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S å har også jeg vært på en regionkonferan-
se, fra start til slutt. Bortsett fra spilling på noe 
tilsvarende i Brumunddal for svært mange år 
siden, har jeg knapt vært utenfor Hamarklub-
ben i Y's Men-regi. 
 
Det var en interessant opplevelse å være til 
stede. Min plass var, bortsett fra tiden ved 
tangentene, bakerst i hjørnet i forhandlingssa-
len. Her kunne jeg følge innledninger, debatter 
og gjøre mine refleksjoner. Til og med kropps-
språket til deltakerne foran kunne studeres un-
derveis. Det er egentlig utrolig hvor mye man 
kan "lese" fra bakerste benk. 
 
Det er liten tvil om at Y's Men er en trygg og 
stødig organisasjon med gode og omfattende 
vedtekter og lange tradisjoner for hvordan ting 
skal være, fra innmarsj med flagg til vimpelut-
deling ved banketten. Regionkonferansen er 
derfor ikke stedet for de store overraskelser, 
men den gir en trygghet for at organisasjons-
livet går videre i tråd med vedtekter og gode 
rutiner. 
 
Jeg tror også det er oppriktig vilje hos dele-
gatene til å skape den fornyelse som man snak-
ket om og som Y's Men, som alle andre orga-
nisasjoner, trenger. Det som overrasket meg, 
og egentlig skremte meg litt, var at det var 
svært få av deltakerne som hadde ordet i debat-
tene. De fleste av disse få var derimot oppe 
mange ganger, og mitt inntrykk var at flere av 
disse hadde vært med og preget organisasjonen 
lenge. De skal ha mye ros og ære for arbeidet 
som er nedlagt, men jeg hadde gjerne sett at 
flere hadde tatt ordet. De over 100 i salen som  

 
ikke hadde ordet, hadde sikkert gode tanker 
om sakene, kanskje til og med innspill fra egne 
klubber, men de benyttet ikke sjansen. Jeg vet 
ikke hvorfor det var slik, men det er kanskje 
vanskelig for mange å kaste seg ut i debatten 
hvis "ringrevene" allerede har markert seg. 
Min vurdering er i alle fall at organisasjonen 
hadde trengt å høre flere stemmer i de forskjel-
lige sakene. 
 
Ny ledelse ble valgt, og det er mitt håp at de 
greier å fornye organisasjonen på en slik måte 
at vi gamle kjenner oss igjen og nye finner det 
interessant å bli med. 
 
To dager etter Regionkonferansen reiste Eli 
og jeg til Rødungstøl hvor vi, som i fjor, skulle 
ha sang- og musikkansvar i seks dager på 
KFUK-KFUM sitt Sensommertreff. Her var vi 
om lag 50 godt voksne med lang fartstid i KM, 
og mange hadde også vært med i Y's Men 
lenge. Naturlig nok ble det en del snakk om 
forholdet KM og Y's Men, ikke minst da for-
bundsstyreleder Helge Taranrød en av kvelde-
ne hadde et meget godt innlegg om KFUK-
KFUM, litt om fortiden og mye om fremtiden 
og de utfordringene som ligger der. Forholdet 
mellom de to organisasjonene ble også nevnt, 
og han var relativt tydelig på at han ønsket at 
Y's Men skulle være en støttegruppe eksklusivt 
for KM. 
Felles for de fleste av oss som var der, og som 
er med i Y's Men, var at det er klubbens liv og 
aktivitet som er viktigst. Det er der kamerat-
skapet og fellesskapet lever og budskapet for-
midles.  
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Tirsdag 5. juni ble det ikke bare diskusjo-
ner, alvor, smil og latter på kaffestunden på 
Prestrudsenteret.  
 
Carl-Wollert hadde tatt med noter til en 
sang som han og Olav S. sang sammen på 
et danskebesøk for  mange år siden. Siden 
Olav S. også var til stede, ble det en duett 
med de to herrer, til glede for oss andre 
som var til stede. 
 
gbs 

  Tirsdagskaffe med sang 

 

Trond Vidar med ny bok - igjen 

Vi vet ikke hvor mange bøker vårt klubb-

medlem har skrevet, alene eller sam-

men med andre, men uansett har han 

nå nok en gang en utgivelse klar. HA 

brukte mye plass på saken 31. juli og vi 

blir også kjent med at illustratøren til 

boka er Inger Helene Høyen Hodøl. Hun 

er med i K-forum og gift med klubbmed-

lem Peder. Det er derfor også god grunn 

til at boka blir interessant for våre 

klubbmedlemmer. 

Boka handler om en periode da mange 

flyttet nordover til Grense-Jakobselv i 

Finnmark, også fra Hedmark. Trond Vi-

dar har bodd i området i flere perioder, 

og det er det lokale kjennskapet som har gitt grunnlaget for skrivingen. Han fikk der bl.a. 

høre om en person fra Ilseng, stedet der han selv hadde bosatt seg. 

Vi har ikke lest boken, men med den tilknytningen disse to har til oss, er det naturlig å anbe-

fale den. Trond Vidar kan skrive om mer enn det vi jevnlig opplever i "Naturhjørnet". 

gbs 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::            Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

 Juli 
 
Svein Sandsbakk   13.  
Inger Johanne Reiestad Hansen 24. 
Lars Viggo Berntsen  26. 
Inger Helene Høyen Hodøl 30. 
  
August 
 
Magnus Kausland   2. 
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. 
Anne Stensberg   7. 
Geir Bjørnar  Smebye  21. 
Aud Skageestad   23. 
Kåre Skagestad   23 
Morten Saltvik   28. 

Salme til rett tid 

  
På veiene ute i verden går de som har mistet sitt hjem, 

De sultne, trette og frosne. Vår Fader vær nådig mot 

dem. 
  
Fra arbeid, fra hjemland og venner har mange blitt 

jaget avsted. 

O Gud, la dem finne tilbake, til trygghet og tillit og 

fred. 
  
Hvor skulle de møte din godhet, om ikke hos oss som 

har fått 

Vårt daglige brød og vår frihet, et liv i et land som er 

godt, 
  
Gud, vekk oss til handling i omsorg, for alle som lever i 

nød, 

Så glade vi deler med andre, vårt land og vårt daglige 
brød 
  

Britt Hallquist 1960. 

  

Det er nok en krevende øvelse å holde tunga rett i 

munnen, slik at rette ord til rette tid kan uttrykkes om 

verdens flyktninge-utfordring. Britt Hallquist brukte 

disse ordene for hele 48 år siden, men verselinjene er 

blitt enda mer aktuelle nå. Det går en linje fra Josef og 

Marias flukt til Egypt, for å søke beskyttelse for sin 

førstefødte, til dagens mange flyktninger over hele 

verden. – En salme som er verdt å synge, be og å gjøre 

etter. 
 

Som club-president og med det svenske Riksdagsval-

get i meget ferskt minne, tenkte jeg denne teksten 

trumfer det meste akkurat nå. 
  

Iver  
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H 
amar YMC sammen med Brumunddal 
YMC arrangerte årets regionkonferanse. En 

arbeidsgruppe bestående av Lars Viggo Berntsen, 
Arild S. Stana, Einar Hugo, Simon W. Bringeland 
og Einar H. Øfsti (Brumunddal YMC) hadde sitt 
første møte allerede i desember 2016. Lars Viggo 
ble valgt til leder og Simon til sekretær. Lars Vig-
go gikk senere ut av hovedkomiteen for i stedet å 
gå inn som distriktsleder. Han ble erstattet av 
Arild. Etter hvert ble også følgende komiteer dan-
net:  
 
Komitéen for transport og praktisk tilretteleg-
ging: 
Einar Hugo (leder), Eva Ormåsen (Brumunddal 
YMC), Svein Sandsbakk, Roar Paulsrud og Alf 
Jordheim. 
Kulturkomitéen: 
Simon  Bringeland  (leder).  Peder  Hodøl,  Geir 
Bjørnar  Smebye  og  Kjell  Håkon  Salicath 
(Brumunddal YMC) 
Festkomitéen: 
Terje Gloppen (leder), Morten Stensberg, Ole Ja-
cob Tomter og Liv Øfsti (Brumunddal YMC). 
 
Victoria hotell ble valgt til konferansehotell. Mø-
tene foregikk i den gamle ærverdige bystyresalen 

som nå er innlemmet i hotellets fasiliteter. Alle 
komiteene har jobbet i lang tid, men noe måtte 
gjøres rett før konferansen. Konferansemateriell 
skulle gjøres klart.  
86 delegater fra alle distrikter unntatt Trøndelag 
møtte. I tillegg var det 15 ledsagere og gjester fra 
Danmark, Finland/Baltikum og Russland.  
Møtesalen skulle pyntes. 
 
 Simon sjekker at flaggene fra de 119 medlems-
landene i Y’s Men International er på plass. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionkonferansen ble åpnet av den nye regionle-
deren, Bjørn Arve Bentsen fra Mandal YMC. 

Arild som leder i hovedkomiteen hadde stålkont-
roll på hele arrangementet.  Han introduserte  
 
 

Regionkonferanse 17. – 19. august 2018 i Hamar 
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varaordfører 
Knut Fang-
berget som 
ønsket delta-
kerne vel-
kommen til 
Hamar.  
 
 
 
 

Videre hils-
te biskop 
Solveig Fis-
ke deltaker-
ne. Hun un-
derstreket 
blant annet 
at medlem-
mene i Y’s 
Men er en 
viktig del av 
menighetsli-
vet og at de 

er brobyg-
gere mellom ulike mennesker. «Takk for det 
dere er og gjør».  

 
General-
sekretær i 
Norges 
KFUK/
KFUM 
Øystein 
Magels-
sen takket 
for at Y’s 
Men er en 
viktig 
støttespil-
ler for 
barne- og 
ungdoms-
arbeidet i 

K/M, men også et viktig tilbud til voksne  
K/M’ere.  
 
Jenny Fretheim er assisterende daglig leder i 
KFUM/KFUM Global. Dette er en solidaritets- 
og bistandsorganisasjon som eies av Norges 
KFUK-KFUM og KFUK-KFUM speiderne i 

Norge. Hun takket for gaver Y’s Men gir til de-
res arbeid blant annet i Sør-Sudan.  
Speiderne i KFUK/KFUM var representert med 
landsstyremedlem Erlend Arnø. Han takket også 
for støtten fra Y’s Men.  
 
Denne hilsningsdelen ble avsluttet med at vi 
sang Guds menighet er jordens største under, 
skrevet av Ronald Fangen. Fangen har en lokal 
tilknytning ved at han bodde på Dusgård nord 
for Moelv fra 1937 til han døde i 1946. 
 
Neste programpost var en paneldebatt med tema-
et «Y’s Men’s plass i den norske folkekirken». 
Deltakerne var Solveig Fiske, Øystein Magels-
sen, Erlend Arnøy, Jenny Fretheim og Jan Mar-
tin Austad (regionleder 2020-2021, fra Mandal). 
Debatten ble ledet av Helge Simonnes.  
 
Simonnes 
startet 
med å 
spørre 
om hva 
kirken 
er. Fiske 
sa at kir-
ken er et 
samfunn 
av de 
hellige, 
en hellig 
allmenn 
kirke. 
Folke-
kirken bør ha stor bredde slik at den kan bli et 
godt utgangspunkt for folks liv. Fellesskapet 
skal være åpent for alle. Den norske kirke er 
også en kirke for dem som ikke tror. I forbindel-
se med ulykker og lignende er kirken åpen for 
alle. Magelssen hevdet blant annet at Y’s Men 
og K/M på sitt beste gir folkekirken troverdig-
het. Han ønsker en tettere binding til Y’s Men og 
at K/M’s voksenarbeid kan skje i Y’s Men. Nor-
ges KFUK/KFUM ønsker å peke ut en person 
som skal ha spesiell kontakt med Y’s Men. På 
spørsmål om KFUK/KFUM er folkekirkens bes-
te venn, svarte Fiske blant annet at K/M er svært 
åpen for teologiske endringer. Austad uttalte at 
Y’s Men skal ta vare på hele mennesket og være 

(Fortsetter på side 8) 
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Kjære Ingegjerd, kjære sørgende familie, slekt og 

venner, 

 

Jeg skal få komme med en hilsen fra Hamar Y´s 
Men´s Club, en tjenesteklubb og et sosialt felles-
skap, som jeg vet har betydd mye for Olav (og fa-
milien) gjennom 48 år. At Olav har betydd mye for 
klubben, kommer tydelig frem i begrunnelsen 
klubbstyret gav for at han fikk Y´s 
Men´s hedersmerke (Badge of Ho-
nour) for en tid tilbake. Der sto det: 
  
Olav Svae har vært medlem i Ha-

mar YMC siden 1970. Han har 
nedlagt et stort arbeid i klubben. 

Olav har vært klubbsekretær en 

gang og klubbpresident to ganger. 

Han har vært særlig viktig for klub-

bens økonomi ved å være i ledelsen 

for våre inntektsbringende dug-

nadsaksjoner. Han har også vært 

engasjert i vårt internasjonale ar-

beid – særlig i vår langvarige rela-

sjon med broderklubben i Varde, 

Danmark. I klubben har han vært 

en positiv miljøskaper og en trygg bussjåfør på 

mange sommerturer ”Ut i det blå”. 

 
Fra vår danske vennskapsklubb kom følgende kon-
dolanse: 
 
”Det er en af kæmperne som er faldet. Olav, var 

om nogen, foregangsmanden i etableringen og ved-

ligeholdelsen af vores gode og givende broderklub-

relation. 

…Æret være Olavs minde.  

Henning.” 

 
Det er en markant, vennlig, dannet, alvorlig, mor-
som og hukommelsessterk (for eksempel sportsre-
sultater og omfattende detaljkunnskap på så mange 
områder) person som nå ikke lenger er blant oss. 
Det er noe stort og noe solid som er borte. Det rom-
met han fylte så godt med sin personlighet og ut-
stråling, står nå tomt. Ingen kan fylle akkurat det 
rommet – det var Olavs. Men rommet er likevel 
ikke nakent: Det inneholder gode minnebilder – og 
nå: et følbart savn av en god klubbkamerat.  

 
 

 
Vi har mye å takke Olav for: 
 for hans store innsats for klubben gjennom 
 mange ulike verv og dugnadsledelse 
 for at vi fikk oppleve ham i smil (f.eks tolk-
 ninger av Vidar Sandbeck: Pengegaloppen og 
 Menuett i mai) og alvor (f.eks volleyball (!) 
 på Fredagstrimmen) 

 for hans interesserte og inkluderende  
 væremåte i møte med andre 
 for hans musikalitet og evne til å finne og hol
 de tonen i klubben (både som sanger,  
 forsanger og miljøskaper) 
 for alle spørsmålene han stilte etter foredrage
 ne i klubben, og for engasjementet han ut-
 trykte i det han sa og gjorde 
 og ikke minst: for at han delte sin tilmålte tid 
 med oss helt til det siste… 
 

Og til Ingegjerd og familien (Rønnaug, Mikjel, 
Andrea, Ingrid og Liv): 
 
Takk for at vi i klubben fikk dele ham med dere i 
så mange år. Vi føler med dere i sorgen – og vi 
minnes Olav med glede og takknemlighet. 
 
Jan Kåre 
 

  Minneord om Olav 
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Det er ikke til å tro – men jeg gjør det!  
siterte Ingegjerd i sted Olav på - når det gjaldt frel-
sen.  Og vi hørte hvordan Olav i stedet for å bli 
bitter eller deprimert av sykdommen, klarte å for-
mulere takknemlighet over et godt liv. 
 
Og jeg synes det er grunn til å ta med overskriftene 
i det Olav selv kalte sin „Livsrapport“:  Jeg vil tak-

ke MIN SKAPER , MIN LIVGIVER og MIN FREL-

SER.  Dessuten hadde Olav en uttalelse på sin 75-
årsdag som lød: Alt jeg har, har jeg fått! Han tak-
ker – fordi han har fått så mye. 
Dette fikk meg til å slå opp i Paulus‘ første brev til 
Timoteus, der står det slik:  
 
14 .. vår Herres nåde har vært overstrømmende rik 

og har gitt meg tro og kjærlighet i Kristus Jesus. 15 

Det er et troverdig ord og vel verdt å ta imot, at 

Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere.   

 

Paulus beskriver den store takknemligheten over å 
ha fått så mye: nåden har vært overstrømmende rik 
og har gitt tro og kjærlighet. Og han kjenner den 
grunnleggende tilliten og tryggheten i Kristus Jesus 
som frelser syndere. 
 
Dere som følger Olav i dag vet noe om hans takk-
nemlighet: både til dere rundt han, for tjenester og  

hjelp: Og til den Gud som han adresserte takken til 
for så mange fine og gode opplevelser. 

Dere opplever at en plass er tom i familien og ven-
nekretsen. Og vi opplever at en plass er tom i kir-
kebenken. Veldig gjerne skulle vi hatt han med oss 
videre – han selv skulle selvsagt og gjerne vært 
med dere: men han var ikke redd – kjente seg trygg 
i Herrens hender. Når han tolket sitt liv og sin situ-
asjon slik, bereder det grunnen for at dere etter 
hvert, midt i sorgen og savnet kan kjenne takknem-
ligheten og gleden over det dere fikk av - og fikk 
dele med Olav: mann, far og bestefar, kollega og 
venn. Og at det var nettopp dere som bidro til å gi 
han det livet han var takknemlig for.Svein Elling-
sen sier det så nydelig i den salmen vi nettopp 
sang:  

”Gi at vi aldri mister velsignelsen fra dem 

men alltid bærer med oss det gode de bar frem”  

 
I sorgen og savnet etter Olav: ta vare på velsignel-
sen!  Bær med dere det gode dere har fått! 
 

Leif Jørn 
domprost og prest i begravelsen i domkirken 

Kjære Olav Svaes familie og venner! 

Før han døde rakk Olav å forme dette minne-

ordet: 

Siste gang jeg snakket med Lindy, var på telefon 
2. april i år, på hans 85-årsdag. Lite ante jeg at det 
skulle bli siste kontakt. 

Lindy var opphavsmannen til broderklubbforbin-
delsen mellom Varde YMC og Hamar YMC, som 
gav medlemmene i våre to klubber så mye gavn 
og glede. For undertegnede, som gjennom 25 år 
var kontaktmann i Hamar YMC for broderklubb-
forbindelsen, er Lindys død en milepel for arbei-
det i våre to klubber. Helt fra den spede begynnel-
se i 1976 har Lindys initiativ/rapporter om hva 
dere gjør i Varde YMC, hans glede og trofasthet 
vært en inspirasjon for oss i Hamar YMC. Dette 

har gitt seg utslag i utallige personlige kjennskap 
og vennskap, i lån og bytte av leilighet, hus og 
hytte, i klubbtreff, gjensidige besøk og mange 
andre trivselstiltak, som kunne fremme arbeidet i 
våre to klubber.  

Lindy demonstrerte alltid en slik utholdenhet og 
glede i denne sin gjerning at den måtte smitte over 
Skagerak og spre gleden på begge sider. I dag må 
vi bare takke for hva Lindy har gitt oss på så 
mange måter. Må Gud velsigne dere som står 
igjen. 

På vegne av oss i Hamar YMC som har kjent Lin-
dy i så mange år. 

Olav 

Minneord om Lindy Bach, Varde YMC 
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et sted der man kan puste fritt.  Arbeid bør ba-
sere seg på Jesu hele lære, ikke bare på den 
etiske lære. Vi hører Herren til. Frelsen er vik-
tig. For Y’s Men-medlemmer som ikke be-
kjenner seg til den kristne lære, fokuseres den 
kun på den etiske delen av Jesu lære. 
Regionstyret uttalte at paneldebatten med dens 
aktuelle tema var svært vellykket, og at den 
bør bli et fast innslag på framtidige regionkon-
feranser.  
 
Fredagen ble avsluttet med middag i restaurant 
Utsikten på Victoria hotell. Restauranten bærer 
sitt navn med rette. Vi hadde nydelig utsikt 
over Mjøsa med Nes og Helgøya i bakgrun-
nen. Vi fikk svineknoke og ostekake til des-
sert. Arild ledet samværet på en utmerket 
måte. Han skrøt av utsikten og fortalte muntre 
historier fra Mjøsa og distriktet rundt. God re-
klame for Hamar.  
 
Lørdag startet med ord for dagen ved Arild. 
Han oppsummerte fredagen med fire F’er: 
Folkehelse - vårt arbeid skal ivareta hele men-
nesket. Fordypning – både bibelsk og sam-
funnsmessig utvikling. Fellesskap. Fornying – 
både Y‘s Men og KFUK/KFUM skal være 
spydspisser i kristenarbeidet. Arild leste også 
fra Bibelen og en Prøysentekst. En god blan-
ding. 
 
Så fulgte de vanlige årsmøtesakene. Delegater 
fra vår klubb var Jan Kåre, Iver, Lars Viggo og 
Sigmund. Fra årsberetningen som ble vedtatt 
enstemmig, klippes følgende: 
 
Regionen har 10 distrikter, hvorav Sverige ut-
gjør det sist ankomne. To av distriktene, Trøn-
delag og Østfold, består hver av 2 klubber. To 
klubber er lagt ned. Olav Kyrre YMC i Bergen 
og Eidsvoll YMC. Per dags dato er det 46 
klubber og 1335 medlemmer i region Norge.  
 
Flere har påpekt at organisasjonen er 
«overadministrert». Det er stort ressursbruk og 
fortsatt mange lederroller selv om antall klub-
ber er betydelig redusert de siste årene. Regio-
nen har en sunn og god økonomi med en solid 
egenkapital. For inneværende år hadde styret  

 
budsjettert med kostnader til klubbetableringer 
som dessverre ikke ble benyttet. 
 
Fra tjenesteledernes rapporter ser vi at Tjenes-
teleder KFUK-KFUM-kontakt er lagt ned. For 
å understreke viktigheten i dette arbeidet, er 
det regionleder som skal ha kontakt med K/M. 
I regionstyrets arbeidsplan leser vi at mottoet 
for 2018-2019 er «Endring gir vekst».  
Regionstyret vil fremme ideer og nye løsning-
er som skal gjøre det enklere å starte nye klub-
ber, enklere å bli medlem og forenkle etablerte 
prosedyrer og regler.  
 
«Mandalsmodellen» har gitt styret erfaringer 
som de ønsker skal få bred gjennomslagskraft. 
Kort fortalt er Mandalsmodellen er lavterskel-
tilbud der det ikke skilles mellom gjester og 
medlemmer. Det er ingen formell opptakelse 
og det forlanges ikke deltakelse i dugnadsar-
beid den første tiden. Klubbmiljøer skal først 
og fremst representere et godt sted å være, i et 
godt og hyggelig fellesskap der man kan få 
«påfyll» i form av gode foredrag og godt kris-
tent fellesskap. Et viktig rekrutteringsområde 
er tidligere KFUK-KFUM’ere. Den lokale me-
nighet representerer også et viktig medlemspo-
tensial. Målet er å etablere fire nye klubber i 
perioden 2018-2019. 
 
Av viktige vedtak på konferansen kan nevnes: 
Regionens regnskapsår endres til å følge ka-
lenderåret. Regionstyret anbefaler at klubber 
og distrikter  gjør det samme.  
 
Det opprettes et nytt organ fra 01.01.2019, Re-
gionens årsmøte, som overtar den nåværende 
Regionkonferansens årsmøtesaker. Årsmøtet 
holdes i juni på et sentralt og lett tilgjengelig 
sted. Hver klubb sender en eller flere delegater 
med stemmetall som baseres på antall med-
lemmer i klubben. Regionen dekker reise- og 
oppholdskostnadene for deltakerne. 
Første årsmøte arrangeres 14.-15. juni 2019 på 
Gardermoen. 
Regionkonferansen blir heretter arrangert an-
net hvert år. Første gang 12.-14.juni 2020 i 
Mandal. 

(Fortsatt fra side 5) 

(Fortsetter på side 10) 
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NATURHJØRNET  

 

 

 

D 
et har vært en litt uvanlig vår og som-
mer. Det var kaldt lenge og trekkfugle-

ne kom litt senere enn vanlig. 
 
Jeg var spesielt opptatt av tårnseilerne. Men 
midt i mai seilte de over tunet og smatt inn i 
kassene jeg har laget. Jeg har jo merket 
mange av fuglene og de vender tilbake til det 
samme reirhullet hvert år. Noen svenske orni-
tologer satte for to år siden lysloggere, en li-
ten datamaskin; på bena til to tårnseilere. Året 
etter klarte de å fange de samme fuglene og 
kunne lese av hvor fuglene hadde vært. De 
hadde vært sør for Sahara, men gjennom hele 
vinteren hadde de ikke vært på bakken. De 
sover i lufta og snapper insekter over regn-
skogen. De flyter på de lange vingene sine på 
varmlufta som stiger opp fra bakken. Med 
andre ord tårnseilerne mine er bare på bakken 
når de ligger inne i reirhullene her på Ilseng. 
 
Jeg får mange telefoner om fugler. Ei dame 
fortalte meg at da hun på ettersommeren kom 
opp på stølen sin i Valdres så oppdaget hun ei 
linerle som smatt inn under en takstein. Hun 
stusset over at linerla fortsatt var der. Hun tok 
en stige og klatret opp og der lå det en stor 
gjøkunge. Gjøken hadde lurt inn et egg i 
linerlereiret og ungen var så stor at den ikke 
kom seg ut. Hun løftet på steinen og etter en 
kort stund var gjøken på vingene. 
 
Når jeg først forteller om trekkfugler så må 
jeg nevne at vi for to år siden  fanget to løv-
sangere som hang med ca. 1 meters mellom-
rom i fangstnettet på Starene. 
Fuglene ble ringmerket, og i juni i år hang det 
en dag to løvsangere i nettet med ca en me-
ters mellomrom.. Det var de to samme fugle-
ne, ringene satt på, og det var nok et par som 
holder tett sammen gjennom hele livet. 
 
I vår fikk jeg en telefon fra en familie som 
bor tett ved Hamar domkirke. De hadde blitt 

oppmerksomme på noen måker som varslet 
og flakset rundt tårnet. Ved hjelp av kikkert 
så oppdaget de at det satt en vandrefalk på en 
avsats i tårnet. Måkene mobbet vandrefalken. 
Fuglen har kommet igjen nesten hver dag i 
sommer og bruker kirka som sin hvileplass. 
Vandrefalken er jo en svært sjelden fugl, og 
den er faktisk verdens raskeste. Under stup 
kan den komme opp i en hastighet på over 
400 km i timen. De siste årene har vi funnet 
flere hekkende par rundt Hamar, og domkir-

ketårnet er altså en plass å hvile ut på.  
 

Trond Vidar 

FUGLEOPPLEVLSER I EN VARM 
SOMMER. 
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Penger som klubbene gir til regionprosjekter dis-
poneres av regionstyret. Til årets regionprosjekt 
har det kommet inn kr. 180.480. Styret inviterer 
enheter fra K/M-familien til å søke om penger til 
egne prosjekter. Seks søknader kom inn, og regi-
onstyrets innstilling som ble vedtatt er:  
KFUK/KFUM Global: kr. 100.000. 
Norges KFUK-KFUM: kr. 40.000. 
KFUM-KFUK speidere: kr. 30.480. 
Stovner KFUK-KFUM speidere: kr. 10.000. 
 
Til regionleder for 2019-2020 ble Per Trygve 
Normann, Østenstad YMC valgt. 
Regionleder for 2020-2021 ble Jan Martin Au-
stad, Mandal YMC. 

 
Etter en lang 
dag med for-
handlinger stod 
kulturvandring 
langs stranda til 
Domkirkeodden 
på programmet. 
Tidligere stats-
arkivar Per Øy-
vind Sandberg 

skulle følge oss og 
fortelle om Hamars historie. Kraftig regnvær 
gjorde at vandringen måtte avlyses, men Sand-
berg stilt sporty opp og holdt en halv times kåseri 
innendørs.  

 
Ved hjelp av busser kom vi oss tørre til Hamar-
domen. Her ønsket Simon oss velkommen. To 
syngende guider, Marie Riise og Mari Sjølie for-
talte levende om kirkens historie og framførte 
blant annet vakker gregoriansk sang.  
 

Etter denne stemningsfulle stunden sang vi flere 
salmer som passet utmerket til anledningen. 
 Blant annet «Kirken den er et gammelt hus», 
«Se universets Herre» og «Blå salme».  
Geir Bjørnar var som vanlig dyktig på pianoet.  

Helene Landheim fremførte også flere dikt av 
Rolf Jacobsen.  Mens vi satt og nøt vakre ord og 
toner vendte sola tilbake. Den kastet lange skyg-
ger inn i Domen og gav en ekstra dimensjon til 
den fine opplevelsen.  

(Fortsatt fra side 8) 

(Fortsetter på side 12) 
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Da jeg leste en artikkel i Vårt 
Land i dag (05.09) møtte jeg igjen 
et begrep som jeg ikke aner hva 
brukerne mener med. Men for meg 
er det et ord som jeg aldri vil kunne 
bruke. Det var ikke en av ordets 
"eiere" som benyttet det i dagens 
artikkel.  

Ordet er "kristenfolket". Eller et 
annet ord som er litt parallelt 
"kristen-Norge". Hva betyr det? 
Hvem er inkludert i begrepene? Er 
jeg en av disse?  

Når jeg ser på hvilken måte disse 
ordene benyttes, er jeg usikker. 
Jeg som fra tid til annen jobber i en 
kirke som har gått inn for vielse av 
likekjønnede. Jeg som ikke sliter 
ned gulvene i bedehus eller mi-
sjonshus. Jeg som ikke har proble-
mer med å samarbeide med kvin-
ner som er prester. Jeg som tror 
dåpen er inngangsporten til Guds 
rike. Jeg som har hatt store deler 
av mitt liv i Ungdomsforbundet, nå 
KFUK - KFUM. Jeg som ikke har 

noe til overs for 
konferansen som kalles Oslo 
Symposium? Er jeg en del av dette 
fellesskapet som kallerseg "kristen-
Norge" eller "kristenfolket"? Jeg tvi-
ler på at jeg ville bli godtatt. Jeg 
tror heller ikke jeg ville søke om 
"medlemskap" i noe som omtales 
på denne måten av de som er in-
nenfor.  

Har jeg fordommer? Ja - sik-
kert. Med dette vil jeg egentlig si at 
jeg ikke forstår hva som legges i 
begrepet "kristenfolket". Hvem er 
de? Hva er deres felles grunnlag? 
Hvor er "kristen-Norge?  

Begrepene burde legges døde. 
Men mitt lille innlegg i ”Stikka” får 
neppe en slik virkning. Men det var 
godt å få nevnt dette om disse eks-
kluderende begrepene.  

Kåre S. 

 

Arild Sivertsen er død 
 
Samme dag som vi fulgte Olav Svae til graven, kunne vi i HA se dødsannonsen 

for Arild Sivertsen. Han var, som mange sikkert husker, gjest i klubben vår, men 

ble aldri fullverdig medlem.  
 
Jeg kjente han gjennom Utdanningsforbundet som en trivelig og oppegående per-

son som jeg gjerne skulle sett mer i vår sammenheng. Nå lyser vi fred over hans 

minne. 

gbs 

Uforståelige begreper 
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet 
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Konferansens bankett foregikk på Hamarstua Spise-
ri. Her ble vi ønsket velkommen av Liv Øfsti 

(Brumunddal YMC) og Ole Jacob.  
 Restauranten var vakkert pyntet og omlag 120 fest-
stemte deltakere benket seg rundt småbordene. 
Kveldens meny bestod av kongekrabbesalat til for-
rett, hovedretten var langtidsstekt indrefilet, og til 
dessert fikk vi Pavlova.   

 
  

Kvelden ble elegant ledet av Terje Kloppen.  
 

 Kveldens festtaler var Oddvar Karvainen Øieren. 
Videre var det hilsninger fra våre gjester fra Russ-
land, Finland og Danmark. Lederen for Area Euro-
pa Poul Henning Løwendal fra Danmark hilste 
også. Som det seg hør og bør ved slike anledninger 
var det flere overrekkelser av utmerkelser og YM-
banner.  
 
Til slutt ble arrangørene, representert ved Arild Sta-
na, Iver Mosvold og Eva Ormåsen (Brumunddal), 
takket med YM-banner og blomster.   

Regionleder Bjørn Arve Bentsen avsluttet sin takke-
tale ved å omskrive Antonio Samaranch sin uttalel-
se på Lillehammer 1914: «The best conference 
ever». 
 
Søndag var det gudstjeneste i Hamar domkirke der 
ofringen gikk til YMC Norge.  
 
 
Redaktøren benytter anledningen til å takke Sig-

mund for en god dekning av konferansen, både med 

tekst og bilder! 

(Fortsatt fra side 10) 

Noen ord fra past president 
 
Min etappe er nå fullendt, vekslingen gikk uten 
problemer. Iver har nå tatt over som ny leder, jeg er 
past. Jeg vil framfor alt ønske Iver  alt godt i det 
kommende året. Jeg vil også nok en gang takke Jan 
Kåre for all støtte i året som gikk. 
 
Det er en styrke for alle å være i en lang tradisjons-
rekke. Mine tanker i den forbindelse er mye knyttet 
opp mot tekster; sanger, dramaer , fortellinger. I 
Normalplan for byfolkeskolen av 1939 kunne man 
lese følgende i Kap. XI Sang: " Den vakre, kultiverte 

folkesang som er et uttrykk for lettfattelig, ekte fol-
kekunst, vil også være en virksom motvekt mot alt 
det verdiløse kling-klang av sang og musikk som 
alltid fins." Derfor håper jeg på mye og god sang i 
det kommende året. 
 
"Quod  bonum felix faustumque sit" sa de gamle la-
tinere ved senatets åpning. Fritt oversatt vil det bli: 
Måtte klubben bli til gagn og glede i de kommende 
år. 
        
Takk for meg. 
 
Ivar Refsdal  


