, men vi fikk ikke noen skikkelig 
redegjørelse for sammenhengen mellom 
budsjettet og den nye strategiplanen. Øk-
ningen skulle  finansieres av økt medlems-
kontingent og annonsesalg til medlems-
håndboken (blant annet). Kontrollkomiteen 



 

 

   STIKKA             Side 10 

påpekte at forslaget om å øke kontingenten 
ikke hadde fulgt den prosedyre som vedtek-
tene foreskriver, og dessuten var både regn-
skap og budsjett mangelfullt satt opp. Der-
til var møtepapirene kommet altfor sent – 
bare dager før konferansen. Resultatet ble 
at budsjettet måtte reduseres og settes opp 
uten å ta av egenkapitalen. 
 
Lørdag var det festmiddag med taler og 
utmerket bespisning. Hovedtalen ble holdt 
av en representant for KFUM/K, som blant 
annet fortalte om TT-treffet på Gjøvik i 
sommer. Det var diverse hilsningstaler fra 
gjester, og det var som seg hør og bør ved 
en slik anledning – fellessang. 
Ved konferansens avslutning – tidligere 
slutt enn annonsert fordi et flertall hadde 
bestemt seg for å dra tidligere – ble det 
høytidelig avslutning med flaggprosesjon 
ut av møtelokalet. Neste konferanse blir i 
Stavanger i forkant av den internasjonale 
konferansen (2.-5. august). 
 

Siden konferansen sluttet langt tidligere 
enn annonsert, ble det lenge å vente på fly-
plassen til flyet skulle gå. Jeg hadde som 
DG bestemt meg for å delta på hele konfe-
ransen, særlig siden siste innslag skulle 
være en samling nettopp med oss. Vel, slik 
ble det ikke – og litt ergerlig ble jeg jo; det 
var for langt å dra inn til byen en tur. Så 
neste gang stikker jeg kanskje av tidligere. 
Det oppsatte program ble ikke fulgt, og det 
kunne by på problemer å finne ut hvor i 
rekkefølgen av innslag vi befant oss. Slik 
var det også på midtvintermøtet. Slikt sy-
nes jeg er uryddig. 
Jo, det var en annerledes konferanse på 
godt og vondt. La oss iallfall ønske den nye 
regionlederen lykke til og håpe at han sam-
men med klubbene klarer å øke medlems-
tallet. 
 
  
 
Simon W. Bringeland 

JEG HAR TENT OPP BÅLET 
 
Hvis jeg har forstått Bibelen rett  
så er det i himmelen store saler. 
Der det glitrer av diamanter og edelstener. 
Vi skal være en stor flokk som samles der. 
Problemet er at jeg ikke trives i gullforgylte saler  
og jeg vil ikke ha så mye folk rundt meg. 
 
Når dere kommer etter så kan dere speide etter et bål. 
Det har jeg tent opp under ei rimfrossen gran. 
Det spraker fra nyingen  
og fra svartkjelen lukter det nykokt kaffe. 
 
Mot grana har jeg satt opp skiene mine  
og så har jeg lagt ut reinskinn  
med plass for dere alle. 
 
 
Trond Vidar Vedum 

         
         
Dette diktet fikk jeg fra 
PoesiRingen på internett der 
jeg er medlem. Daglig får  
jeg sendt nye dikt til glede og 
ettertanke. Leserne kommer 
svært ofte med personlige  
reaksjoner og kommentarer  
til redaksjonen.  
   Ann-Margret Vedal skrev 
slik om diktet: 

”Trond Vidar Veum:  
Så godt det høres ut å  
komme dit.  
Jeg skal speide etter bålet 
når den dagen kommer…” 
 
Torbjørn 

***** 
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  NATURHJØRNET: 
   Lappuglene kommer! 

En av mine største ornitologiske  
opplevelser var da jeg første gang så  

en lappugle jakte på Hestefossmyrene  
i Passvikdalen. 

Lappugla  er en fantastisk fugl både 
av utseende og  på måten den opptrer.  

Det er noe trolsk over fuglen, den 
”utstråler” en verdighet og en ro.  

Du betraktes som en  
inntrenger i villmarka. 

 
Navnet lappugle viser at fuglen stort sett 
hekker i områdene som går under navnet 
Lappland. For ca. 3 år siden fikk jeg  
beskjed om at en person hadde oppdaget  
en stor ugle som holdt  til i et gammelt 
ørnereir på grensa mot Sverige.  
Ingen andre store ugler hekker i slike reir, 
og lappugle var da en mulighet. 
     Jeg glemmer aldri øyeblikket da et stort 
rundt grått hode hevet seg opp fra ørnerei-
ret og jeg så midt inn i to stor gule øyne. 
Forstyrr meg ikke! -  Lappugle, og så 
langt syd! 
 
 Men de to siste årene  har det skjedd noe 
rart. Sist sommer fikk jeg melding om en 
lappugle-hekking i  Trysil, og det var  
spennende om fuglen ville holde seg i  
Sør-Norge. Så fikk vi våren 2011 et  
kjempestort  smågnagerår, og meldingene 
tikket inn om lappugle-registreringer og 
om hekke-forsøk. 
     For øyeblikket har jeg oversikt over 21 
hekkinger av lappugle i Hedmark fylke 
denne sommeren. Helt fantastisk! Hva har 
skjedd?  Og vil disse uglene etablere seg 
for godt i våre områder? 
 

 
 
 
 
 
 
Først i juni fikk jeg en telefonbeskjed om 
at en lappugle var registrert ved Rokosjøen 
i Løten og beskjed om at en person som 
skulle lete opp turorienteringsposter, 
hadde blitt angrepet. Det viste seg da at 
lappugla utrolig nok hekket ved Roko- 
sjøen, og at reiret lå like ved en turori-
enteringspost.  
Et planlagt orienteringsløp i området ble 
flyttet, men turorienteringspostene kunne 
vi ikke få flyttet. Folk hadde for lengst  
sikret seg kartene. 
 
I slutten av juni ringte en av studentene 
mine. Hun fortalte at faren hennes skulle 
besøke en tur-orienteringspost. Han hadde 
da plutselig fått en stor ugle i nakken.  
Den slo så hardt at han falt framover, men 
han fikk krabbet seg vekk. Jeg spurte hvor 
dette var, og jeg fikk bekreftet min mis-
tanke om at det var den samme posten i 
Løten. 
 
 Nå er ungene ute av reiret for lenge siden 
(dette skrives 1. august), og faren er over. 
Men lappuglene er fortsatt i området.  
Det blir utrolig spennende  hva som skjer 
framover. 
     Og ser du en stor grå ugle på dine 
skogsturer, ja da kan det være en  lap-
pugle… 
 
Trond Vidar Vedum 

Tegning: Gerd Krohn-Hansen 
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Rundt 1953-54 flyttet 
det inn 18.000 nye men-
nesker i den nye dra-
bantbyen Lambertseter i 
Oslo, også familen 
Mosvold. Mor kom fra 
en gård nesten på svens-
kegrensa ved Ørje i Ind-
re Østfold. Hun hadde 
vært grenselos under 
krigen, som i dagens 
perspektiv ikke var så 

lenge siden. Etter krigen var hun sykepleier. 
Far var fra Farsund lengst ned på Sørlandet 
og jobbet med regnskaper på Jarlsberg, Co-
lafabrikken. Iver var smågutten med to eld-
re søstre som sikkert ville delta i oppdragel-
sen av toåringen.  
 
Blokkene var ferdigbygde og folk syntes 
de hadde flotte leiligheter - tenk alle hadde 
eget bad! Men ute var jordhauger klare for 
diverse dugnader, og veiene kunne bli bare 
gjørme. Et par melkebutikker hadde kom-
met i gang, men kirke, kino, trikk/T-bane og 
mye annet lot vente på seg. Det vil si kir-
ken/menigheten var ganske tidlig ute med å 
få bygd en liten kirke (som senere ble kjørt 
på trailer til Hauketo). Familien Mosvold 
bidro til menighetslivet, selv om de tilhørte 
og gikk mye i Østre Frikirke nede i Lakke-
gata. 
 
Høsten 1959 begynte Iver på Lambertseter 
skole - han fikk plass, undertegnede måtte 
gå 3,5 km til Munkerud ned mot Nordstrand 
fordi det allerede var 1.300 elever på Lam-
bertseter. Da min klasse fikk plass på Lam-
bertseter, hadde Iver en merkelig tyrann av 
en lærerinne med sine avstraffingsmetoder. 
Det var rart han ikke fikk skrekken for læ-
rergjerningen. Jeg kjente ikke Iver så godt 
da, men jeg antar at han noen kvelder gikk i 
interimskirken for der var misjonslysbilder 
og Jesus-fortellinger og det hele ble avrun-

det med noen Hakke Hakkespett-filmer. 
 
Jeg ble først ordentlig kjent med Iver i 
tenårene, gjennom skolelaget og en av mine 
klassekamerater (Svein Gran, jfr KOMfor-
lag.no, sjekk den, Han gir ut masse flotte 
bøker). Det var et fantastisk fint ungdoms-
miljø på tvers av skolelag og kirkeklubber 
med ungdommer fra Lambertseter og Bek-
kelaget der. En gruppe hadde også et sosialt 
engasjement og reiste ned i byen med mat-
pakker til uteliggere. 
 
Iver begynte å studere juss. Han tok en 
avd. (ekteskapsrett?), men gikk over på 
kristendom mellomfag på MF. Her husker 
jeg Iver som ivrig deltaker i teologiske og 
etiske samtaler i kantina. Han trivdes med 
det. Så ble det lærerskolen på Hamar. Her 
fikk Iver også mange nye venner, bl.a Elin 
og Svein Foss og Bente og Einar Hugo. Og 
fire gutter bodde sammen i Kyhns gt 6. Fle-
re somre jobbet Iver som kommunal vakt-
mann på øya Langåra i Oslofjorden. Også i 
Oslos parker og langs Akerselva gikk Iver 
som vaktmann i uniform til forveksling lik 
politi. 
     I 1975 var en hel gjeng på kristelig stu-
dentmøte på  Island. Vi fikk oppleve Vest-
mannaeyar ikke så lenge etter vulkanut-
bruddet og gikk på ganske varm lava. Uken 
etter fartet vi rundt på rød og svart lavagrus 
på selve Island i en leid folkevognbuss. På 
studentmøtet ble alle 1.400 matforgiftet, så 
det gikk katastrofealarm i Reykjavik. 
”Mikla matareitrun a studentamòtinu” stod 
det i avisen. 
 
I tre år jobbet Iver som kate-
ket/ungdomsarbeider/klokker i hele Trysil. 
Han fartet rundt gjennom skogen til konfir-
mantgrupper m.m. i det store prestegjeldet. 
Ganske på dagen for 30 år siden ble jeg og 
Iver innsatt i tjenesten i Hamar av domprost 
Chr. Martin Myhre-Nielsen. Iver og jeg 

Henning Winge: Kjærlighetens Iver   
(Se ”Kjærlighetens iver ” i Norsk Salmebok nr. 141) 

Iver i 1970-årene 
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kom nesten rett fra en ferietur rundt i Fin-
land. Vi var ikke bare i kirker, men fikk 
også se hoppbakkene i Lahti og Olympia-
stadion. Iver liker å se sport og husker en 
del resultater, men er ikke helt sportsgal. 
 
Lenge var Iver verdens morsomste onkel, 
og bare det. Men så kom Kristin Aurdal på 
kateketpraksis. De kjente hverandre fra læ-
rerskolen, og sommeren 82 giftet de seg i 
Søre Ål med Kristins far (Rasmus Aurdal) 
som prest. Nå ble ikke Iver bare onkel til 
enda flere, men også far til Gunvor og Ma-
rianne. Og gjennom å ha jobbet med barn 
og ungdom i alle år, har Iver holdt seg 
”oppdatert”. Min sønn, Henrik, kom for 
noen år siden hjem fra skolen og fortalte at 

Iver hadde fått trampeklapp og ”Iver, 
Iver”- tilrop da han gikk på scenen foran 
hele skolen som foreldrerepresentant. 
 
Mange forbinder Iver med det faste in-
ventaret i Storhamar kirke. Han har en vel-
dig evne til kontakt med alle. Gjennom 
årene har det vært omtrent 3.000 konfir-
manter, og jeg har inntrykk av at han hus-
ker alle med navn, og hvem som er bror og 
søster til hvem. Ja i de senere år har han jo 
også hatt konfirmanters foreldre som kon-
firmanter. Jeg tror Iver er glad i mennes-
ker.  
Hver gang jeg synger salmen  Kjærlighe-
tens iver tenker jeg at Iver er et godt men-
neske.   

 
 ETTERSOMMER  
 
 
Ennå er sommeren varm 
Ennå er kveldene svale 
Gløden av den varme dagen  
kan ennå kjennes  
når vi lukker døra for kvelden 
 
Ennå kan vi kjenne den sommerlige  
lette brisen over ansiktet  
på vandring i fjellet  
en solfylt dag på ettersommeren 
 
Slik var det i fjellet tidligere også 
Det som ga oss slik glede 
Med sine rislende bekker  
og sine stille vann 
 
Vi så det nok ikke da  
det store perspektivet på livet  
om at livet skifter karakter  
og at livet er vakrere nå 
  
 

 
 
Livets sommer har modnet oss  
gitt oss erfaring 
Nå som vi skal møte høsten 
Nå, som vi ser at vi er ledd i en lenke 
 
Takknemlig kan vi ta imot tiden som 
kommer 
Ta oss tid til å reflektere 
Ennå stå midt i livet 
Være fullt ut menneske 
 
 
Takknemlig og ydmyk vil vi oppdage  
at det er selve livet 
at vi forandres 
Slik årstidene endrer seg 
 
Vi fødes 
Vi lever  
og vi dør 
Etter vinterens dvale vil det komme  
en ny vår. 
 
Ole Jacob Tomter 
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Denne høsten er det spesielt hyggelig å øns-
ke vår nye foreningssekretær og ungdoms-

arbeider Halvard Bjørkås velkommen. 
Mange ungdommer sitter med seg gode 

sommerminner, enten de har vært på TT på 
Gjøvik, speiderleir på Rena eller på en av 

familiecampene arrangert  
av Norges KFUK/M. 

 
 Vår nyansatte ungdomsarbeider Halvard 
har en allsidig og spennende bakgrunn som 
vi tror vil være svært viktig for den utvik-
lingen av arbeidet som vi ønsker på Yng-
lingen. Halvard er 33 år, og kommer til oss 
fra lektorstilling på musikklinja på Stange 
videregående skole. Han har god kjennskap 
til KFUK-KFUM gjennom oppveksten, og 
som sivilarbeiderstilling på hovedkontoret, 
dirigent for Praising, kretstyremedlem og 
styremedlem i Hamar KFUK-KFUM. Vakt-
mester Halvard Furnes har giftet seg i som-
mer med sin Elice, så nå har vi også fått et 
vaktmesterpar på Ynglingen, noe vi er vel-
dig glade for. 
 
 I løpet av høsten vil det bli satt i gang 
noen større vedlikeholdstiltak på Ynglingen. 
Alle trærne på nedre parkeringsplass vil bli 
kraftig beskåret, og området vil bli pyntet 
opp. Denne parkeringsplassen er den vik-
tigste inntekstkilden for huset, så vi håper  
dette både kan føre til økte parkeringsinn-
tekter og en forskjønning av området. 
 
 Det andre prosjektet som vil bli satt i 
gang denne høsten, er sliping og lakking av 
gulv i storsalen, noe som er viktig for å hol-
de gulvet best mulig og gjøre storsalen  enda 
mer verdig og innbydende. 
 
 Sommeren har gitt mange barn og unge 
fra Hamar fantastiske leirminner. 15 ung-
dommer dro på TT på Gjøvik. Tydelig for-
kynnelse, flotte hallprogram, masse aktivite-
ter og nye venner preget denne uka.         

Speidergruppa på Hamar arrangerte sin egen 
gruppeleir i skogene ved Rena med kano-
padling, leirbygging, bading, leirbål og mye 
moro. Flotte ledere tok ansvaret for planleg-
ging og gjennomføring av denne leiren. 
 
 Strategiplanen for Ynglingen/Hamar 
KFUK-KFUM fram til 2015 er nå vedtatt. 
Mange spennende aktiviteter er under plan-
legging. Vi håper nå gjennom en bevisst og 
målrettet satsing å få økt vekst og oppslut-
ning rundt det arbeidet som skjer på Yng-
lingen. Kommende år blir det bl.a. startet 
opp familiearbeid på huset, noe vi ser fram 
til. Det er laget noen hovedmålsetninger for 
hvert år i strategiplanen: 
 2011-12: Styrke eksisterende ar
 beid, familiearbeid, idrett og  
 infoarbeid 
 2012-13: Etablere Ynglingen som et 
 ungdomsledersenter for prostiet 
 2013-14: Synlighet i byen 
 2014-15: Unge voksne (Hele strate-
gipla nen ser du på www.ynglingen.net 
 
 Ønsker også å minne om telef.nr. og navn til 
sentrale personer i Hamar K/M Ynglingen: 
Ungdomsarbeider Halvard Bjørkås: 913 33 156 
Vaktmesterpar Halvard og Elice Furnes:  
916 16 902 
Styreleder Hans Christian Johnson:  
909 70 977 
 
 Hans Christian Johnson 

Nytt fra Ynglingen 
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Nedenfor tar vi med noen bilder fra regionskonferansen i Bergen. Foto: Simon Bringeland 


