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Hva er til syvende og sist det viktigste? 

 

Denne overskriften er avsluttet med et spørsmålstegn, 
men svaret venter jeg med, mens disse ordene blir til set-
ninger.  
 
Som familiemedlem, klubbmedlem, kirkemedlem, innbygger og verdensborger deltar jeg 
på mange arenaer. Rollene og oppgavene varierer, som for eksempel Legobygger med bar-
nebarn og søppelplukking med klubbmedlemmer.  
 
Avhengig av arena flagger vi saker vi stiller opp for. Mange har sagt til meg den siste tiden 
at «du er jo bare opptatt av jernbanen». Så feil kan man ta. Selvsagt er jeg opptatt av jern-
banen. Det forplikter å være valgt av et styre til å fronte en folkeaksjon med over 4500 un-
derskrifter. Det er heller ikke vanskelig å mobilisere krefter for en sak jeg synes er viktig, at 
fremtidens innbyggere i Hamar vil ha stor glede av en jernbanefri strandsone. 
 
Det er mange andre saker jeg brenner for, uten at jeg skal ramse dem opp her. Sakene 
fremkommer som et resultat av arenaene jeg er i, og  hvilken rolle mine omgivelser og 
noen ganger jeg selv har gitt meg. Oppgaven er å bidra med den nødvendige innsatsen for 
å fylle rollen med riktig innhold og utførelse. Noen ganger er det lett mens det andre gang-
er kan føles krevende og nesten uoverkommelig. 
 
Tilbake til overskriften, hva er til syvende og sist det viktigste? For meg skjedde det viktigs-
te 15. januar 1950 da mine foreldre bar meg til dåp i Hamar domkirke. Jeg husker ingenting 
fra den dagen og det som skjedde. Kun andres vitnesbyrd om hendelsen kan jeg støtte 
meg til, i troen på at det virkelig skjedde, at jeg ble døpt. 
 
Mitt budskap denne gang er å oppfordre til å feire sin dåpsdag. Den hendelsen er faktisk 
svaret på spørsmålet i overskriften. Det utrolig store er jo at jeg selv ikke presterte noe. 
Det viktigste skjedde, og jeg kan hvile i troen på at dåpen holder. Det fortjener en årlig fei-
ring! 
 

Geir Bjørnar 
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Litt om programmet høsten 2015 
Semesterstart blir i Domkirken den 30. august med påfølgende kirkekaffe på Ynglingen. Høstpro-
grammet preges av at vi benytter mange interne krefter. Bare ved to av samlingene har vi invitert 
eksterne foredragsholdere. Den 15. september kommer professor Jan-Olav Henriksen og tar opp 
temaet Det ondes problem. Dette arrangementet er et samarbeid med Kirkeakademiet. Spesialråd-
giver Atle Holstad  besøker oss 24. november og setter søkelyset på en Ny narkotikapolitikk?  
 
Lars Viggo, påtroppende presisdent. 

Lang sesong for pensjonistkaffen 
Selv om klubbmøtene har tatt sommerferie etter Eidsvollturen, så møtes pensjonister til tirsdags-
kaffe på Prestrudsenteret. 9. juni var vi 5 stykker samlet og praten og diskusjonene gikk livlig 
den timen vi var sammen, etter at Helge og Hans Anders på forhånd hadde hatt sin trenings-
stund. Her er Johs, Helge, Hans Anders og Carl Wollert foreviget av «ungdomsalibiet» blant 
pensjonistene. 

Geir Bjørnar 

 
Søndag 30. august inviterte klubben til kirkekaf-
fe etter gudstjenesten i domkirken. Peisestua ble 
smekk full av klubbmedlemmer, ektefeller og 
noen andre kaffetørste kirke-gjengere. President  

 
Lars Viggo ledet samværet og benyttet anled-
ningen til å orientere litt om klubben, program-
met og formålet som en tjenesteklubb. Takk for 
kaffen og tilbehøret – det smakte fortreffelig! 

Reisen til Sør-Afrika er utsatt 
I programmet er det satt opp en reise i Sør-
Afrika med Sigmund som reiseleder 27. okto-
ber. Siden reiselederen kommer tilbake fra en 
annen tur samme dag, er turen utsatt til 10.  

 

november.Det betyr at Geir Bjørnars sangkveld 
fremskyndes til 27. oktober, hvilket han ikke 
har noe imot.  

Ifølge presidiet skal ikke ansvarsgruppene bytte 
dag. 

Smekkfull peisestue på kirkekaffen 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    
        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

August 
Magnus Kausland   2.  
Hans Anders Aschim  6.  
Jorunn Lygre Jensen  14.  
Sverre Gaarden   18.  
Gerd Krohn-Hansen  18.  
Rita Hærem    19.  
Simon Bringeland   24. 
Einar Graff Hugo   25.  
Anna Sofie Fjøsne   28.  
  
September 
Henning Winge    2.  
Terje Gloppen    8.  
Nils Kristian Lie    8.  
Ragnhild Lie    9.  
Kjell Linkjendal   13.  
Ragnhild Hummelvoll  20.  
Geir Hansen    28.  
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.  
  

Mangfold og fellesskap 
Menighetsrådsvalg, bispedømmerådsvalg, kommune-
valg, fylkestingsvalg. Hvilke saker velger de ulike gruppe-
ringene å profilere seg på? Hvilken gruppering/parti ivare-
tar mine hjertesaker best? Mangfoldet er slående. Likevel 
er målsettingene i forhold til velferdssamfunnets kjernesa-
ker forbausende like når vi beveger oss på et overordnet 
plan. Partilederdebattene blir i overkant forutsigbare for 
meg.  Mer uforutsigbart er imidlertid journalistenes/
dommernes terningkast. Jeg har en tendens til å prioritere 
en god fotballkamp. 
 
På lokalplanet kan enkeltsaker engasjere sterkt. Vi er 
tettere på konsekvensene av politiske vedtak, og vi har 
nærmere kjennskap til mange av dem som stiller til valg. 
Mangfoldet kommer oss også nærmere. Felles verdisyn 
kan i mange tilfelle lede til vidt forskjellige konklusjoner. 
Dette gjelder ikke bare lokale spørsmål, men også nasjo-
nale og internasjonale. Likevel ønsker vi å omtale samfun-
net vårt som et samlende fellesskap, et mangfoldig og 
åpent fellesskap der alle skal få ytre seg og få del i vel-
ferdsgodene. Fellesskap er en grunnleggende verdi. Felles-
skapet er ikke et talerør, men det skal romme mange stem-
mer. 
 
 Jeg ser Y`s Men som et fellesskap der definerte verdier 
og målsettinger angir retningen. I programfolderen fram-
heves det mest sentrale. Åpenhet og mangfold vurderes 
positivt. Vi har hatt programinnslag der vi blir bedre kjent 
med hverandres historier. Vidt forskjellige erfaringer dan-
ner bakgrunn for våre holdninger og oppfatninger. Vårt 
fellesskap kan derfor ikke primært være et talerør i be-
stemte saker, men et åpent og inkluderende fellesskap med 
mange stemmer. 
 
Lars Viggo Berntsen 
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«Ut i det blå» våren 2015. 
 
Olav S. med minibuss og Terje og Trond med 
privatbiler la i veg med en lystig gjeng fra Yng-
lingen en litt kjølig vårkveld i juni med Eidsvolls-
bygningen som mål.   

I Stange var E-6 stengt videre sørover grunnet 
biluhell i en tunnel.  De tre bilene valgte forskjelli-
ge ruter fra Gata, men vi nådde målet omtrent på 
samme tid. Dog litt forsinket.   
 
Vi ble vel mottatt av vårt nasjonale minnesmer-
kes profesjonelle guider med utdeling av over-
trekksposer til fottøyet. Disse skulle skåne den ny-
restaurerte bygningens verdifulle og vernede gulv 
og inventar.  Vi ble tatt med på en reise 200 år til-
bake i tid og fikk en opplevelse av hvordan stem-
ningen var i huset under 6 viktige uker i norsk his-
torie.  
 
1814 handler ikke bare om nasjonalt opprør og 
stormaktspolitikk, men om mennesker og deres 
personlige engasjement og offer. Hvordan opp- 
levde Grunnlovens far, Falsen, disse begivenhete-
ne og hvordan var kokkas hverdag i kjøkkenet i 
kjelleren?  Hvilken rolle hadde husets eier, Cars-
ten Anker, midt oppe i begivenhetene.  

 
 
Vi ble imponert over restaureringsarbeidene. Her 
har våre myndigheter lagt stor vekt på å finne til-
bake til de flotte detaljene i tapeter og møbler fra 
1814. Underetasjen der tjenerstaben holdt til, er  
 

gravd fram og restaurert med kjøkken og ikke 
minst tjenerganger og trapper inne i huset.  
 
Etter 45 minutter var vi tilbake i vår egen tid 
etter en guiding som var god og meget opplysen-
de, men Bodil (Johnson) og jeg var enige om at 
den hadde ytet dansker og den norske bondestand 
liten rettferdighet. Kanskje er historien noe mer 
nyansert enn hva en kan få inn i en guidet runde i 
en slik kveldsstund.  
 
Vi fikk nyte vår medbrakte mat under tak før vi 
tok hjemturen på E-6 gjennom den gjenåpnede 
tunnelen. Men en «ut i det blå» tur er ikke over før 
vi tar farvel ved domkirka. Fortrolig prat i baksetet 
mellom to Ysmen var styrkende og oppløftende. 
Takk for turen alle sammen og spesielt takk til deg 
Bjørn S. 
 
Ole Jacob 
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Kære venner 
 
Tak for jeres sommer hilsen. 
Vi sender en hilsen  til jer fra vores opstart møde 
mandag 17.8 hvor vi var samlet til clubmøde i 
vores nyopførte Rolandhytten.  
 
Det har været clubbens helt store opgave i det 
gamle club år at få hytten opført, hvilket blev 
gjort af gode håndværker i perioden 15.9 -14 til 
30.4 -15. Klubbens medlemmer har lagt et stort 
arbejde i montering af  køkken  og inventar på 
soverummene, samt ophængning af lamper. 
Desuden er udenomarealer med flise belægning 
og græsplæne også anlagt af clubbens medlem-
mer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Så det var en stor dag da vi 29.maj kunne ind-
vie hytten med deltagelse af borgmester og  
repræsentanter for sponsorene og de foreninger 
vi har samarbejde med.  
 
Vi fejrede samme aften os selv og indsatsen 
med middag for clubbens medlemmer og deres 
ledsagere. Rolandhytten anno 2015 er  blevet 
taget godt imod ,da udlejningen går godt  og på 
længere sigt blivr den  nok clubbens største 
pengerejsnings aktiv. 
 
Her er vedhæftet 2 billeder fra opstart  af club-
året 2015-16.  

 
De bedste ønsker og et godt  
clubår til jer  i Hamar på vegne af  
Varde  Y's Men’s Club. 
 
Henning J. 
 
 

Her er en hilsen fra Varde Y's Men’s Club til Hamar   
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SSSS    vensken Torgny Segerstedt har mange ga-
ter oppkalt etter seg i en rekke norske byer. Også 
Hamar har hedret Segerstedt ved å gi en gate hans 
navn. Men hvem var Torgny Segerstedt, og hvor 
mange husker hans navn i dag? Han er blitt kalt 
Sveriges viktigste anti-nazistiske stemme i årene 
1933 – 1945, og han ble oppfattet som en utrettelig 
Norgesvenn. Et utvalg av hans artikler ble utgitt på 
et norsk forlag – men i svensk språkdrakt – i 1945. 
Segerstedt døde før 2. verdenskrig var slutt. I hans 
mange år som sjefredaktør for Gøteborgs Handels- 
og Sjøfartstidning fra 1917 skrev han flere tusen 
artikler. Blant annet skrev han dagsaktuelle kom-
mentarer under vignetten ‘I dag’, og mange av dis-
se – og andre – er samlet i artikkelsamlingen som 
kom i 1945, nettopp under tittelen ‘I dag’.  

    
Allerede  3. februar 1933 skrev Segerstedt en 
kommentar hvor han avkledte Hitler og det kan 
kalte ‘hitlerismen’. Han hadde ikke mye godt å si 
om Hitler, og avsluttet sin artikkel med følgende 
ord: «Herr Hitler är en förolämpning.» Denne ar-
tikkelen førte til at den tyske riksministeren Göring 
sendte en telegrafisk protest til avisen, hvor han 
nærmest truet med represalier dersom Segerstedt 
ikke satte en stopper for sine skriverier. Görings 
kritikk ble trykket i avisen og imøtegått av Se-
gerstedt. Redaktøren ironiserte over om telegram-
met fra Tyskland var autentisk eller bare en spøk. 
Det verste var at det faktisk ikke var en spøk, og 
det bekreftet nettopp de forhold som Segerstedt 
hadde påpekt: «Den som har ögon till att se med, 
kan icke vara i tvivelsmål om att olyckan är på fär-
de i Tyskland.» 
 
Det var få, både i og utenfor Tyskland, som så tid 
lig så hvor det bar hen og at dette kom til å ende i  
 

 
 
krig. Gjennom alle år ble han aldri trett av å påpeke 
dette, og han var også sterkt kritisk til svenske 
utenriksmyndigheter. Han motsatte seg forsøk på å 
bli kneblet. En slik uavhengig røst står det respekt 
av. Det inngyter respekt at han var så klartseende 
og maktet å gjennomskue den moralske fasaden 
hitlerismen forsøkte å bygge opp.  
 
Den tyske forfatteren Thomas Mann (1875 – 
1955) var også en av dem som tidlig så hvor det 
bar. Under en foredragsreise utenlands i 1933 ble 
han advart mot å vende tilbake, og noen år senere 
ble han fratatt sin æresdoktorgrad ved Universitetet 
i Bonn på grunn av sin angivelig utyske holdning. 
Under 1. verdenskrig var Mann, som så mange 
andre tysknasjonal, men endret gradvis standpunkt 
under Weimar-republikken. Men hvorfor så han 
klart der hvor andre ikke så klart?  
 
Den berømte filosofen Martin Heidegger (1889 – 
1976) ble nazirektor ved universitetet i Freiburg, 
og hans posthumt utgitte dagboksnotater viser at 
han hadde klart antisemittiske holdninger. Akade-
misk utdanning er i seg selv altså ingen garanti for 
moralsk klarsyn. Tyske jurister og leger stilte sine 
kunnskaper i tjeneste for det nye regimet, og lu-
therske teologer konkluderte med at regimet opp-
fylte en klart kristen oppgave. Mange av disse så 
ikke, i motsetning til Segerstedt, at demokrati og 
ytringsfrihet hørte sammen. Man så ikke, eller ville 
ikke se, hva som skjedde omkring. Da Heidegger 
gav ut sitt filosofiske hovedverk ‘Væren og tid’, 
var det tilegnet hans jødiske lærer Edmund Hus-
serl. Da verket ble gjenutgitt under krigen, var ti-
legnelsen fjernet. 
 
Torgny Segerstedt var en av de klare røstene som 
så rett og som skrev om det. Han forsøkte å forstå 
hva som skjedde, og hans etiske forankring var 
utvilsomt medvirkende til hans klarsyn. Et regime 
kan angivelig være tuftet på tilsynelatende demo-
kratiske og juridiske forpliktelser, men hvor man 
likevel er på kollisjonskurs med grunnleggende  
etiske verdier. Men å si slike ting krever stort per-
sonlig mot.  
 
Segerstedt så mange positive sider ved den nors-
ke motstandskampen, noe han skrev om i en artik-
kel fra september 1941. At den norske Nobelkomi-

ET NAVN Å HUSKE – TORGNY SEGERSTEDT (1876 – 1945) 
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téen allerede i 1935 gav fredsprisen for 1936 til 
Carl von Ossietzky (1889-1938) vitner om et lig-
nende politisk mot på et tidlig stadium. Det at Ha-
mar by har hedret Torgny Segerstedt med å oppkal-

le en gate etter ham, er absolutt på sin plass. Han er 
et navn vi bør huske, og han har vist et moralsk 
skarpsyn som også behøves i dag. 
Simon W. Bringeland 

TEGNESERIER – ET MORSOMT 
GJENSYN  

 
I mine barne- og ungdomsår på 1950- og 60-tallet 
var det tegneseriene som utgjorde vårt visuelle uni-
vers. Datamaskiner hadde vi knapt hørt om, og bil-
dene man så av dem på 1960-tallet viste store ma-
skiner som kjørte med bånd eller hullkort. Fjernsy-
net kom riktignok tidlig, men det tok mange år før 
tegneseriene forsvant. Kanskje hadde de sin glans-
tid i etterkrigsårene og fram 1970-årene? Tegneseri-
er finnes riktignok ennå, men har kanskje ikke den 
samme tiltrekningskraften som før. Jeg husker ennå 
hvor morsomt det var å vente på neste ukes nummer 
– hvor den spennende historien skulle fortsette. 
 
 Nå har barn både moderne telefoner, nettbrett 
og PC – med en overflod av lyd og bilder som 
straks er tilgjengelig. Noen av disse seriene er blitt 
gjenutgitt i bokform, og jeg har i et tidligere num-
mer av Stikka fortalt om seriebladene ‘Illustrerte 
Klassikere’, hvor leserne skulle få møte kjente bø-
ker fra den europeisk-amerikanske litteraturarven. 
Alle utgavene var nok ikke såkalte klassikere, men 
de fungerte likevel for mange som en inngang til 
bøkenes verden. 
 
I oktober 1966 begynte det komme ut et flott teg-
neserieblad som het ‘TEMPO’ – da kom det første 
nummeret. Dette inneholdt kvalitetsserier fra konti-
nentet, særlig franske og belgiske. Her møtte jeg for 
første gang seriene om Asterix og Tintin, men også 
en rekke andre spennende serier. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flere av disse utgis nå på ny, men ikke ved gjen-
opptrykk av tidligere nummere. I stedet har utgiver-
ne valgt enkelthistorier – som gikk over flere num-
mere – og trykket dem i sin helhet. Et eksempel er 
gjengivelsen ovenfor av forsiden på den første bo-
ken med serier fra Tempo. Dette var et blad som var 
trykket på dårlig papir, og det er neppe alle som har 
overlevd i årenes løp. Da er det hyggelig at noen 
spiller litt på nostalgien hos eldre lesere og trykker 
seriene opp igjen.  
 
Seriene i Tempo var høykvalitetsserier, både teg-
nemessig og episk. Mens ‘Illustrerte Klassikere’ 
kunne holde svært varierende kvalitet, var seriene i 
Tempo alltid av høy klasse. Både på grunn av plot 
og utførelse tror jeg disse seriene også kan appelle-
re til barn og unge i dag. 
 
Simon W. Bringeland 

P 
rosjekt- og økonomiutvalget var fulltallig da vi 
hadde møte 10. sept. for å drøfte situasjonen 

etter at kontrakten med Veidekke AS opphørte. Vi 
ble enige om å ta kontakt med teknisk etat i kommu-
nene på Hedmarken for å sondere mulighetene for 
fortsatt og utvidet søppelplukking hos dem. Svarene 
vi har fått hittil, er ikke spesielt oppløftende: De vil 
gjerne at vi fortsetter som før. Får vi ikke noe mer,  

 
vil omfanget av arbeidet reduseres kraftig, og inntek-
tene krympe til ca. kr. 15.000 (mot tidligere: kr. 
75.800) pr. år. 
 
Dette kan vi selvsagt ikke slå oss til ro med. Vi vil 
«stå på» for å finne nye inntektsmuligheter til klub-
ben. 
 
For prosjekt- og økonomiutvalget: Olav S. 

Uavklart om klubbprosjektet 
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MED FUGLER I LOMMA. 
 

Jeg hadde samlet en stor gruppe studenter rundt 
meg og forklarte om plantene i Ankerskogen. Mens 
vi stod der, kom en katt ruslende forbi. Å, katten 
har tatt ei mus, ropte en student og pekte mot kat-
ten. Ja. Så sannelig, katten hadde noe stort noe i 
munnen.  
 
Jeg gikk bort til katten for å se hva slags mus det 
var. Da oppdaget jeg at det var en fugl katten hadde 
i munnen. Jeg klemte forsiktig over munnen til kat-
ten, og katten slapp tak i fuglen.  
Det, var en grønnsissik. Tilsynelatende helt livløs, 

men jeg så at den så vidt beveget på et øye. Det er 
liv i den, sa jeg. 
 
Studentene ble veldig engasjerte.  
-Knekk nakken på den, sa en av studentene, så slip-
per den å plages mer. Slå den i hodet med en pinne, 
sa en annen. 
 
Jo men, sa jeg, det synes jeg er litt tøft. Når fug-
ler flyr i vinduet hjemme hos meg, så plukker jeg 
dem opp og legger dem i en liten eske jeg har med 
litt ull i bunnen. Da hender det at de kvikner til. 
Kan jo ha fått hjernerystelse. Jeg putter grønnsisik-
ken i lomma, sa jeg. Så får vi se hva som skjer. 
 
Jeg glemte fuglen, og da undervisningstimen var 
slutt var det en student som sa. Hvordan gikk det 
med fuglen? Oi, den har jeg glemt. Jeg stakk hånda 
i lomma og jo, der var det fullt liv. Jeg tok forsiktig 
rundt fuglen og løftet den opp.  
     

     
 
 
Den satt på hånda og så seg litt rundt før 
den fløy - til stor jubel hos studentene. 
 
En venn av meg jaktet rådyr. En kald vinterdag 
stod han under ei snøtung gran og speidet. Da hørte 
han noe som raslet oppe i treet og der rett foran han 
datt det noe ned i snøen. Han tok hånda ned i snøen 
for å se hva det var. Det var en liten fuglekonge, 
Norges minste fugl, veier ca. 5 gram. 
 
Vinternatta hadde nok blitt for tøff for den lille 
krabaten. Rådyrjegeren, Arnfinn fra Rings 
aker, studerte fuglen som han trodde var død.  
Tenkte at det kanskje gikk an å stoppe den ut, og 
han puttet den  derfor i lomma. Etter en stund mer-
ket han at noe beveget seg. Arnfinn tok hånda ned i 
lomma og holdt rundt den lille fuglen. Etter en tid 
løftet han forsiktig fuglen opp og slapp grepet 
rundt den. 
Fuglen fløy! 
 
Budskapet i disse små naturopplevelsene er  
altså. Putt fuglene i lomma det er ikke sikkert de er 
døde!! 
 
Et lite fugledikt til slutt. 
 
SYNG FOR MEG. 

 

Syng for meg løvsanger syng. 

Jeg hørte deg i går. 

Du varslet om enda en vår. 

 

Du synger så vemodig, 

så mjukt og så lett. 

Et budskap  om 

at vinteren og snøen er vekk. 

 

Fra løvskogen strømmer din vakre sang 

å at jeg skulle få oppleve dette enda en gang. 

 

Du gjør meg så glad. 

Jeg lytter og lytter 

og nyter din sang. 

Du må aldri dra herifra. 
   
Trond Vidar 

NATURHJØRNET 
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ET RIKT LIV 
 
Den 8. september fylte Nils Kristian Lie 75 år. En 
uke etterpå tok vi en prat over en kaffekopp, og 
minnene fra et rikt liv strømmet på. Det ordet som 
melder seg aller først i samtalen er ordet «takk», og 
etter hvert viser det seg at takken omfatter alle faser 
og livsområder i livet: barndomsår og utdanningsår, 
ekteskap og familie, yrkesaktive år og pensjonistår. 
 

p   Barndomsår og utdanningsår 
 
Det er tydelig at barndomslandet på Liaskjæret 
står i en egen glans. Det var ingen veiforbindelse og 
ikke mange hus på stedet, og båt var nødvendig for 
å få kontakt med omverdenen. Men for et fellesskap 
og for en oppdrift det må ha vært i barndomshjem-
met. Det var ikke bare mor og far og de fem guttene 
som bodde der. Der bodde også farfar og farmor, 
kalt goffen og gommo, og onkler og tanter. Ofte var 
det nærmere 20 mennesker i huset. Det var trange 
kår, men med gudsfrykt og nøysomhet og dyktighet 
i bagasjen, ble begrensningene vendt til muligheter 
og en positiv livsinnstilling.  Foreldrene så viktighe-
ten av at alle guttene skulle få videregående utdan-
ning, og de ofret utrolig mye for at det kunne skje. 
Nils Kristian glemmer f.eks. aldri at han fikk overta 
farens finsko da han begynte på Landsgymnaset på 
Eidsvoll.  
 
Gymnasårene ble skjelsettende og avgjørende for 
livsveien videre. Nils Kristian begynte som søn-
dagsskolelærer og ble valgt både til elevrådsleder 
og skolelagsleder. Da soknepresten i Hurdal, Bjarne 
Weider, kom på lagsmøte og utfordret til prestetje-
neste, opplevde Nils Kristian det som et kall han 
ikke kunne si nei til. Han begynte på Menighetsfa-
kultetet og møtte igjen Bjarne Weider på praktikum. 
Der fikk de mye med hverandre å gjøre, for Weider 
var da blitt praktikumsrektor, og han selv var blitt 
tillitsmann på kullet. Evnen og viljen til å påta seg 
lederansvar kom altså tydelig fram allerede i utdan-
ningsårene. Men det ble jo tid til andre og mindre 
seriøse gjøremål også, som f.eks. deltakelse i den 
nynorsktalende studentklubben «Firda Maskinlag»,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der medlemmene måtte stille i mørk dress på møte-
ne, og der hovedgjenstanden var en klippemaskin 
som ble kyndig håndtert av en egen maskinfører og 
brukt til  hårklipp på medlemmene. To personer ble 
innvilget gratisklipp. Den ene var landssekretæren 
for MF. Den andre var en teologistudent fra Mada-
gaskar som fikk gratis klipp som en form for utvik-
lingshjelp.   
 
Nils Kristian tenker med spesiell takknemlighet på 
tre av professorene på MF: Edvin Larsson i Det Nye 
Testamentet, John Nome i Religionsfilosofi og Olav 
G. Myklebust i Misjonsvitenskap. De representerte 
alle en god kombinasjon av bibeltroskap og kultur-
åpenhet. 
 

 p  Ekteskap og familie 
 
Her kan Nils Kristian selv føre ordet:  
«Ragnhild har, både menneskelig, sjelelig og ånde-
lig sett, vært av uvurderlig betydning for meg. Hun 
har ikke bare stått trofast ved min side som ektefelle 
og prestekone, hun har deltatt aktivt, og ut fra sine 
egne forutsetninger, i menighetsarbeidet i alle de 
sammenhengene jeg har fungert som prest. Jeg ten-
ker også med stor takknemlighet på familien hen-
nes. Prestehjemmet i Asker var av den åpne og rau-
se sorten, og jeg følte meg alltid velkommen der. 
Det ble en god kjemi og kontakt mellom Ragnhilds 
og min familie. Foreldrene våre hadde et felles eng-
asjement i det kristne livssynet og i den norske kul-

turskatten i sang og musikk. Jeg oppdaget med gle-

de at både svigermor og Ragnhild hadde lyriske ev-
ner, i likhet med min egen mor. Hun skrev dette  

(Fortsetter på side 10) 
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diktet da Ragnhild og jeg giftet oss den 24. juni i 
1964»:  
 
I dag me feirer så stort eit hende, 

tenk aust og vest er blitt ven og frende, 

og om du spør kor kan slikt gå til. 

Jau, austlandsjenta har fått ein stril. 
 
Den guten han var` kje verre faren 

enn han drog flugsens til prestegarden, 

for presten ærendet sitt han sa: 

Han ville Ragnhild til kone ha. 
 
Og presten han laut då sjå på karen 

for de må veta at h a n var faren, 

men guten var både stor og stram 

så presten fann ut: Det kan gå an! 
 
No er me alle kring bordet sessa. 

Den staute strilens fekk si prinsessa. 

No vil me syngja og halda fest 

så det kan spørjast i aust og vest. 
 
I fjor sommer kunne Ragnhild og Nils Kristian feire 
gullbryllup i dyp takknemlighet, sammen med de 
fire barna, de fire svigerbarna og de 8 barnebarna, 
og med egen seremoni i Vang kirke.   
 

 p  Yrkesaktive år og pensjonistår 
 
Nils Kristian begynte som feltprest i Nike-
bataljonen i 1968, før han kom til Hamar bispedøm-
me og jobbet som skoleungdomsprest fra 1969 til 
1971.  
 
Så gikk ferden til Fagernes, der han jobbet som 
res.kap. fra 1971 til 1977. Dette ble gode år, både 
for Nils Kristian selv og for familien. Det ble knyt-
tet varige vennskapsbånd, og hytta i Valdres ble an-
skaffet. Ragnhild drev et stort barnearbeid sammen 
med flere andre mødre, og jobbet for psykisk utvik-
lingshemmede, et arbeid hun verdsatte høyt. Nils 
Kristian fikk et helt spesielt forhold til prosten i 
Valdres, Kristoffer J. Ørjavik, som ble både et pas-
toralt forbilde og en åndelig far for ham. Han var en 
hardt prøvet mann og en god poet, som kunne sette 
ord på Gudsnærværet på en troverdig måte. Nils  

 
Kristian har som oftest med seg en eller to av dikt-
samlingene hans, og her er et av de diktene han set-
ter aller høyest:  
 
Det var i stilla 

eg høyrde at du tala 

og i det endelause rom, 

ikkje i omen 

av travle ord. 
 
Det var i oska 

eg fann det gullet 

eg leita etter i alle år, 

ikkje i alt eg bygde 

og bar i hop. 
 
Det var i støvet 

eg skimta dine spor, 

og ditt teikn ser eg 

i eit krosslagt tre. 
 
Da det ikke kom noen søkere til prostestillingen i 
Tynset, tok biskop Hille kontakt med Nils Kristian 
og spurte om han kunne tenke seg å søke. Det gjor-
de han, - og var prost i Tynset fra 1977 til 1985. Det 
ble gode og givende år, ikke minst takket være det 
rike sang- og musikkmiljøet i bygda, med bl.a. 6 
sangkor og et strykeorkester som to av barna begyn-
te å spille i. Interessant var også møte med den Hau-
gianske arven, særlig i Tylldalen.  
 
Så kom kallet til stillingen som domprost i Hamar. 
Og i hele 12 år, fra 1985 til 1997, fylte Nils Kristian 
den krevende, men også viktige og meningsfulle 
rollen som både sokneprest og domprost. Med det 
gode votumet han fikk ved bispevalget i 1993, er 
det mange av oss som mente at det var han som bur-
de blitt valgt, - men da måtte vel navnet hans vært 
Kristiane og ikke Kristian.   
Han fortsatte allikevel i domproststillingen i 4 år, 
før han gjorde det overraskende og spennende val-
get å bli prostiprest i Bjørgvin. Det ble på mange 
måter som å komme hjem igjen, og Nils Kristian 
opplevde det som et godt møte med barndomslan-
det.  

(Fortsatt fra side 9) 

(Fortsetter på side 12) 
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I  Periskopet-Antisemittisme i Norge. 
 

Jeg leser f.t. Anne Senders bok: «Vår jødiske reise». Den forteller om jødenes – ikke 
minst hennes manns families – komme til Norge og opplevelser de har hatt i vårt land. 
Den forteller om krigen. Det siste er jo kjent stoff og har vært mye framme i media, også 
med alle de som ble sendt til dødsleirene i Polen. Mange var de nordmenn som var med 
på å få dem sendt dit. 

Men også hendelser fra nyere tid gjør inntrykk og forteller om nordmenn som har 
handlet på underlige måter – også overfor jødiske barn. Å lese det var vel ingen overras-
kelse, men det gjør vondt å bli minnet på at antisemittismen - den bevisste og den ube-
visste - fortsatt eksisterer i vårt gode samfunn, blant «gode nordmenn». 

Anne Sender skriver om hendelser fra tiden med Gaza-krigen i 2009: 

«I Norge opplevde norsk-jødiske skolebarn at kamerater og lærere trengte utløp for 

spørsmål, frustrasjoner og sinne. Ikke alle voksne var voksne, eller hadde vilje til å være 

det. Andre viste manglende vilje til å tenke seg om. 

En av våre ungdomsskoleelever fortalte at læreren hadde gitt en oppgave i samfunns-

fag. Elevene skulle først telle hvor mange drepte det hadde vært på hver side av «jøder 

og arabere» denne uken. Deretter skulle klassen som hadde om lag 70% muslimske ele-

ver, og en jødisk elev, dele seg opp etter hvem de holdt med. Den jødiske eleven opplev-

de seg ikke særlig beskyttet. Da foreldrene tok det opp med læreren, ble han egentlig 

overrasket over at det var blitt så feil. Han vil bare være konkret og synliggjøre noe alle 

var svært opptatt av. 

En annen tolvåring, denne med israelsk far, ble etter skoletimen kjeppjaget av muslims-

ke og norske elever rundt i korridorene. Han skulle bli ‘banka opp som Gazaungene ble 

det’. Han kom til slutt ut i skolegården og livredd fortalte han læreren om jakten. Lære-

ren svarte: ‘Synes du det er så rart da, sånn som jødene holder på i Gaza nå?’ 

Da mor senere på dagen kontaktet rektor, viste det seg at læreren ble regnet som en av 

skolens beste. Moren brukte likevel lang tid på å forklare at hennes sønn altså ikke had-

de straffeansvar». 

Det ble en tankevekker for meg å lese disse små men alvorlige episodene. La oss håpe 
at slike holdninger og handlinger blir bekjempet. Kampen for at alle mennesker har 
samme menneskeverd er ikke over. Noe tyder på at det kan være langt fram. 

Kåre 
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Hyggelig feiring av Hans Anders 

  
 
 
 

Tirsdag 4. august ble tirsdagskaffen på Prestrud 
litt utenom det vanlige. Randi og Hans Anders 

inviterte til hyggelig treff i 2. etasje med serve-
ring av både rundstykker og kake til kaffen.  

2 dager etter ble Hans Anders 85 år, 
men vi måtte jo benytte det faste tirs-
dagstidspunktet. Vi var en stor gjeng 
fra klubben som hygget oss i  
hverandres selskap. Flere talere la vekt 
på Hans Anders sitt trofaste bidrag 
som klubbmedlem i mange år. Flere 
takket konkret for at han var deres føl-
gesvenn inn som klubbmedlem. 
 
Geir Bjørnar 

 
 
Men da muligheten til å bli sjømannsprest på 
Lanzarote dukket opp i 1999, ble fristelsen for 
stor, for både ham og Ragnhild. Hun ble både 
husmor og regnskapsansvarlig og deltids organist, 
mens han ble prest og bestyrer. Det ble 6 me-
ningsfulle, utfordrende og fantastiske år, både so-
sialt, kulturelt og åndelig sett. Begge opplevde at 
det var bruk for dem, og at de fikk brukt evnene 
og ressursene sine på en fin måte. Noe av det aller 
mest meningsfulle var det gode samarbeidet de 
fikk med alle de frivillige.  
 
Nils Kristian opplevde Sjømannsmisjonen som 
en lite byråkratisk organisasjon, hvor det var kort 
vei fra beslutning til handling, og det var lett å si 
ja til flere vikartjenester der etter at han ble pen-
sjonist. Det har blitt fire vikariater i London, og 
vikartjeneste både på Mallorca, Tenerife, Lanza-
rote og Grand Canaria, de fleste gangene sammen 
med Ragnhild.  
 
Ellers opplever han pensjonisttiden som en nå-
detid, en unik mulighet til å være sammen med 
sine nærmeste og følge barn og barnebarn med 
støtte og oppmerksomhet inn i fremtiden.  
 
 

p    Ettertanke 
 
Pensjonisttiden har også blitt en tid for selvran-
sakelse og ettertanke. Nils Kristian sier det slik:  
«Desto eldre jeg blir, desto mer kritisk blir jeg til 
meg selv, og de selvransakende spørsmålene mel-
der seg: Kunne jeg ha levd og valgt annerledes? – 
Var det noe jeg ikke så? – Var det noen jeg over-
så?  - Samtidig kan jeg ha en opplevelse av at jeg 
har blitt ledet, både av Gud og av konkrete men-
nesker, som f. eks prost Ørjavik i Valdres. Jeg har 
kjent meg ledet når jeg har kunnet gi noe av Guds 
nåde og hjertelag til andre, når jeg har fått være 

en kanal for Guds kjærlighet og barmhjertighet.» 
På det avsluttende spørsmålet om hvordan han ser 
på den kirkelige situasjonen i dag, sier han:  
 
«Det må være substans i det kirken bærer fram, 
noe som gir næring for både tanke og tro. Jeg øns-
ker et lederskap i kirken som ser lenger fremover 
enn dagen i dag. Det gjelder å kunne se bakover 
samtidig som en ser fremover, om å ta det beste i 
fortiden vår og bære det med seg inn i fremtiden. 
Jeg blir urolig med tanke på at kirken så lett blir 
konform med det som rører seg i tiden, men har 
samtidig tiltro til at Vårherre leder oss på veien, 
selv om vi ikke alltid ser hvor den går.»  
       
Geir Hansen 

(Fortsatt fra side 10) 

 


