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HENDERS ARBEID – SAMSPILL MED NATUREN 
 
En betraktning 

Det som slår en ved å ferdes på gamle og nedlag-
te veier, er hvor fint de er tilpasset natur og ter-
reng. Bildet ovenfor viser et parti fra den gamle 
veien over Strynefjellet, den starter ved Grotli og 
går til tunnellinnslaget like nedenfor Videseter 
lenger vest. Slike veier ble bygget i en tid med 
mindre ferdsel og færre krav til hurtighet og fram-
kommelighet. Grovt tilhugne stabbesteiner utgjør 
beskyttelsen mot stup og skråninger. Veien smy-
ger seg i svinger rundt bergknauser og småvann. 
Nedstigningen fra dagens sommerskisenter går i 
slyng nedover den bratte fjellsiden, og ved Videse-
ter er det en storslagen utsikt over dalen.  
 
Moderne bilturister ser ikke dette siden de for-
svinner inn i et sort hull i fjellet og først kommer 
ut etter flere kilometer. Slik er det flere steder. 
Ferjestrekninger som kunne gi litt sårt tiltrengt 
frisk luft og en pause fra bilen, erstattes ofte av 
tuneller. Moderne krav er at vi ikke skal forsinkes, 
at store lastebiler kan komme fram med sin last, at 

vi kan kjøre sommer som vinter, og at en mengde 
biler kan få plass.  
 
Mye av dette er positivt, men gamle veianlegg 
kan gi en påminnelse om hva vi har mistet under-
veis. En ro, en langsommelighet, en følelse av at 
veien alltid har ligget der fordi den virker så i ett 
med naturen. Moderne mennesker etterlyser ofte 
en ro, men blir straks urolige dersom veien ikke er 
god nok til rask kjøring, toget er innstilt, eller at 
tåke hindrer flytrafikken. Det er som om natur-
kreftene ikke betyr noe. Turister på Prekestolen og 
Trolltunga må reddes ned fordi de ikke tok hensyn 
til naturen.  
 
Fall til ro og kjenn at jeg er Herren, heter det et 
sted. Det er en påminnelse som kanskje flere ville 
ha nytte av å rette seg etter. Vår rastløshet er ikke 
alltid av det gode.  
 

Simon W. Bringeland 
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Torsdag den 13. oktober kl. 19.00 har Eidsvoll Y’s Men’s Club følgende 

program på menyen: 
 

Mitt liv fra Sotra til Hamar ved Magnus Kausland 

 

Det blir oppmøte ved Ynglingen kl. 18.00. Du er velkommen til å bli med. Av hensyn 

til servering, vil Eidsvoll ha beskjed om antall, hvis vi blir flere enn to personer. Har 

du lyst til å bli med, kontakt meg:  

Mobil: 916 51 032  

E-post: magnus@kausland.no 

Regionskonferansen 2016 
 

HHHH    augesund Y’s Men’s Club sto som 

arrangør for konferansen som ble avholdt 26.

-28. august. 34 klubber var representert, i alt 

med 107 klubbstemmer. I tillegg kom 12 verv-

stemmer. Deltagerantallet inkludert ledsage-

re og gjester var på omtrent 120 personer. 
 

Forhandlingene fløt godt. Direksjonen hadde 

full kontroll, og dirigenten grep inn i tide når 

enkelte innlegg var i ferd med å bevege seg 

bort fra saken. Sakspapirene kan leses på Y’s 

Men’s hjemmesider. Her vil også protokollen 

fra forhandlingene legges ut. Sentralt spørs-

mål under strategidebatten ble igjen rekrut-

tering og aldersprofil. Det ble opplyst at 6 

klubber er lagt ned det siste året, men det er 

også klubber som har en god vekst. I Oslo er 

det ingen klubber igjen og bare 1 i Nord-

Norge. De få klubbene som er igjen i Sverige 

har rettet en henvendelse om å inngå i Regi-

on Norge. Dialogen om dette vil fortsette. 
 

Dette ble en inspirerende konferanse med 

god styring og struktur og et veldig godt pro-

gram. Fredag kveld var generalsekretæren i 

Norges KFUK/KFUM, Øystein Magelsen,  

 

 

 

 
 
 

 

hovedtaler. 

Haugesunds 

beste a capella- 

kor krydret 

programmet 

med 4 sanger. 

Lørdag etter-

middag var det 

utflukt til Avaldsnes. Vi besøkte historiesente-

ret og den gamle kirken. Svært god guiding 

begge steder med interessant historisk infor-

masjon om Harald Hårfagres rolle under sam-

lingen av Norge. 
 

Lørdag kveld ble en fest. Avtroppende biskop 

Erling Pettersen holdt talen. Maten var upå-

klagelig. Mørere biff skal du lete lenge etter. 
 

Hotellet var utmerket. Forhandlinger og 

kveldsprogram foregikk et steinkast unna i et 

flott og sentralt beliggende menighetshus 

med det storslagne navnet Vår Frelsers me-

nighetshus. 
 

En slik konferanse kan jeg godt tenke meg å 

oppleve en gang til. 
 
Lars Viggo 
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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. 
Geir Hansen   28. 
Ingunn Myklebø   28. 
Marit Johnsen   30. 
  
Oktober 
Tone Kjersti Linkjendal 3. 
John Sellereite   6. 
Anne Stensberg   7. 
Morten Saltvik   28. 
  
November 
Bergljot Brønn Senumstad 7. 
Iver Mosvold   14. 
Brith Kvalvåg Winge  16. 
Sigmund Lie   9. 
Olav Svae    20. 
Else Magnum   26. 

Alder ingen hindring 
 
 

� I Y’s Men er alder ingen hindring for medlemskap 
– heller ikke for å inneha ulike verv. Nå har jeg tatt over 
som president for tredje gang i vår klubb. Flere har hatt 
denne funksjonen minst like mange ganger. For min del 
var jeg 31 år første gang jeg ble president, andre gang 
47 år og nå altså 68. Lang tid mellom hver presidentpe-
riode betyr at det har vært mange å dele denne funksjo-
nen på. Nettopp det er en styrke i vår klubb at vi har en 
velfungerende struktur som sikrer rimelig fordeling av 
oppgaver. Derfor starter jeg det nye klubbåret med fri-
modighet fordi klubben er så godt organisert at person-
avhengigheten ikke er plagsom.  
 
� Hamar Y’s Men’s Club har nådd moden alder: 47 
år. Det er en klubb med solid og stabilt medlemstall (43 
+ 2 gjester). Mange har vært med i lang tid, men heldig-
vis har det også vært et forsiktig tilsig av nye medlem-
mer. Mange av oss har nådd pensjonsalder, noe som kan 
være en stor ressurs ved at vi har tid til disposisjon for å 
gå inn i klubbens ulike funksjoner og oppgaver.   
 
� Y’s Men er en tjenesteklubb og dermed en viktig 
bidragsyter i sivilsamfunnet både gjennom sitt tilbud om 
et meningsfullt sosialt fellesskap, og gjennom de tjenes-
ter som ytes barn og unge på ulike måter. Hva den en-
kelte kan yte, stå til tjeneste med, vil være forskjellig. 
Det kan være alt fra utvalgsarbeid – via deltagelse i dug-
nader – til personlig, miljøskapende væremåter. For 
mange er klubben et viktig sted hvor man opplever til-
hørighet, hvor man får kunnskap (om kristelige, kultu-
relle, økonomiske og sosiale spørsmål) og kanskje til og 
med blir klokere. 
 
� Som de fleste andre frivillige organisasjoner, har 
vår bevegelse utfordringer med å opprettholde med-
lemstallet. Nedleggelse av klubber er heller ikke uvan-
lig. Faktisk er det slik at seks klubber i Region Norge er 

 
 nedlagt  siste år. Regionsstyret peker på at 
høy gjennomsnittsalder kan være et hinder 
for nye medlemmer. Derfor vil etablering av 
en ny klubb være løsningen lokalt. Antagelig 
tenkes det at yngre ikke vil finne det attrak-
tivt å bli med i en klubb preget av høy gjen-
nomsnittsalder blant medlemmene –  
 

(Fortsetter på side 11) 
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� Jeg har tidligere skrevet om sykkelturer i 
Stikka, og jeg nevnte at jeg hadde lyst til å sykle 
noen fjellstrekninger. Det ble med én slik tur, og et 
par i lavlandet. Av fjellstrekningene valgte jeg den 
som var enklest å få til, nemlig den gamle veien 
over Strynsfjellet. Det har vært mye dårlig og skif-
tende vær i sommer, så det var vanskelig å finne en 
dag som passet. Men endelig klaffet det, og jeg 
plasserte sykkelen på biltaket og kjørte til Grotli 
hvor jeg parkerte.  
 

� Derfra tok jeg sykkelen fatt, og etter litt stig-
ning fra Grotli flatet veien ut og jeg kunne nyte na-
turen rundt meg. Det var noe motvind, men jeg 
trøstet meg med at jeg ville få vinden i ryggen på 
tilbakeveien. Jeg syklet slik at jeg kom til det ned-
lagte hotellet på Videseter, halvveis nede i den 
bratte lia, og bildet viser den flotte utsikten fra ho-
tellet. Dersom jeg snudde meg, så jeg en rekke 
bratte hårnålssvinger oppover lia, og jeg tenkte nok 
at jeg skulle få kjenne om kreftene holdt tilbake 
opp den stupbratte lia. Jeg måtte gå deler av strek-
ningen, det ble for tungt å sykle de bratteste knei-
kene, selv i letteste gir. Dessuten var det stadig mø-
tende biler, og med en smal vei var det ikke alltid 
plass til både bil og sykkel. En fin tur var det, men  

 
jeg konkluderte  med at som dagstur ble det egent-
lig for langt når jeg skulle kjøre Grotli-Hamar tur/
retur samme dag. Det er 30 mil til Grotli. Selve 
sykkelturen var på 5 mil, en passelig distanse, og 
mersmak gav det. Så får neste sommer vise om det 
blir flere slike sykkelfjellturer.-  
 

� I lavlandet fikk jeg et par lange dagsturer. 
Den ene gikk til Lillehammer via Veldre og Sjusjø-
en, og derfra ned til Lillehammer, og videre langs 
den gamle Europaveien til Moelv, videre til Rings-
aker kirke og over til Brumunddal. Jeg syklet også 
ut til Nes en dag, videre ut til Helgøya hvor jeg 
spiste lunch på Skafferiet (anbefales), og videre 
Helgøya rundt, ut til Ringsaker kirke før jeg retur-
nerte til Hamar.  
 

� I fint vær var dette fine turer, og tørst ble jeg 
i varmen. Så det ble mye drikking av vann, både 
medbragt og kjøpt leskedrikk. Blir man dehydrert 
på slike turer, mister man fort krefter. Det er også 
viktig å spise en del på  lange dagsturer. Jeg anbe-
faler gjerne Helgøya rundt, og for dem som synes 
det blir for langt å sykle fra Hamar, kan man parke-
re på Nes og starte turen derfra. 
 
simonwb 

SOMMERENS SYKKELTURER – BLE DET NOE AV DEM? 
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EN SPREK 80-ÅRING – JOHN FYLLER RUNDT ÅR 

JJJJ    eg har avtalt å møte John til intervju 
på campus Hamar, i den gamle hovedbyg-
ningen fra 1800-tallet. Vi møtes i det som i 
hans tid ble kalt for elevstua. Da het institu-
sjonen Hamar lærerskole, og her tok John 
sin lærerutdanning. Han ble ferdig i 1960, 
og gikk på det som ble kalt 2-årig engelsk-
linje for dem som hadde examen artium. 
Etter endt utdannelse fikk han stilling på 
Midtbyen skole, hvor han stort sett har vært 
i alle år siden (med noen avbrekk). Her un-
derviste han på 3.-7.trinn. 
 
I mange år hadde han ansvaret for alt au-
diovisuelt utstyr, kopimaskiner, og det som 
etter hvert kom av data. Her ble nok grunn-
laget lagt for den livslange interessen for 
data. Han tok 
en halvårsen-
het i data, men 
mye av det 
han lærte der 
var etter kort 
tid helt utda-
tert. Han har 
fulgt dataut-
viklingen til i 
dag, og det 
han kan i dag 
har han lært 
selv og ved å 
spørre andre. 
Den første PC 
han hadde, 
hadde en hard-
disk på bare 
20MB! Når vi 
hører slike tall, skjønner vi hvor fort denne 
utviklingen har gått. John fikk som oppgave 
å kurse både kolleger og lærere i data, men 
det var først ved inngangen til 1990-årene at 
datamaskinene ble vanlige på skolen.  
 

John har videreutdannet seg og blant an-
net tatt to halvårsenheter i henholdsvis bio-
logi og kroppsøving (begge fagene på lærer-
skolen). Dette var et morsomt år med mye 
friluftsliv, feltarbeid  og botanisering som 
del av utdannelsen. Han og medstudentene 
kom ofte med stor oppakning og ble spøke-
fullt kalt «disse adjunktene i bærplukking». 
Som en del av  utdannelsen laget de  en ak-
tivitetsuke for mennesker med ulike former 
for handicap. Det ble også tid til engelsk 
grunnfag fra Universitetet i Oslo, og sam-
men med examen philosophicum (og øvrig 
utdannelse) gav dette grunnlag for  adjunkt-
kompetanse (adjunkt med opprykk).  
 
John forteller at han valgte å slutte som 
62-åring, syntes tiden var inne, og han har 

hatt det 
bra i 
årene 
som 
pensjo-
nist. 
Det 
han 
gjerne 
vil 
fram-
heve 
fra ti-
den i 
skolen, 
er mø-
tet med 
eleve-
ne – 
sam-

været med dem satte han stor pris på. I fjor 
vår møtte jeg den første klassen jeg hadde, 
forteller John, og det var en helt spesiell 
opplevelse. Noen av disse elevene hadde 
han møtt ved ulike anledninger og holdt 

(Fortsetter på side 6) 
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kontakten med, andre hadde han ikke 
sett på 50 år.  
 
Data og fotografering er hobbier han 
vil trekke fram, selv om han legger til at 
kona kanskje er flinkere til å se fotogra-
fiske motiver. John fotograferer gjerne 
natur, men helst natur med mennesker – 
det er viktig.  
 
Jeg har begynt å trene på treningssen-
ter på mine eldre dager, forteller John. 
Jeg fikk en gave av min kone – et opp-
legg med personlig trener. Her kan  jeg 
drive med litt styrketrening og kondi-
sjonstrening, sier han, og dessuten har 
jeg jo vært gymnastikklærer i mange år. 
Hadde noen tidligere fortalt meg at jeg 
skulle begynne å trene på et treningssen-
ter, hadde jeg nok ledd av dem.  
 
Ellers kjenner vi John som en iherdig 
og utholdende syklist. I alle år syklet han 
til Midtbyen skole, sommer som vinter. 
Han sykler fremdeles året rundt, men har 
nå fått piggdekk på framhjulet som gjør 
at han føler seg tryggere på vinterføre 
(noe som nok kona vet å sette pris på). 
Med nyanskaffet og sterk sykkellykt og 
en hjelm som passer perfekt, kommer 
han seg fram. (Intervjueren møtte John 
ved en sportsforretning tidligere i som-
mer – da skulle han kjøpe seg en ny syk-
kelhjelm.) 
 
John forteller at han har vokst opp i Ha-
mar, er ekte Hamar-gutt, men har bodd i 
Ottestad siden 1971. Han har også bodd i 
Stafsbergveien (Hamar), hvor det var 
nærhet til skog og friluftsområder – et 
eldorado for barn. I sommerferiene var 
han ofte i Hjørundfjord hvor familien 
opprinnelig kommer fra, og når han kom 
tilbake snakket han sunnmørsk! 
 
 

 
I YMC har han vært siden 1970, for-
teller John, og det var Olav Fløene som 
spurte om han ville være med. Fløene 
var en kollega ved Midtbyen skole. Flere 
av dem som var med i YMC kjente han 
fra speiderarbeidet – John har selv vært 
speider. I klubben har han i mange år 
hatt ansvaret for Stikka, da sammen med 
Torbjørn Hummelvoll. I  første tiden ble 
spritduplikator benyttet, og senere skjed-
de trykkingen i trykkeriet til Birger Aas. 
Etter hvert som datateknikken kom, ble 
det enklere og mindre arbeidskrevende å 
lage Stikka. Han forteller at han etter 
hvert lærte hvordan man skulle bygge en 
hjemmeside, og han spurte mange om 
råd. En av hans to døtre jobber i kring-
kastingen, og hun har ofte bistått med 
råd og dåd. Klubbens hjemmeside er la-
get av John, og han legger ut Stikka og 
programmet der. Når noen ønsker en 
melding sendt ut til alle klubbens med-
lemmer, er det John som ofte tar seg av 
det.  
 
Hvorfor ble du værende i YMC – spør 
jeg. Jeg har alltid likt meg godt i klub-
ben, svarer John. Den kristne basisen be-
tyr mye for meg, og det er et godt miljø i 
klubben. Klubben har endret seg en del 
siden jeg ble med, sier han. Den gang 
var vi yngre, de fleste av oss, så den 
største endringen er nok at gjennom-
snittsalderen er høyere nå. I årenes løp 
har   klubben hatt mange prosjekter. Av 
de tidligste husker jeg salg av strøsand,  
salg av Mjøskalenderen og beising av 
hytter i kojedalen på Budor.  
 
Vi gratulerer John med 80-årsdagen 
og håper at han ennå i lang tid vil sørge 
for at Stikka kommer til klubbens med-
lemmer! 
 
swb 

(Fortsatt fra side 5) 
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SSSS    igmund og Trond Vidar har vært 

kolleger på Høgskolen i Hedmark, avdeling 

for lærerutdanning, i mange år. Ja, de har 

en fartstid som strekker seg tilbake til den 

gangen institusjonen på Holsethøyden het 

Hamar lærerhøgskole. De har begge under-

vist i naturfag, og derfor lå det til rette for 

et felles jubileumsintervju med dem. 

 

Sigmund kom i 1991 i 50% stilling, og fra 

1992 var han i fast 100% stilling. Trond Vi-

dar kom i 1992 som timelærer – han hadde 

sin hovedjobb på Toneheim folkehøgskole – 

og siden ble det fast jobb på ham også. Der-

med har de vært nære kolleger siden 1992. 

Begge har bakgrunn fra Gjøvik. Sigmund har 

trådt sine sko i Ynglingen på Gjøvik, mens 

Trond har mer av sin bakgrunn i bedehus-

tradisjonen. 

 

Sigmund har hovedfag i zoologi, men med  

 

lærerskolen i bunnen. Trond Vidar har også  

lærerskolen, og har oppnådd sine akade-

miske kvalifikasjoner gjennom å bli vurdert 

av en kommisjon som har sett på det han 

har laget av undervisningsopplegg og bøker 

han har skrevet. 

 

De har samarbeidet om undervisning, og 

de har skrevet lærebøker sammen. Trond 

Vidar sier at det er fint å ha en kollega som 

du kan jobbe så tett sammen med, og erfa-

re at de har samme filosofi bak det de gjør. 

Samarbeidet har gått uten krangler, de har 

delt på alt, også penger. De har sittet sam-

men og skrevet på PC, noe som har gitt et 

bra resultat, sier de begge.  

 

Et av læreverkene de har skrevet sammen 

heter Cumulus, hvor de har hatt ansvaret 

for naturfagdelen. Dette er et læreverk for 

(Fortsetter på side 8) 

TO VITALE SYTTI-ÅRINGER – SIGMUND OG TROND 
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grunnskolens 1.-4. trinn, og var det lærever-

ket på dette området som i sin tid hadde 

størst utbredelse. Læreverket ble skrevet i 

forbindelse med Kunnskapsløftet i grunnsko-

len. De har også skrevet to bøker for barne-

hageutdanningen, og en for grunnskolelærer-

utdanningen. Alle tre bøker var innenfor na-

turfag, og de er blitt godt mottatt av studen-

tene.  

 

Både Sigmund og Trond Vidar har holdt 

mange lærebokkurs rundt omkring i Norge. 

De arbeider også nå med et bokprosjekt. Det 

er en barnebok som har følgende tema: Dy-

reliv i dammen. Det blir en bildebok. Tidligere 

har de sammen skrevet  flere felthåndbøker 

for barn. En av dem, Dyreliv i fjæra, er over-

satt til færøyisk! 

 

 På spørsmålet om de vil trekke fram noen 

gode opplevelser fra undervisningen, nevner 

begge ekskursjonene med studentene. De 

understreker betydningen av feltarbeid, det-

te å ta studentene med ut i naturen og la 

dem få oppleve den i felten (feltbiologi). De 

har bl.a. hatt mange fine turer til Runde, og 

studentene har satt pris på disse turene. 

 

Intervjueren spør om hvorfor de valgte na-

turfag som spesialitet? Sigmund sier at han 

alltid har hatt interesse for naturen – den har 

i grunnen ligget der hele livet. Det samme 

gjelder for Trond Vidar, med sin store inter-

esse for fugler og fuglelivet. Fugleinteressen 

startet i småskolealderen, og ble etter hvert 

noe mer enn en hobby. Interessen har resul-

tert i flere fuglebøker, og her ble noe av 

grunnlaget for opprykket til lektor lagt. Det er 

blitt mange foredrag rundt omkring om fug-

ler. 

 

Med bakgrunn i sin store interesse for feltar-

beid – og hvor viktig de har sett at det er for 

studentene (og elevene i grunnskolen), er de 

bekymret over utviklingen som gir mindre og 

mindre tid til feltarbeid. Elever og studenter 

må være ute i naturen dersom interessen for 

den skal vekkes. Det blir mindre og mindre 

artskunnskap blant elever og studenter, og 

dermed blir de fremmedgjort for naturen. De 

har erfart at elever ikke har vært i stand til å 

se forskjell på kråker og skjærer! På den an-

nen side har digitaliseringen åpnet for mye 

muligheter og andre arbeidsmetoder. Digita-

liseringen fører for eksempel til at studente-

ne tar bilder av planter istedenfor å presse og 

tørke dem til et herbarium. Nå kan de levere 

en digital mappe som studentarbeid. 

 

Som sytti-åringer er de nå begge pensjonis-

ter på fulltid, men holder fortsatt et høyt 

tempo – selv om de skynder seg å tilføye at 

som pensjonister bestemmer de tempoet 

selv. Gjennom det mangeårige kollegasamar-

beidet er de blitt gode venner, noe som også 

gjelder ektefellene.  Med sin store begeist-

ring for faget og undervisningen, har de skapt 

stor interesse for naturen blant elever og stu-

denter. Intervjueren har i mange år arbeidet 

på samme avdeling som de to jubilantene, og 

har sett hvor viktig dyktige og motiverte un-

dervisere er for å vekke den faglige gløden 

hos studentene. I en tid med klimaspørsmål 

høyt oppe på dagsorden, er dette en viktig 

inngang til å forstå samspillet mellom men-

nesker og natur, og hvor avhengig vi er av 

naturen. 

 

Avslutningsvis er det naturlig å komme inn 

på spørsmålet om hvorfor de er med i YMC? 

Sigmund forteller at han hadde vært med i 

KFUM/K lenge, men at det var Trond Vidar 

som fikk ham med i YMC.  Trond Vidar kjente 

også KFUM/K før han ble med i YMC. Gjen-

nom medlemskapet i YMC håper de å kunne 

gi litt tilbake av det de opplevde i ungdom-

men. Fellesskap og samhold i YMC oppleves 

som viktig, og interessante foredrag gjør det 

også fint å være med. 

 

Vi gratulerer  med 70-årsdagen og ønsker  

begge fortsatt mange god år framover! 

 

swb 
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JUBILANTER I KLUBBEN 

 
I høst har klubben fem jubilanter. Sigmund Lie og Trond Vidar Vedum fyller begge 70 
år, og i dette nummeret kan du lese et dobbeltintervju med dem. John Sellereite fyller 80 
år, og også han er intervjuet i dette nummeret av Stikka. Olav Svae og Olav Landheim 
fyller begge 75 år, og de blir intervjuet i siste nummer av Stikka. 
 
Klubben gratulerer jubilantene! 

Om å bygge på fjell. 

Hver den som hører disse mine ord og gjør det de 

sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på 

fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene 

blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det 

var bygd på fjell. Og hver den som hører disse mine 

ord og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig 

mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, 

elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. 

Da falt det, og fallet var stort.»Matt 7, 24-27. 

 

Vi kjenner Jesu ord fra avslutningen av 
«bergprekenen». Dette å ha noe trygt å bygge livet 
på. For noen år siden da jeg skulle reparere litt på 
kanten av taket på huset vårt, stod stigen på terras-
sen solid bygget med en grunn som Per Olav Fjøsne 
hadde lagt. Terrassen sviktet ikke, men min vurde-
ring. Terrassen og «stigens fot» passet ikke sam-
men. Stigen skled og dermed fulgte jeg med stigen. 
Litt forslått, trodde jeg, og fortsatte arbeidet etter en 
stund med hjelp fra en god nabo.  

Dagen etter, med litt smerter i armen, fikk jeg 
time på legevakta, men der var ikke det notert. Føl-
gelig måtte jeg komme tilbake senere på dagen – i 
mellomtiden var det vielse i Vang kirke. Ved hjelp 
av notestativ, som jeg knapt har brukt i andre sam-
menhenger, tror jeg vielse gikk forholdsvis normalt. 
Senere på dagen ble det konstatert brudd i armen. 
Konfirmasjonsgudstjenestene i Øvre Vang dagen 
etter, ble avsluttet med noe slikt som: «Husk å byg-
ge livet på noe som ikke svikter» og med den gipse-
de armen litt hevet! 

Like etter terroren i Brussel i vår, var vi i Frankri-
ke. Avisene der var fulle av stoff om det som hadde 
skjedd. Jeg merket meg spesielt en kommentator 
som tok opp nettopp dette med å ha et grunnlag som 
er så solid at en ikke blir revet med i de flyktige (og  

 

farlige) 
ideologier som 
vi møter. 

Bygge på fjell = å ha Jesu ord 
som grunnlag i livet. Jeg har døpt noen 
hundre barn og hatt konfirmasjon også av noen 
hundre. Det har vært fint å få mulighet til disse opp-
gavene. Men så tenker jeg: Hvor blir det av dem? 
Har de fått med seg noe å bygge livet på? Noen få 
har jeg møtt senere (far til gutten på forsiden av sist 
nr. av Kirkebladet for Vang og Hamar var en av 
«mine» konfirmanter). 

Kirken har startet et «breddearbeid» for å møte 
barn og ungdom. Gode og omfattende planer er ut-
arbeidet. Vi har fått ansatte til å gjennomføre plane-
ne – planer som helt sikkert har bruk for mange fri-
villige. Dette gir muligheter. 

Utfordringen blir: 

·å nå våre døpte? 

·å nå foreldrene slik at de kan hjelpe sine 
barn til å lære Jesus å kjenne og gjennom det 
bygge sitt hus på fjell (eller sette stigen på et 
underlag som ikke lar den skli)? 

Det er en ambisiøs målsetting kirken har gitt seg 
selv ved å ville møte alle døpte og de som på annen 
måte tilhører kirken. Formidle til dem budskapet 
som gir en trygg livsgrunn og som hindrer at de kan 
bli et «lett bytte» for andre tanker og ideer. Et byg-
ning som står når «Regnet styrter, elvene flommer, 

og vindene blåser og slår mot huset». 

Kanskje er det ikke så mange av oss som føler 
kall til å gå inn i konkrete oppgaver i trosopplæ-
ringsplanen. Men vi kan støtte arbeidet ved vår 
bønn. 

Kåre S. 

I  Periskopet-
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LIVET SOM KORNBONDE. 
 

Jeg trives med å plukke stein! 

Kona mi rister oppgitt på hodet når jeg sier 

det. Kan det være noe trivelig? 

Jo, det er stemningen en fin vårdag. Vi har 

slåddet og harvet og nå skal jordet være klart 

til å bli sådd. Det ligger en forventning i lufta 

når såmaskina fylles og de første sådragene 

kjøres opp. Det er Trygve Magnus som sår nå. 

Så tromler vi, og det er en god følelse å se en 

nytromlet åker. Det er spennende å følge med 

når de første spirene bryter jordoverflata. 

 

I ca. 25 år var det å være kornbonde en del 

av min hverdag, nå observerer jeg det meste 

fra avstand. Men fra verandaen min så ser jeg 

ut over jordene og følger med glede med et-

ter hvert som jordet utvikler seg til et grønt 

mykt teppe. Ja, gjennom sommeren har vi 

mange samtaler om situasjonen Trygve Mag-

nus og jeg. Og mange ganger ringer han fra 

kontoret i Oslo. Har det regnet hjemme? Jeg 

har regnmåler og kan gi eksakte svar på hvor 

mange millimeter som har kommet. 

På ettersommeren ser vi hvordan åkeren gul-

ner. Kanskje er den litt tynt på noen topper, 

men stort sett står den fint. Kornet busker 

seg. Vi klemmer på kornet, putter noen korn i 

munnen, tygger på det. Er det tid for å skjæ-

re? Det er en helt spesiell stemning når de 

første skurtreskerne passerer på vegen, eller 

vi hører duren fra treskere som allerede i gang 

borte i bygda. 

 

Det er vanskelig å forklare, men det nærmer 

seg sommerens høydepunkt. Vi sjekker at alt  

utstyret er i orden, ordner med hengere og 

gjøre avtaler. De siste årene har vi ikke skjært 

selv på grunn av arbeidssituasjonen til Trygve 

og meg. Vi solgte faktisk treskeren. 

 

Så en dag er leietreskeren i gang. Håper det 

fungerer? Det er gode værmeldinger. Det  

verste som er, er å kjøre sundt etter at du har 

gått og ventet på dagen du kan begynne. Det  

 

 

 

durer på garde-

ne omkring, og det ligger 

mørke skyer over Skreikampen. Slik var 

det også i år. Jeg gledet meg der leietreskeren 

kjørte sitt første drag forbi huset og gult mo-

dent korn ble fylt opp i hengeren. Jordet inn 

mot huset der jeg bor var leid ut i år, men det 

er like spennende for det. Det kan være litt 

for spennende. Jeg fulgte med. Treskeren skar 

dekar etter dekar. Ut fra en traktor med halm-

presse rullet bunt etter bunt. En annen trak-

tor kjørte buntene unna. 

 

Da var det at det skjedde. Foran på traktoren 

på gaffelen hadde traktorkjøreren tre halm-

baller. Han så nok dårlig, for plutselig kjørte 

han inn i høyspentstolpen midt på jordet. 

Stolpen knakk på midten. Ledningene falt ned 

på noen halmballer. Traktoren kjørte unna i 

full fart. Hadde ledningene truffet traktoren 

hadde føreren kanskje vært død. Det begyn-

ner å brenne i en halmball. Jeg er tilskuer til 

det hele på avstand. Minnes selv da jeg for 30 

år siden gjorde akkurat det samme. Skal jeg 

ringe e-verket? Men før jeg egentlig får be-

stemt meg ser jeg den første brannbilen rulle 

innover jordet, så en til, og så en tankbil. Så 

en utrykningsbil. Så kommer e-verket. Strøm-

men er borte på hele Ilseng. Brannvesenet 

skumlegger jordet rundt stolpen og det hele 

roer seg etter hvert ned. 6 timer senere kom 

strømmen tilbake, og neste morgen observe-

rer jeg hvordan en ny stolpe bli satt på plass 

og ledningene heist opp. 

NATURHJØRNET  
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I går skar en leietresker hveteåkeren nede ved 

tunet. Den hadde Trygve sådd. Vi klatret ivrig 

opp i traktorhengeren. Fylte handa med korn 

og puttet noe i munnen. Faste og fine korn. 

Trygve kjørte det første lasset til mølla og kun-

ne et par timer senere rapportere en vannpro-

sent på kornet på 15,7%. Kjempebra! Nesten 

lagerklart. Tørr og fin hvete Dette lasset blir det 

mange tusen brød av, sa Trygve og var i godt 

humør. Jeg kunne ha lyst til å kjøpe meg igjen 

en ny liten skurtresker, sa han. Kona mi rista 

igjen oppgitt på hodet. Det har da ikke du tid 

til! 

 

Nå når jeg ser ut gjennom vinduet ligger en gul 

barbert åker foran meg. Halmballene er pakket 

inn i plast og det meste av hveten er levert på 

kornsiloen i Stange. Fra gården hører jeg en 

svak sus fra kaldlufttørka. Dette kornet skal vi 

levere senere i høst. 

Skuronna ble akkurat slik som forventet. Det 

bygde seg opp en forventning og spenning. Det 

skjedde noe dramatisk, men det gikk bra til 

slutt. 

 

Jeg har en egen ro over meg nå. Kornet er i 

hus. Og jeg skal nyte høsten. 

Midt på jordet står det en stor ny impregnert 

stolpe! 

 

Trond Vidar 

 

fordi det antas at det ikke vil være et til-
strekkelig interessefellesskap. 
 
� Jeg mener nok at man skal være var-
som med å overdimensjonere aldersargu-
mentet og fremholde en sjablonmessig for-
ståelse av hvordan eldre er. Vi skal snakke 
fint (jf. nyordet: fremsnakke) om dette at 
medlemmene blir værende gjennom ulike 
livsfaser på grunn av klubbens positive 
kjennetegn. Jeg tenker da på mannsfelles-
skapet, meningsfulle oppgaver (dugnader, 
ulike klubbfunksjoner), kunne være noe for 
andre (gjennom økonomiske og praktiske 
bidrag), oppleve interessante klubbmøter 
med kvalitetsforedrag, føre gode samtaler 
rundt kveldsmaten, ha et vennskapssikker-
hetsnett som gir støtte når ”livet står på” – 
og bli utfordret av, og forankret i, klubbens 
åpne kristne basis.  
 
� Ville det være utenkelig at 30-40-
åringer kunne finne seg til rette hos oss? 
Nei, jeg tror ikke det fordi klubben har mye 
å tilby. Å bli oppfattet som en relevant og 
interessant klubb forutsetter at vi gjennom 
vår klubbkultur og våre programmer frem-
mer nysgjerrighet og interesse for det som  

 
skjer i samfunnet rundt oss – og at vi passer 
på at vi ikke blir ”for pensjonerte” i vår  
innstilling og væremåte slik at vi gjør oss 
irrelevante for yngre personer.  
 
� Vi er en klubb med godt modne menn 
med et stimulerende fellesskap som vi skal 
glede oss over. Samtidig vil nok en større 
aldersspredning kunne berike klubbfelles-
skapet ytterligere. Da jeg for en del år siden 
spurte Inge Lønning om hva han mente 
ville være det viktigste bidraget til folkehel-
sen, svarte han: Å gjenopprette kommuni-
kasjonen mellom generasjonene både i fa-
milie og i samfunnsliv. Det forutsetter at 
man ikke dyrker alderssegregering, men i 
stedet søker å opprettholde samtale og erfa-
ringsdeling mellom mennesker i ulike livs-
faser. Vi trenger derfor å rekruttere (også) 
yngre medlemmer som ikke bare kan vide-
reføre, men også fornye arbeidet for å reali-
sere klubbens visjoner.   
 
� Med disse strøtankene ønsker jeg alle 
vel møtt til høstens spennende program og 
interessante oppgaver.  
 
Jan Kåre 

(Fortsatt fra side 3) 

� � � � � � � � � � � � � � � � � 
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� Se godt på dette bildet. Hva ser du? 
Mannen midt på bildet – med ryggen til – bæ-
rer en Torah-rull. De fleste av dem som står 
nærmest ham, er sortkledde og bærer hatter, og 
de har lange hårlokker ved tinningene. Dette er 
ortodokse jøder, et svært sjeldent syn i Oslo. 
Men for en stund siden kunne nysgjerrige fot-
gjengere stanse opp og bivåne dette opptrinnet 
med dansende og syngende jøder.  
 
� Foranledningen  var  at  en  utvandret 
norskamerikansk jøde hadde skjenket en ny 
Torah-rull til en jødisk gruppe som har etablert 
seg i Oslo, og innvielsen av en ny skriftrull 
måtte feires. Disse ortodokse jødene har til-
holdssted i Josefines gate i Oslo, og de tilhører 
en av de mest vitale og ekspansive jødiske 
grupperinger i dag, med en verdensvid virk-
somhet som er bygget opp i løpet av noen få 
tiår. De kaller seg for Chabad-Lubavitch, hvor 
siste del av navnet henspiller på et av de stede-
ne i Øst-Europa hvor den ortodokse delen av 
jødedommen stod sterkt.  
 
� En av de siste rabbiene som har betydd 
mest  for  bevegelsen,  Menachem  Mendel 
Schneersohn (som var den syvende Lubavit-
cher Rebbe), bygget i løpet av førti år opp  

bevegelsen til å bli en global bevegelse. Han 
var svært opptatt av utdannelse, sosial endring, 
og sosialt arbeid. I en biografi om ham heter 
det at han inspirerte mange til å gi plass til spi-
ritualiteten i dagliglivet. Et interessant bilde av 
denne  personligheten  gir  rabbi  Adin  Even-
Israel Steinsaltz i sin biografi fra 2014. Stein-
saltz står for øvrig bak en omfattende overset-
telse til engelsk av hele Talmud, med kom-
mentarer og bilder for å gjøre innholdet lettere 
tilgjengelig for dem som ikke er så flinke i 
hebraisk.  
 
� Det er virkelig spennende at denne beve-
gelsen nå har etablert seg i Oslo. Men hvor 
mange vet at de er kommet til hovedstaden? 
Det er få. Ingen av de riksdekkende mediene, 
med unntak av Vårt Land, har omtalt de syng-
ende jødene på Karl Johan. Av sikkerhetsmes-
sige grunner var ikke arrangementet kunngjort 
på forhånd. Men det er virkelig påfallende at 
denne hendelsen som fant sted 30. august ikke 
på noe tidspunkt ble omtalt i våre toneangiven-
de medier. De som vil vite mer om hva beve-
gelsen står  for  kan besøke nettsiden deres: 
www.chabad.org/ 
 
Simonwb 

DANSENDE JØDER PÅ KARL JOHAN I OSLO 


