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E 
t voldsomt tordenvær 
avløste sommerheten og 

rullet over vestre Värmland en 
søndag ettermiddag i juli. Det 
var godt å komme inn i Holme-
dals kyrka. Det skulle være 
«Sommarmusik» med jazztrio, 
solist og kort andakt (vet ikke 

helt om en snau halvtime er så kort, men presten 
hadde mye på hjertet). 
 
Vi hadde brukt noen feriedager på kryss og tvers 
i Årjäng kommune på leting etter slektsrøtter. Det 
ble mange timer på biblioteket, hvor en interessert 
og imøtekommende bibliotekar ga oss verdifull 
veiledning. På få dager var vi blitt fullstendig 
«hekta på slekta». Vi fartet også omkring til torp 
og gårder og møtte lokalbefolkning: unge Hans 
som restaurerte huset, Gunnar som bød på Fanta og 
pepperkaker, den blide naboen Börje, Elvy og 
Sven som serverte kaffe med kanelbullar og sock-
erkaka, Marita og Kenneth som tok en pause i ha-
gearbeidet, Håkan som jobbet på torpet - og en prat 
over et kjøkkenbord fullt av aviser og bøker hos 
gamle Arnold, som ikke lenger husket så godt. Alle 
var helt ukjente, men åpnet opp og ga oss av sin 
tid. Og takket være disse, fant vi steder hvor slek-
ten hadde slitt for å overleve i fattige kår. Karakte-
ristikker som «utfattiga», «avskedat soldat», 
«giktsjuk, går på kröker», «tiggare» var sirlig skre-
vet inn i protokoller og kirkebøker. Inntrykkene 
var mange, både vonde og gode. Nye sider ved vår 
historie hadde åpnet seg for oss.  
 
Så satt vi der under den hvitmalte hvelvingen i 
kirken – solid, vakker, raus og lys, bygget midt på 

1800-tallet. Under en restaurering ble en del kunst 
fra den gamle kirken (1600-tallet) satt inn. Den 
barokke altertavlen, en del bilder og figurer var fra 
den kirken hvor slekten langt tilbake hadde blitt 
døpt, konfirmert, viet og begravet. Døpefonten i 
klebersten var fra slutten av 1200-tallet og ikke 
ulik den i Hamardomen. Vi så på den gamle ut-
smykningen og måtte tenke på de fattige forfedre-
ne. Kunne de se noe fremtidshåp? Var det trøst å 
hente? Kunne kirken gi dem en himmel over grå, 
strevsomme hverdager?  
 
Lyset etter uværet fylte kirken. Musikerne frem-
førte god og variert musikk. Solisten Isabella pre-
senterte sangene, og fortalte at en salme hadde be-
tydd mye for henne da livet ble vanskelig. Salmen 
var skrevet av Britt G. Hallqvist etter en tekst av 
Johannes Kierkegaard og tonesatt av Olle Wide-
strand. Nr. 90 i Den svenska Psalmboken: 
 
Blott  i  det öppna 
 
Blott i det öppna 

har du en möjlighet. 

Låser du om dig 

kvävs och förtvinar du. 

Ut i det fria skall du med Herren gå. 

Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då. 

 

Leva i världen 

omvänd till verklighet, 

vänd mot Guds framtid, 

följd av hans trofasthet. 

Mörkret du möter aldrig i ensamhet. 

Blott i det öppna ligger din möjlighet. 
(Fortsetter på side 2) 

Blott i det öppna 
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Redaktørens spalteRedaktørens spalteRedaktørens spalteRedaktørens spalte    
Klubben i mitt hjerte 

Dette er et uttrykk mange bruker, men da 
gjerne om fotballag. Enkelte kan til og med tid-
feste hvilken dag, gjerne i unge år, de ble til-
hengere av et bestemt lag. Slik har ikke jeg det.  
 
Noe kan jeg imidlertid tidfeste. 21. oktober 
1949 ble jeg født og 15. januar 1950 ble jeg 
døpt. Selvsagt hører bryllupsdag og barn- og 
barnebarns merkedager også med i en slik liste.  
 
Dagen jeg ble medlem av vår klubb husker jeg 
ikke, ikke en gang hvilket år det var. Til tross 
for det, ble det overskriften på denne lederen. 
 
Nå er vi i gang igjen med et nytt arbeidsår i 
klubben. Årsmøtet er unnagjort, uten den stor-
mende deltakelsen. De som ikke var der, hadde 
sikkert gyldig grunn. Her skal ingen refses. 
Tvert imot, klubbens medlemmer er samvittig-
hetsfulle personer som tar ansvar mange steder.  
 
Jeg ønsker likevel å takke dere som møtte opp. 
Klubbens møter gir god mulighet til et flott fel-
lesskap i samtale og sang, og i refleksjon over 
gode innlegg, slik som Jan Kåres "3-minutter". 
 
Klubben trenger nye medlemmer for å opp-
rettholde flokken, men vel så mye trenger hver  

 
 
 
 
 
 
 
 
enkelt av oss klubben og det den gir oss. Vi har 
mistet noen medlemmer i sommer av forskjelli-
ge grunner. Det er trist når noen faller fra, slik 
som Carl Christian så plutselig gjorde. Det er 
livets gang som vi ikke kan gjøre noe med. At 
noen melder seg ut av uenighet eller tidsklem-
me, synes jeg er trist. Vi trenger alle medlem-
mer, også de med andre meninger, eller de som 
lite kan stille opp. Selv er jeg et godt eksempel 
på det. Denne karen har ikke vært med på 
mange dugnader i klubben, men som Jan Kåre 
minnet oss om: Det er en tid for alt. Nå ser det 
ut som om den tiden også kan komme for meg 
etter hvert. Jeg tillater meg også å mene at de 
som har meldt seg ut, trenger oss og vårt felles-
skap. 
 
For meg er det viktig å holde fast på det felles-
skapet klubben gir meg anledning til å være en 
del av. Derfor blir dette klubben i mitt hjerte. 
 
Geir Bjørnar 
 

 
For oss var denne salmen ukjent, men den traff 
en nerve. Teksten i det første verset er inspirert 
av 2. Kor. 12, 9: «Min nåde er nok for deg, for 

kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst 

være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft 

kan ta bolig i meg. 

I det lukkede og stengte kan livet lett kveles og 
visne.  Med åpent blikk, åpen holdning, åpent  

 
 
hjerte og åpne hender, ligger det nye muligheter 
foran oss. Mary, 93 år, fra New York, sier det 
slik: «If you force yourself to go outside, so-
mething wonderful always happens”. Det er nytt 
skoleår. Nytt semester. Nye muligheter – i nå-
den, i det öppna. 
 
Eli Kristine 

(Fortsatt fra side 1) 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    
        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

September 
 
Henning Winge    2. 
Terje Gloppen    8. 
Nils Kristian Lie    8. 
Ragnhild Lie    9. 
Kjell Linkjendal   13. 
Ragnhild Hummelvoll  20. 
Ingunn Myklebø   28. 
Marit Johnsen   30. 
  
Oktober 
 
Tone Kjersti Linkjendal 3. 
John Sellereite   6. 
Geir Bjørnar Smebye  21. 
Aud Skagestad   23. 
Kåre Skagestad   23. 
Morten Saltvik   28. 
  
November 
 
Bergljot Brønn Senumstad 7. 
Iver Mosvold   14. 
Brith Kvalvåg Winge  16. 
Sigmund Lie   19. 
Olav Svae    20. 
Else Magnum   26. 

Det er med litt skjelvende hender jeg nå skal være 
president i kommende år. Men da jeg for flere år si-
den ble spurt om å stille på ei «presidentliste», virket 
det så langt frem.  Dette er en smart måte å rekruttere 
nye styremedlemmer på. Så får en i tillegg god tid til 
å forberede seg til oppgaven. Jeg har fått gå en god 
skole som medlem av presidiet i de to foregående åra. 
 
Fordeling av oppgavene og omsorgen for hverandre 
er noe av det fine med Hamar Y´s Men.  Det er 
mange av oss som har merket at vi blir «husket på» 
de periodene i livet som er ekstra tunge. I slike situa-
sjoner er det spesielt verdifullt å være en del av en 
slik organisasjon. 
 
Det har vært en ekstra motivasjon for meg å være 
bestefar til en av KFUM-speiderne. Når jeg ser og 
hører om de flotte aktivitetene som barna er med på, 
kan jeg ikke fullrose de lederne som bruker så mange 
kvelder og helger i dette arbeidet. Kan det finnes noe 
bedre enn «friluftsliv med basis i en kristen tro». 
 
Takk for samarbeid og hjelp 
Nå ved starten av høstsemesteret, er det en del perso-
ner som skifter roller. Jeg vil rette en spesiell takk til 
Kjell Linkjendal som nå går ut av styret, og til Arild 
Stana for trygg og sikker ledelse som president siste 
året.  Takk også til alle andre som år etter år stiller 
opp og tar ansvar for sine områder. Det er så mye 
enklere å være leder når oppgavene er godt fordelte, 
og den enkelte tar ansvar. 
 
Morten 
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Torsdag  31. juli ble Carl Christian bisatt fra 
Vang kirke, og det var en stor forsamling som ville 
følge ham på den siste veistubben her. Ole Elias 
Holck var forrettende prest, og det ble en fin sere-
moni. Det for meg kanskje mest rørende var da Jo-
runn og alle barn, svigerbarn og barnebarn la ned 
hver sin rose på kisten. Og så det bibelordet som 
møter oss både ved vår dåp og vår begravelse – ved 
første le og siste grind, for å bruke Einar Skjæraa-
sens formulering – Lovet være Gud, vår Herre Jesu 
Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss 
på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandel-
se fra de døde.  
Etter seremonien i kirken var det minnesamvær i 
Hamarstuene på Domkirkeodden. Det ble  
 

presisert at ”alle er velkomne”, og mange fulgte 
oppfordringen. Carl Christian og Jorunns datter 
Gro ledet det hele, og det var mange som ville dele 
sine minner om Carl Christian med oss. Det var 
familie, selvfølgelig,  både nær og fjern, og det var 
naboer, kolleger og andre venner. Alle snakket om 
hans omtanke og omsorg, om åpenhet og gjestfri-
het. Og når man kom inn på hans humør og hans 
humor, satt latteren løst.  
Det ble en god minnestund, hvor sorgen over 
hvem vi har mistet blandet seg med gleden over 
hva vi har hatt.  
Vi lyser glede over Carl Christians minne. 
 
Helge 

        Carl Christian Jensens bisettelse 

Kjære familie og venner,  
Det kom som et sjokk på oss alle, på de som fikk 
telefonen på mandag den 21., og på alle som slo 
opp avisen og så dødsannonsen. Det kunne ikke 
være sant. Den sosiale, engasjerte, den blide og 
lune Carl Christian var blitt revet bort.  
Savnet og sorgen er vanskelig og vond å bære. 
Samtidig kommer takken så nær. En takk for at vi 
fikk lære ham å kjenne, takken til ham som ekte-
mann og familiefar og farfar.  
Sorg og savn og takk går hånd i hånd. Et 77 år 
langt liv er levd til ende. Jeg vet at mange sitter 
med gode og mange minneord inne i seg. Noen 
skal komme til uttrykk her. 
 
Carl Christian var arendalitten som ble hede-
marking. Det vil si, det er ikke helt riktig. For selv 
om han ble på Hedemarken stort sett alle sin år 
etter at han kom til Lærerhøyskolen på Hamar, så 
var Arendal og Tromøya hans hjerte nær. Ja, man 
kan ikke nevne hans lidenskaper om ikke man 
nevner sjøen og snekke og makrellen og Tromøya 
og Arendal. Hans livs røtter var dypt festet i Sør-
landet, ikke bare kunne vi høre det i dialekten, 
men det kom så tydelig til uttrykk når skoleferien 
nærmet seg, da var hans hug rette mot Sørlandet. 
Der var familien, og der var oppveksten, alle årene 

og vennene og 
miljøet som pre-
get ham frem til 
han hadde tatt 
sin artium, som 
det het den 
gangen. Det var 
ballasten han 
bar med seg hit 
til Hedemarken. 
Med familie i 
Arendal ble det 
viktig å finne et 
sted å være. Så 
før det ble å bygge hus på Ingeberg ble det å skaf-
fe hytte på Tromøya. Det fikk førsteprioritet.  
 
Allikevel, det var her på Hedemarken, i Hamar, 
på Ingeberg at hans voksenliv ble levd. Og han og 
du, Jorunn, bygget familie.  Bare etter et kort opp-
hold i Oslo der han tok videreutdanning i musikk, 
så var det her hans skolegjerning var.  Storhamar 
skole fikk gleden av hans arbeidskraft og gleden 
av hans interesse for lærergjerningen. Mange er de 
elevene som har fått hentet kunnskap fra ham. Si-
den det dessuten var få musikklærere, var han en 
av de lærere flest kom i kontakt med. 

 
Minneord 
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Deg Jorunn møtte han på Lærerhøyskolen. Dere 
ble det uatskillelige paret, en fra Arendal og en fra 
Bergen, som bygget bo i Tiurveien på  Ingeberg, og 
var med å skape det gode nabolaget der. Dere flyttet 
inn med tre gutter, - Gro kom så til, så var kvartet-
ten fullkommen.  Herfra ble det kjørt barn til korps 
og fotball og speider. Herfra gikk det ut på skitur og 
skikonkurranser. Og far var supersmøreren på skie-
ne, både for dere barna og andres barn. Det var ikke 
alltid like populært at han skulle demonstrere sine 
gode evner til å smøre ski for konkurrentene også. 
Men det var nå slik det var, også når dere klaget på 
skiene, og han sto øverst i Gåsbubakken og smurte 
om med blåfrosne fingre. 
 
Carl Christian var ikke bare en engasjert lærer for 
elevene, men han var også øvingslærer, med sentra-
le oppgaver for formingen av nye lærere. Han også 
en engasjert kollega som tok på seg tillitsverv i det 
som vel den gang het Lærerlaget, i dag Utdannings-
forbundet, - en oppgave han hadde i lengre tid både 
lokalt og på fylkesplan.    
 
Musikk var viktig. Han tok eksamen i orgelspill. 
Noe som i sin tur førte til at han ble etterspurt som 
organistvikar, Han har spilt til en rekke gudstjenes-
ter, og i mange år var han fast pianist på fengselet i 
Hamar når Y’s Men hadde arrangement der jule-
kvelden. Hjemme ble det ikke noe julegrøt før far 
hadde sluppet ut fra julekvelden bak murene. 
Han hadde forresten også i sin tid i Arendal fartstid 

som trompetist i Blåkorskorpset. Der var han forres-
ten også med i speideren. Hans bakgrunn som 
korpsmusikker førte til at han, sammen med en kol-
lega, ga ut hefter i noteopplæring for skolekorps. 
Mange har fått møte Carl Christian som venn og 
kollega. Han var glad i folk, sosial av natur, nys-
gjerrig på livet og folk. Det var en nysgjerrighet 
som dere nøt full glede av når dere var på deres 
mange turer; Dere møtte folk og kom i kontakt, om 
det var på reise med Den transsibirske jernbane til 
Kina, eller om det var på pensjonist- Interrail om-
kring i Europa, eller sykkeltur i Frankrike, eller på 
tur til Østen eller i Irland.  
 
Carl Christian skulle ikke ha falt om slik han  
Gjorde. Kjære Jorunn og familie, dere skulle hatt 
ham så mye lenger. Så trøster dere dere med at han 
ikke led, at han ikke bare ble liggende i koma, eller 
oppta en sykehjemsplass i lengre tider. 
 
Etter gravferdsgudstjenester er det skikk å sende 
flagget til topps. Det er en takk og et hederstegn, 
men det er også troens tegn, korset, seierens tegn, 
farget med himmelens blå, i kjærlighetens røde og 
hellighetens hvite farge. 
 
Vi tar avskjed med ham nettopp i det tegnet, i opp-
standelsens og den evige Guds kjærlighets tegn.    
 
Ole Elias Holck  

 Jeg er bedt om å bære fram en hilsen på 
vegne av Hamar Y’s Men’s Club, en tjenesteklubb 
med vel 40 menn, som bl.a. er støtte for kristent 
barne-ungdomsarbeid utifra huset Ynglingen visa-
vis Domkirken. 
  Vi i Y's Men føler oss sterkt rammet av Carl 
Chr.'s plutselige og uventede bortgang. Han har 
vært medlem i mange år. Vi husker han  som used-
vanlig varm, vennesæl, spøkefull, engasjert og tro-
fast. Jeg følte meg alltid glad og mye forunt etter å 
ha samtalt med Carl Christian, og kjent  på hans 
velvilje, og fått del i hans underfundige humor.  
   I mange år tok han på seg sentrale oppgaver 
i styret, som kasserer, sjåfør og akkompagnatør på 
piano under besøk på bl.a. fengslet. Han delte raust 

med oss, på spennende og humørfylt vis, fra sine 
opplevelser under oppveksten og på ferier i og 
rundt Arendal. Som svært musikalsk og aktiv i 
"Musikkens Venner" ga han oss del i reiser  til 
mang en klassisk musikkfestival. Og skjerpet vår 
lyst til det samme.  
 I dag føler også vi i Hamar YMC på dypt 
savn ved hans bortgang. Det blir et stort tomrom 
etter Carl Christian, på klubbmøter, de faste kaffe-
treffene hver 14. dag, og i hjertene vår. Samtidig 
takker vi Gud Vår Herre for ham. Og ber om fred 
over hans så sterke, varme og fine minne.  

Johs K. 

Minneord fra Hamar YMC ved minnestunden for Carl Chr. 
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D et var med stor ærbødighet jeg første gang kik-
ket inn på lærerværelset ved Hamar lærer-skole. Jeg 
var fersk student på utkikk etter en av lærerne. Der 
satt lektorene  fint oppdresset i trehvite lenestoler 
med røde puter. Lenestolene fikk jeg senere vite var 
produsert av Stange Bruk. 
 

r  At jeg akkurat nå nevner disse  lenestolene er 
fordi  de senere skulle følge meg i livet. Tredve år 
etter at jeg gikk ut som fersk lærer på Hamar var jeg 
tilbake på lærerskolen , nå som lærer i naturfag. Jeg 
fikk tildelt et kontor i den gamle rektorboligen og så 
sannelig, kontoret var i tillegg til kontorpulten utstyrt 
med en sittegruppe med bord og stoler fra Stange 
bruk. Lærerværelset var bygd om, og møblene som 
stod der i min studenttid hadde blitt kontormøbler 
rundt omkring.  Det var noe trygt og gjenkjennelig   i 
disse solide tremøblene med sine myke puter med 
rødt, varmt ullstoff. 
 

 r  På lærerskolen var det stadig forandringer. Jeg 
byttet kontor, og en dag fikk jeg høre av vaktmestre-
ne at de gamle lærerværelsemøblene skulle kastes. 
Jeg spurte da om jeg kunne få overta noen av møble-
ne og innrede på en feltstasjon for fugler som vi var i 
ferd med å bygge i Romedal. Det var greit, og med 
hjelp av skolens vaktmester ble stoler og bord trans-
portert til låven hjemme på gården der jeg bodde. 
Senere ble de satt inn på den nye stasjonen. De pas-
set så fint der, og i et par år satt det mange spente 
barn og voksne og lyttet til fortellinger om fuglene 
våre.  
 

r   
Det ble bestemt at vi på fuglestasjonen skulle lage 
benker for å få plass til flere mennesker. Stoler og 
bord måtte ut. Jeg transporterte dem tilbake til låven 
og lagret dem der. Så fikk jeg ideen om at stoler og 
bord kunne gis bort til Brukshuset på Hamar. Møble-
ne kunne driverne selge til inntekt for humanitære 
formål.  
 

r Møblene ble hentet av en stor kassebil, og jeg så  
for meg møblene på hytter og forsamlingslokaler. De 
var jo som nye. Jeg hadde en god følelse da bilen dro 
med møblene mine. Noen puter ble liggende igjen og 
14 dager senere dro jeg inn til Hamar med de siste 
putene. Da fikk jeg meg en stor overraskelse. Egent 

 
lig en sjokkerende opplevelse. Bak Brukshuset så jeg 
en stor haug med søppel som tydeligvis skulle kas-
tes. Der lå stolene mine på toppen av haugen. Jeg 
ringte på og traff sjåføren som hadde hentet møble-
ne. Har dere kastet stolene dere fikk av meg? Ja, det 
er ingen som trenger slike møbler lenger. Ja, men det 
er jo flotte tremøbler? Det må jo være folk som 
trenger disse? Nei, han bare ristet på hodet. 
 

r  Jeg dro lettere sjokkert hjem med putene. 
I flere dager tenkte jeg på stolene mine. De flotte 
tremøblene. Det må være noe fullstendig feil hvis 
ingen trenger disse møblene. Noen dager senere 
kjørte jeg sakte forbi Brukshuset. Jeg hadde fått en 
ide. Jo, møblene lå der fortsatt. Jeg svingte inn til 
haugen med møbler, så meg forsiktig rundt om noen 
skulle se meg, klatret opp på haugen og grep stolen 
som lå øverst. En nydelig trevhvit lenestol med røde 
puter. Så nesten ubrukt ut. Stakk den inn i bilen, og 
jeg tok også med meg et par ekstra puter. Ingen så at 
jeg «stjal» en stol. 
 

r  En uke  senere kjørte jeg opp til Bergsetstølen 
1000 m.oh. i Øystre Slidre i Valdres. Det var heldig-
vis ingen på stølen da jeg forsøkte å binde stolen fast 
til den store ryggsekken min. Det ble for baktungt, 
og det var ingen annen råd enn å ta lenestolen på ho-
det. I  5 kilometer på en steinete kronglete sti beve-
get jeg meg innover i fjellet med stolen på hodet. En 
myk pute tok av for trykket.  Jeg tok noen pauser, 
men hadde heldigvis en lenestol å sitte i.  
 

r  Så nærmet jeg meg myra som jeg måtte over, 
og jeg var spent, men det gikk. Det verste stod 
igjen . Jeg måtte over ei elv med stolen på hodet. Jeg 
balanserte fra stein til stein, men midt ute i elva fikk 
jeg problemer. Svaiende fram og tilbake klarte jeg å 
sette stolen ned i det fossende vannet og brukte sto-
len som rundingsbøye. Endelig  var jeg på den andre 
sida av elva. 
 

r  Det var med en merkelig følelse jeg låste opp 
døra til den gamle slåttebua  langt  inne i snaufjellet. 
Uteløa med kvilerom som karene brukte da de slo 
høy i fjellet. I denne bua tilbrakte jeg mange dager i 
barndom og ungdomstida. I det lille oppholdsrom-
met med en sovebenk, manglet det en god stol. Jeg 
følte det som jeg bar på en skjør gjenstand, en alter-

BARE EN STOL. 
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kalk i hendene, da jeg tredde stolen gjennom døra og 
søkte inn i det dunkle rommet. Jeg satte stolen  for-
siktig  på plass. Det var en hellig stund da jeg lente 
meg bakover i den mjuke lenestolen. Jeg hadde vært 
med på en redningsaksjon. Det var ingen vanlig stol, 
men minner fra epoker i livet jeg hadde båret med 
meg. De skulle ingen ta fra meg. 

r  Og nå vet jeg at langt inne på fjellvidda i Vald-
res  står det en stol og venter på meg.  Den vil aldri 
bli for gammel -  og den vil aldri bli kastet. 
  
Trond Vidar Vedum 

Min periode er over, og presidentnåla er overlevert 
til vår nye president, Morten. For meg har det vært et 
år med nye oppgaver i klubben; og en flott mulighet 
til å bli bedre kjent med Y’s Men-bevegelsen. Noen 
tanker om mine erfaringer og tanker videre hører 
hjemme i Stikka.  
 
Ys men er en internasjonal bevegelse. Og vår klubb 
er en del av dette fellesskapet – som en serviceorgani-
sasjon som fremmer kulturell bevissthet for felleskap 
og fred i verden. Våre økonomiske bidrag til interna-
sjonale prosjekter og innsatsen for Roll Back Malaria 
er gode eksempler på at vi tar del i det internasjonale 
fellesskapet. Et spørsmål å reise; er om klubben kan 
ha et praktisk og utførende oppdrag i møte mellom 
nasjonaliteter og kulturer i vårt eget nærmiljø i Ha-
mar. Jeg håper vi etter hvert kan gå noen skritt på den-
ne vegen.    
 
Organiseringen av Y’s Men er preget av faste regler 
og rutiner og overføring av erfaring fra tidligere til ny 
person i alle funksjoner. Dette er en styrke. For meg 
er det viktig å gi en takk til Kjell L, og de erfarne i 
styret, som gav meg innføring og støtte i starten og 
underveis gjennom presidentperioden. Det har vært 
inspirerende å delta på samlinger i vårt distrikt, Øst-
land Nord, og i Region Norge. Det er mange trofaste 
støttespillere for Y’s Men; og de tar vel i mot oss som 
har kortere fartstid. Disse samlingene knytter vår 
klubb sammen i Y’s-fellesskapet. Og dette er viktig 
for å kjenne tilhørighet og eierskap til vår organisa-
sjon. Betydningen av dette ble tydeligere for meg på 
årets regionkonferanse. Vår klubbs praksis for å ha 
kombinere det å ha nye og erfarne medlemmer som 
delegater på konferansen – som i praksis er en gene-
ralforsamling – er viktig. Dette gjør at flere får ta del i 
fellesskapet i tillegg til vårt eget klubbmiljø. Med vårt 
antall medlemmer har vi fire delegatplasser på region-
konferansen. De to siste årene har vi vært to. Skal vi 

fylle de fire plassene neste år? Da holdes regionkonfe-
ransen    24. – 25.06. i forkant av konventet for Area 
Europa som er 26. – 28.06.15. Og vi har kort reisevei 
– noen timer til Arendal. 
 
Vår nye regionleder heter Anders Golin Glendrange. 
Han har satt - «sammen gjør vi en forskjell» - som 
motto for regionen dette året. Han skriver i medlems-
håndboka om dette; «det skal merkes i lokalsamfunnet 
at Y's Men finnes».  
 
Hvordan merkes det at vi finnes? Jo, vi er synlige i 
vårt arbeid på Ynglingen, våre bidrag sees igjen i 
regnskaper hos de vi støtter, de våryre Y’s Men i gule 
vester registreres av naboer og veifarende, vårt feng-
selsarbeid, støtte til enkeltpersoner innen klubben og 
våre lunsjspisende medlemmer i Statens hus er noen 
eksempler på at vi er synlige. Også drives vi som en-
keltpersoner av vårt motto – heller tjene enn tjenes. 
Hva mer kan vi gjøre? Jeg håper styrets drøftinger om 
ny klubbetablering vil lykkes; enten i Hamar eller 
kanskje i Elverum.  
 
Hamar-klubben har livskraft. Det er et inspirerende 
miljø, og vi bør være stolte over arbeidet vårt. Stolthe-
ten bør være grunnlag for å invitere nye medlemmer 
til å ta del i fellesskapet, kunnskapsformidlingen, de 
gode refleksjoner og å bidra til barne- og ungdomsar-
beidet.  Sammen gjør vi en forskjell. Det er summen 
av den enkeltes innsats som gir resultater. Arbeidet i 
utvalgene og i styret, er et ledd i å forankre til vår in-
ternasjonale bevegelse og å koordinere arbeidet slik at 
1 + 1 blir mye mer enn 2.  
 
Jeg ønsker Morten velkommen som president. Lyk-
ke til og håper du får et utbytterikt år. 
 
Arild -  past president 

En presidentperiode er over 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjj 
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Vi må vel skrive søskenklubber og ikke broder-

klubber i og med at Varde Y’s Men’s Club er en 
blandet klubb? I alle fall: Det var 14. gang klub-
bene møttes til felles samling. At det er bærekraft 
i denne relasjonen, var synlig og følbart også 
denne gangen. Fjorten danske venner kom og 
delte denne solrike helgen med et trettitalls nord-
menn. Fredag var det registrering fra kl. 17-19 
med kaffe og samtaler før Vardefolket ble hentet 
av sine vertsfolk på Hamar. For noen ble det en 
liten rundtur i Hamar for å vise frem alt det nye i 
byen, mens andre bare roet seg ned med godt 
samvær. Men middag ble det på alle. 
 
Lørdag morgen startet utflukten med buss med 
Einar som guide. Første stopp var Rudshøgda 
hvor vi besøkte foreløpige utstillingen i det nye 

Prøysenhuset og fikk omvisning og kåseri i Prøy-
senstua. Deretter opp åssiden til lunsj på Mesnali 
leirsted. Her hadde vi treff i 1996, så derfor var    

 
det for mange et hyggelig gjensyn med stedet. Vi 
kjørte enda høyere opp – til Sjusjøen hvor vi 

stoppet ved vakre Sjusjøen fjellkirke fra 1962, 
som er bygget med natursten fra nærområdet. 

Videre gikk turen gjennom ”urbant” fjellandskap 
til nødvendig kaffestopp ved Pellestova. Deretter 
via Hafjell og strake E6 til Hamar ved 17-tiden 
for hvile og nødvendig personlig ”oppussing” før 
festen i Storhamar kirke.    
 
Rimelig presis (19.30) startet festen med vel-
komstord og et rikholdig koldtbord. Bare å velge 
og så forsyne seg flere ganger mens samtalene 
rundt bordene fløt lett. Olav S. overrasket med en 
nyskrevet sang til treffet – ikke mindre enn 14 
vers (som dere skjønner ett for hver samling). At 
du får det til, Olav! Historiker og tidligere stats-

Vellykket ”søskenklubbtreff ” på Hamar 8-10 august 
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arkivar, Per Øyvind Sandberg, fulgte deretter med 
et kåseri om: ”1814 – Skjebneår i dansk-norsk his-
torie.” Ekstra relevant tema i år, selvsagt. Her var 
fokus forholdet mellom fetterne Fredrik 6 og Chris-
tian Fredrik (senere Christian 8). Begge var betyd-
ningsfulle for våre land på hver sin måte, men had-
de en høyst forskjellig innstilling til kongens rolle 
og funksjon. Stor historisk innsikt og medrivende 
fremstilling.  
 
Etter pause og rydding, var vi klare for kaffe og 
kunne glede oss over et sjenerøst kakebord. Senere 

hilste Henning fra Vardeklubben og overrakte Ha-
marklubben et stort album med bilder fra tidligere 
treff. Nå blir det bare for oss å betrakte gaven som 
en stafettpinne som skal videreføres og oppdateres 
til neste møte. Svend Erik ledet så en morsom sek-
vens hvor et dansk og et norsk lag skulle mime 
korte tekster (Skemt og Grimaser). Det ble fornøy-
elige stilstudier for oss som satt på sidelinjen! Også 
andre innslag fulgte med Vibeke som leste små hu-
moristiske historier og Bjarne som utfordret balan-
se-og samarbeidsevne til tre norske venner, nemlig 
å kunne stå på og samtidig snu et lite teppe bare 
ved hjelp av intelligent samarbeid og føttene.  

 
Det gikk! Det norske underholdningsbidraget sør-

get Marit og 
Sigvart for; en 
quiz som 
skapte stort 
engasjement. 
Kvelden ble 
avsluttet med: 
”Den dag du 
gav oss er til 
ende”. En rik-
tig god kveld 
sammen med 
venner som 
ble lunt og 
ledig styrt av 
Johannes.  
 
 

 

Søndag var det avrunding av samværet med guds-
tjeneste i domkirken. Her stilte Hamarklubben med 
”egen” prest, Kåre Skagestad. Deretter tettpakket 

(av folk) kirkekaffe sammen med menigheten i 
Ynglingen. Så avskjed og på gjensyn. Henning in-
viterte nemlig til treff i Varde; vi satser på et 15. 
møte i 2017.  
 
Går det an bare å ha det hyggelig? Ja, dette treffet 
er et godt eksempel på det. Men noen la grunnlaget 
og fortjener takk: Det er Internasjonalt utvalg med 
Johannes, Sigvart, Einar og Iver. Vi skjønte også at 
de ikke hadde klart dette uten en solid kvinnelig 
baktropp i den praktiske gjennomføringen. Takk til 
dere alle. 
 
Jan Kåre 
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Det var med blandede følelser jeg reiste til regi-
onkonferansen i Flekkefjord 15.-17. august.  Jeg 
var nytiltrådt klubbpresident og kjente meg 
usikker både i vervet og på arrangementet. 
Skulle jeg stille i jakke og slips, eller var det mer 
uformelt? Jeg måtte også spørre på nytt min 
trofaste «ledsager» Arild (Stana) om defini-
sjonsforskjellen på distrikt og region. Og hva 
står egentlig forkortelsene ERD og PRD for? 
Dessuten hadde jeg aldri tidligere vært på Sør-
Vestlandet, og jeg så fram til å se dette spennen-
de landskapet. 

 
 
Tradisjonelle saker.  
 
Alt ble en flott opplevelse. Vi ble tatt imot av et 
vertskap som hadde tenkt på det meste. Fredagen 
gikk med registrering, middag, innkvartering og 
gospelkveld i Flekkefjord kirke.  Lørdagen gikk i 
hovedsak med til forhandlinger. Det var mange tra-
disjonelle «årsmøtesaker» med årsmeldinger, god-
kjenning av regnskap osv. Alt ble godkjent på en 
korrekt måte under en ryddig møteledelse. 
 

Strategiplan.  
 
Når det gjaldt arbeidsplan/strategiplan, så ble det 
på nytt satt fokus på synkende medlemstall på 
grunn av svak nyrekruttering. Flere klubber slet 
med å holde aktiviteten i gang på grunn av få med-
lemmer og svært mange «seniorer». Som en mot-
sats til nedgangen, ble klubben i Mandal tatt fram 
som et godt eksempel. Her hadde de siste året star-
tet opp med en ny klubb og hadde alt 70 medlem-
mer. Hovedårsaken til den store veksten virket å 
være at det hadde flyttet noen «ildsjeler» til byen.  

 
 

 
De hadde funnet en egnet måte å møtes på gjennom 
å starte en Y`s Men´s  klubb. Ellers ble det orien-
tert rundt forsøket på å starte opp seniorklubber. 
Klubben i Horten/Borre hadde i 2013/14 hatt et 
prøveår. Det ble klart at denne klubbformen måtte 
utredes noe grundigere før den ble en fast del av 
bevegelsen.       
 

(Fortsetter på side 11) 

Tanker etter Regionkonferansen i Flekkefjord. 

Landets nye regionleder (RD) Anders Golin Glendrange omkranset av de to  
utsendingene fra Hamar, Morten Saltvik og Arild Stana. 
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T rygge grenser for Israel, og palestinere 

som kan bli herre i eget hus, ser ut til å 

være et mål som ligger langt framme i tid. 

 

Denne konflikten har tatt mye plass. Andre 

konflikter glemmes. Forresten har nå ende-

lig også norske medier fått øynene opp for 

utrensking av trosminoriteter som skjer 

andre steder, Irak og Syria.  

 

Forfølgelse av annerledes troende er i dag 

en større utfordring enn kanskje noen gang 

tidligere. Det sies at kristne er den religiøse 

gruppe som er mest forfulgt, men også 

andre religiøse minoriteter forfølges: yasi-

dier i Syria og Irak, muslimer i Burma for å 

nevne et par eks. Dessuten ser det ut til at vi 

har helt glemt de ca. 200 jentene som ble 

bortført av religiøse grupper i Nigeria. Er de 

fortsatt i live, og om de lever, hva slags liv  
 

 

tvinges de inn   i? 

Terrortrusselen som vi har bak oss i som-

mer, er som en ørliten krusning sammenlig-

net med den orkan som andre opplever. Vi 

skal glede oss over tryggheten som vi har i 

vår del av verden – og jeg har ikke glemt 22. 

juli 2011. 

 

Jeg tror det er godt at andre konflikter enn 

Israel / Gaza konflikten også er kommet 

fram. Vi trenger å få høre også om de som 

lider, de som trues med døden, de som ikke 

får arbeid, de som holdes utenfor «det gode 

selskap» fordi de har en annen tro, et annet 

livssyn. 

 

Dette er utfordringer til kirkens og den en-

keltes forbønnstjeneste. 

Kåre 

Verdens konflikter 

Boikott.   
 
Askerklubben hadde levert inn en sak angående 
KFUK/M sitt vedtak om boikott av varer fra 
Israel. Det var ventet vanskelige drøftinger 
rundt denne saken. Men som en godkjenning av 
dagsorden, ble det til saklista forslått, fra en 
delegat, at denne saken skulle strykes fra saklis-
ta. Begrunnelsen var at Y´s Men-bevegelsen 
skulle være politisk nøytral og at denne saken i 
høyeste grad var politisk. Forslaget om å stryke 
saken ble tatt opp til votering og fikk 2/3 fler-
tall. Dermed ble det ingen videre drøftinger og 
oppfølging av denne saken. 
 
Fint fellesskap.  
 
Lørdagen ble avsluttet med Skaldyraften på 
Abelnes (Flekkefjords havn). Her var det, i til-
legg til maten, mye sang og taler. Det ble nær- 

 
 
 
mere midnatt før vi reiste tilbake til sengene.  
 
Søndagen var det avslutning med festgudstje-
neste i Flekkefjord kirke. Det sosiale fellesska-
pet var i fokus i hele helga. Mange har nok vært 
utsendinger i flere perioder og har disse konfe-
ransene som sitt årlige samlingspunkt.  Som ny, 
kjente jeg meg likevel hjertelig velkommen og 
raskt inkludert. Det er fint å kunne få være en 
del av dette kristne fellesskapet også her på Ha-
mar. Og jeg gleder meg til å få reise på neste 
års samling. Da får jeg vel reise som PP, eller 
hva det nå heter.  
 
Morten Saltvik, president.  

 

(Fortsatt fra side 10) 

I  Periskopet-
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MMMM    enn og kvinner møtte opp og fylte 
bussen Olav hadde plassert ved Domkirken 
3.juni kl 1800. Bare to måtte kjøre bil. Målet 
var Norsk vegmuseum ved Hunderfossen, og 
vi fant fram etter sikker kjøring på forholdsvis 
bra veger. 
 
Første aktivitet var å følge en smal vei opp til 
tunnelåpningen som ledet til tunnelen som hu-
ser Fjellsprengningsmuseet. Vi gikk i utsprengt 
berg og fikk en historisk gjennomgang av 
hvordan norsk bergmannsdrift har utviklet seg. 

Første illustrasjon viste forholdene for flere 
hundre år siden, og vi vandret gjennom ulike 
epoker fram til dagens høyteknologiske arbeid 
i og med fjell.  På utsiden var ulik redskap og  
bygninger fra forskjellige tider utstilt. 

 
 
Etter kaffepausen i det store og innbydende 
museumsbygget, vandret vi inn blant fantastis-
ke Lamborghini-modeller. Det var utstilt et  
imponerende antall biler fra de første utgavene  
til dagens designperler og fartsvidundere.  Bil-
der jeg tok viser en egen glød i øynene og end-
ret kroppsholdning hos enkelte i følget vårt. 
 
Samferdselsministeren vår var på museet da-
gen før vi ankom for å åpne utstillingen ”Tida 
og vegen”.  Den viser den historiske utvikling-
en av norsk vegbygging.  Vi ble ledet gjennom 
en løype der de fleste sansene våre ble tatt i 
bruk.  Mange steder var interaktive og bidro til 
kunnskap gjennom opplevelser.  Utstillingen 
tar for seg de fleste aspekter ved vegtrafikken: 
sikkerhet, terrengpleie, arkitektur, ingeniør-
kunst og vår reaksjonshastighet når vi er påvir-
ket av alkohol.  Denne utstillingen var svært 
interessant og godt pedagogisk tilrettelagt. 
 
For meg så det ut til at Y’s Men og damene 
var svært fornøyde med årets blåtur.  Takk til 
arrangørene! Utstillingene anbefales. 
 
Bjørn Stengel 

Ut i det blå med Y’s Men og Damene 


