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Nok en andakt fra Nrk 
 
I mange år, faktisk fra før jeg ble pensjonist, har 

jeg prøvd å få med meg morgenandakten i Nrk. 

Ofte er innholdet av en slik karakter at man i 

løpet av dagen kan reflektere over det som er 

formidlet. I Stikka har jeg tidligere lånt andak-

ter av bl.a. Per Anders Nordengen og Henrik 

Syse. Denne gang har jeg fått andakten fra Kari 

Mangrud Alvsvåg. Hun er prost i Sarpsborg og 

tidligere mangeårig deltaker på KM-Campen på 

Knattholmen. Her har jeg hatt gleden av å lage 

og gjennomføre gudstjenester sammen med 

henne. 

Jeg regner med at onkel Karl M. synes det er 

flott å lese hva Kari formidlet dagen etter nasjo-

naldagen på Nrk: 

 

"Jeg åpner øynene i det jeg hører noen tusle ute 

på badet, og jeg kjenner det i hele kroppen: Det 

er 17. mai! Det lukter søtt av strykestivelse. 

Mamma er oppe før meg. Det skjer bare denne 

ene dagen i året.  For hun er nemlig ikke men-

neske før kl. åtte, før det er hun et sovedyr.  

 

Jeg er ti år, jeg skal ha på meg speideruniform 

for første gang, og jeg skal få være med å heise 

flagget. Jeg skal ikke være den som faktisk drar 

det opp flaggstanga, men venninna mi og jeg skal 

få holde flagget, og passe på at det ikke berører 

bakken i det det folder seg ut. Det kjennes som 

et ærefullt oppdrag. 

 

Som voksen har jeg mange ganger tenkt at 17. 

mai må ha vært den verste dagen i året for mam-

ma. Grytidlig opp for å hjelpe både mann og fem 

barn til å bli klare for alle sine plikter og gleder. 

Speideruniform var bare første antrekk. Siden 

var det korpsuniformer og bunader og dresser, 

og deretter skulle årets nye, og helst moteriktige, 

17. mai-antrekk på. Så var det vaffelsalg, potet 

 

 

 

løp, sekkehopping, pølser og is, og så var det fest 

om kvelden!  

 

Jo -  det må ha vært ganske utmattende for 

mamma. Men jeg vet hun syntes det var fint 

også. Hun  

hadde sterke minner fra krigen og fra  frigjøring-

en, så jeg tror 17. mai kunne være så travel den 

bare ville, bare vi fikk feire, synge og  juble, for 

frihet, fred og framtid! 

 

I går ble det ikke så mye av det. Det ble mest 

digital jubling. I tillegg til at store og små sang, 

helt på ekte, Ja, vi elsker dette landet av hjertens 

lyst kl. 13. Så mye lengsel og forventning har vel 

sjelden den sangen vært akkompagnert av.   

 

For vi trenger merkedagene, de som skiller seg 

fra alle andre dager i året. Og på merkedagen 17. 

mai trenger vi å gjøre det vi alltid gjør på 17. mai, 

det som minner oss om at vi er et fritt land og et 

fritt folk, og at det ikke er noen selvfølge. Vi kjen-

ner det på kroppen i år. Vi kjenner oss nesten litt 

ufrie.  

 

Jeg tror frihet er Guds vilje for oss. Frelse betyr 

nettopp det: Frihet.  Gud vil sette oss fri, og Gud 

vil at alle mennesker skal være fri. Det er Guds 

mål for verden, sier Bibelen, at den skal være fri 

fra urett og ufred. Fri fra tvang og krig.  

Det er dit vi skal. Til friheten og freden. Det er dit 

Gud vil føre hele verden. Der hvor rettferd og 

fred skal kysse hverandre.   

Det står skrevet i salme 85: 

 

Miskunn og sannhet skal møte hverandre, rett-

ferd og fred skal kysse hverandre.  Nydelig!" 
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En rar tid 
 
DDDD    et siste halve året har blir helt annerle-
des enn man kunne drømme om eller forutse. 
Mye som har skjedd har vært utfordrende, 
men i det store og hele har nok tiden vært læ-
rerik på mange måter. Vi har blant annet lært å 
sette mer pris på ting vi før har tatt som en 
selvfølge. 
 
 Jeg har gjort mye jeg ikke har gjort før 
dette halvåret, som for eksempel å være lærer 
for barnebarn. De første to ukene av nedsteng-
ingen var datter Mari og gutta (Sigurd i 1. 
klasse og Håkon i 3. klasse) hos oss. Da ble 
det hjemmeskole hvor vi besteforeldre fikk 
pusset støv av vår lærerkompetanse. Det var 
både spennende, morsomt og lærerikt. Jeg ble 
også meget imponert over hvordan lærerstan-
den i Norge snudde seg rundt og tilpasset seg 
den nye situasjonen med kontakt via nettpro-
grammer. Når jeg tenker tilbake på mine 10-
11 år på Brumunddal ungdomsskole og lærer-
jobben der, så tror jeg vi som lærere den gang 
ville hatt betydelig større problemer. Vi hadde 
jo ikke internett den gangen. Ikke alle foreldre 
hadde telefon hjemme en gang. Heldigvis kom 
pandemien etter at internett var på plass i stort 
sett alle hjem i landet. 
 
 Jeg har også ikke fått gjort ting jeg had-
de regnet med å gjøre. Det var rart å være uten 
spilleoppdrag utenfor huset. Ingen gudstjenes-
ter, ingen klubbmøter og heller ikke noen opp-
drag utenfor den faste kretsen. 6. mars spilte 
jeg på Prøysenhuset. Så ble det bråstopp. 
 

 Vi fikk heller ikke vært på familieleir  
på Knattholmen. Med ett unntak har vi vært 
der hver sommer siden 1986 med stor glede.  

 
 
 
 
Savn av sommervenner, godt fellesskap og 
sangen i kapellet ble merkbart. 
 
 Nå sist måtte vi også utsette turen til 
Bergen. Siste halvpart av september har vi de 
siste åtte årene vært der for å feire bursdager 
til barnebarna Johanne og SIvert. Rart å høre 
helsemyndighetene si "ikke reis til Bergen". 
Det er jo der vår sønn Christian bor, og det var 
jo dit vi skulle. 
 

 Det siste året har jeg nok en gang blitt 
minnet om hvor godt vi har det i Norge. Ved 
noen anledninger tidligere i livet har helseve-
senets innsats betydd ekstra mye for vår fami-
lie. Selv om vi ikke selv har hatt de store ut-
fordringene den siste tiden, er det godt å se at 
de som trenger hjelp får det, uten hensyn til 
egen økonomi eller forsikringer. Med meste-
parten av min familie i USA, de aller fleste 
uten særlig utdanning og tilsvarende inntekts-
bringende jobber, har jeg fått se hvordan me-
disinsk behandling kan variere, avhengig av 
lommeboken. Her slipper vi dette, heldigvis! 
 
 Noe normalitet er heldigvis tilbake. I 
skrivende stund er jeg hjemme fra vikartjenes-
te i Øvre Vang, og der kunne jeg glede meg 
over at Mari var med på fiolin. Det ble ikke 
samspill på Knattholmen i sommer, men nå 
kunne vi glede oss over spilling en fin søndag 
med den nye domprosten på gudstjenesten i 
Obersdorf. 
 
 Jeg håper vi i tiden fremover fortsetter å 
sette pris på alt det gode vi har rundt oss, både 
i nærmiljø og ellers i samfunnet. Kanskje skal 
vi reise litt mindre, uroe oss litt mindre, for-
bruke litt mindre og glede oss litt mer. 
 
Geir Bjørnar 

Redaktøren:Redaktøren:Redaktøren:Redaktøren: 
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PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har har har har ordet:ordet:ordet:ordet:    

 

 
 
September 
 
Henning Winge    2. 
Terje Gloppen    8. 
Nils Kristian Lie    8. 
Ragnhild Lie     9. 
Kjell Linkjendal   13. 
Ragnhild Hummelvoll  20. 
Ingunn Myklebø   28. 
Marit Johnsen   30. 
  
Oktober 
 
Tone Kjersti Linkjendal  3. 
John Sellereite   6. 
Anne Stensberg   7. 
Geir Bjørnar Smebye  21. 
Aud Skageestad   23. 
Kåre Skagestad   23. 
Morten Saltvik   28. 
  
November 
 
Bergljot Brønn Senumstad  7. 
Iver Mosvold    14. 
Brith Kvalvåg Winge  16. 
Sigmund Lie    19. 
Thorbjørn Holten   24. 

        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

EN USIKKER FRAMTID 
 

VVVV    årens pandemi skapte en usikkerhet som knapt 
noen har kjent tidligere, iallfall ikke i et slikt omfang. 
Plutselig ble alt stengt. Plutselig kunne du ikke gjøre det 
du pleide å gjøre, reise på tur eller ganske enkelt gå på et 
møte. Avstand skulle holdes til andre, og håndhilsing og 
fysisk kontakt skulle unngås. Kanskje var vi for optimis-
tiske da vi trodde at høsten kanskje kunne gå som nor-
malt? Det første klubbmøtet ble avlyst, og i skrivende 
stund ser det ut til at neste møte kan gå som planlagt. 
 
Når vi er avskåret fra samvær med andre, eller iallfall 
må begrense det sterkt, preger det oss. Mange blir ensom-
me og savner kontakt med venner og familie. Ikke minst 
de som ulike årsaker er bosatt på en institusjon. Vi men-
nesker er på grunnleggende vis sosiale individer. Når et 
lite barn vokser opp, er det helt avhengig av familien og 
de nærmeste omsorgspersonene både for å lære og å ut-
vikle seg som person. Slik fortsetter det  i grunnen gjen-
nom hele livet. Menigheten er et slikt fellesskap, og det 
sier noe vesentlig om hva menigheten er og hvilken plass 
vi har der. I Bibelen står måltidsfellesskapet sentralt, for å 
sitte ved samme bord og dele den samme mat sier noe 
grunnleggende om fellesskapet. 
 
Kanskje er det dette aspektet som er blitt mest skadeli-
dende under pandemien? Hva vil skje med samfunnet, 
ikke minst det samfunnsviterne kaller det ‘sivile sam-
funn’, dersom dette fortsetter over lang tid? Jeg håper at 
det sosiale limet er så sterkt at det overlever denne på-
kjenningen. Det er også en påminnelse om å ta vare på 
hverandre. 
Med håp om et godt høstsemester. 
 
Simon W. Bringeland 
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I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet 

H va tenker du på? spør Facebook daglig. 
Jeg deler heller noen hendelser med Stikkas 
lesere: 
 
Flaks 1. 
For en del år siden var vi på besøk hos Øystein 
mens han hadde et studieopphold i Aix en Pro-
vence. Leiebilen skulle ha mer bensin. Der var 
noe som ikke fungerte på bensinpumpen. Da 
kom et par ungdommer fra siden og ville hjelpe. 
Om jeg fikk bensin husker jeg ikke. Men plutse-
lig var guttene forsvunnet sammen med bank-
kortet.  
 
Øystein og en annen student (jente) fra Hamar 
fikk umiddelbart ringt banken og stengt bank-
kortet slik at det ikke kunne bli misbrukt. Dagen 
etter gikk jeg til politistasjonen og meldte tapet. 
Jeg måtte vise identifikasjon og det var sertifi-
katet. 
 
Dagen etter drar vi på en lang tur for å se oss 
rundt i området. Vel tilbake ringer Øystein. Hun 
som hadde vært med på turen dagen før eller en 
av hennes venninner, hadde mistet en veske og 
meldt tapet på politistasjonen. De kom til sam-
me kontor som jeg hadde vært på. Der ser hun 
sertifikatet mitt og sier: «Han kjenner jeg». Jeg 
fikk sertifikatet tilbake ved å ta en tur til på po-
litistasjonen. Ikke særlig lurt å kjøre på langtur i 
Frankrike uten sertifikat. Men det gikk bra.  
Flaks. 
 
Flaks 2. 
Vi har hytte på Lesja. Ikke sjeldent stanser vi på 
Sjoa enten for å kjøpe is eller mandelpoteter 
som kommer fra Sjåk. For en del år tilbake, isen 
var spist ved et av bordene utenfor butikken. 
Der ble lommeboken liggende. Litt senere fikk 
jeg en telefon om at den var funnet. Familien 
som eier butikken har familie i  
 

 
Vang. Det hadde ikke lang tid før vært to  
dødsfall i familien. Om det var navn eller bilde i 
lommeboka som avslørte meg, vet jeg ikke. 
Men lommeboka ble levert på kirkekontoret i 
Vang.  
Flaks. 
 
Sommerbading. 
Jeg har badet 2 ganger i sommer. En gang 
«midt» i Oslofjorden og en gang i et innlands-
vann på Østlandet. Begge stedene fikk meg til å 
tenke på Sjøsanden i Mandal for sånn ca.  60 år 
siden. Der var det rent, klart og friskt vann. I 
Oslofjorden var det grønnlig på fargen og grum-
sete. I innlandsvannet var det brunlig farget og 
grumsete. Er det pga forurensing? Jeg har ikke 
svar, men vannet på Sjøsanden var en større for-
nøyelse til tross for en del brennmaneter.  
Nostalgi. 
 
Advarsel. 
Jeg er ikke særlig aktiv på FB. Jeg er der nå, og 
jeg prøver bl.a. å gratulere bekjente med burs-
dag eller andre hendelser. Her for en tid siden 
hadde en navnebror bursdag. Det er fruen hans 
som er på FB. Jeg ba henne gratulere navnebro-
deren. Men hva presterer mobilen. Jo, det ordet 
var ukjent, men massemorderen var kjent for 
mobilen. Heldigvis ble det oppdaget i tide. Noe 
mindre passende finnes ikke for én som har job-
bet med fredsarbeid.  
 
Jeg ble skremt da jeg oppdaget mobilens ville 
stavekontroll. Det har ført til at jeg er mer nøye 
med å lese korrektur på det jeg skriver. Korrek-
tur har jeg jo drevet med i 20 år som redaktør av 
menighetsblad/kirkeblad, men da har jeg stort 
sett å rettet det andre har skrevet. Det er lettere 
enn å se egne feil! Lærdommen jeg fikk var: 
  
Stol ikke på mobilens korrekturprogram. 
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Tirsdag 16. juni kunne noen av oss igjen 
møtes til fysisk prat over kaffekoppen. Et-
ter flere måneder med digital kaffe via PC, 
mobil eller nettbrett, møttes vi på Yngling-
en i det som så fint heter klubblokalet i fle-
re sammenhenger. Praten gikk som aldri 
før, og mange temaer ble luftet. I tillegg 
fikk gruppen se det som har skjedd av opp-

pussing i trapperommene fra kjeller til kon-
tor i 3. etasje.  
Og hvem var vi, som hadde tid og anled-
ning denne gangen. Det var Helge, Carl 
Wollert, Iver, Olav, Roar, Sverre og under-
tegnede. 
 
Geir Bjørnar 

Siste tirsdagskaffe før ferien 

 
Vi er stolte av deg Trond 
I august ble det kjent at en ny kornsort har 
fått navnet Ridabu. Bak står (selvfølgelig) 
vårt klubbmedlem Trond Buraas. Han har i 
løpet av sin yrkeskarriere hos det som nå 
heter Graminor fått godkjent hele 28 havre-
sorter, men nå kommer altså den som slår 
dem alle. Da er det jo stas med et lokalt 
navn. 
Gratulerer med innsatsen! 

… og jammen inspirerte ikke Trond også Gubben i HA! 
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Nytt fra K-forum 
 
8. september hadde K-forum sitt første møte på 6 måneder. Det planlagte fellesmøtet 

med K-forumgruppene i Gjøvik og Lillehammer måtte utsettes av smittevernhensyn. Det 

ble dermed avholdt en klubb- og delekveld med årsmøte i stedet.  

Sidsel Lied og Margit Husevåg ble takket av i styret. Nye styremedlemmer ble Tordis 

Strand Hansen og Inger Helene Høyen Hodøl. Bente Booth Hugo (leder), Kristin Aurdal 

Mosvold og Eli Kristne Smebye fortsetter. 

Møtefrekvensen for K-forum er lav denne høsten på grunn av usikkerhet omkring koro-

nasituasonen, men klubben holdes i gang og kommer sterkere tilbake. 

eks  

 

Smitteverntiltak på Ynglingen 
 
KFUK-KFUM sentralt har utarbeidet en smittevernveileder for alle enheter i organisasjonen. 
Dokumentet er sendt alle ledere, og det er forventet at det leses nøye og følges for alle arrange-
menter. 

I korte trekk kan 
dette nevnes: 
Før fremmøte skal 

arrangøren velge 

en smittevernan-

svarlig som får 

konkrete oppgaver, 

bl.a. føre oversikt 

over fremmøtte. 
 
Under møtet be-

grense felles bruk 

av instrumenter, 

mikrofoner mm.  
 
Etter møtet skal 

bl.a. felles utstyr 

rengjøres. Dette 

gjelder for klubben 

det utstyret møteansvarlige rydder frem og tilbake fra eget skap 
. 
1 meter avstand gjelder selvsagt hele tiden, før, under og etter møtet. 
Når det gjelder renhold, så har daglig leder og vaktmester god kontroll på dette. Hovedstyret vil 
måtte vurdere en oppjustering av leiepriser fra nyttår grunnet økte kostnader for renhold, men 
dette berører jo ikke våre egne aktiviteter. 
 
gbs 
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NATURHJØRNET  

VVVV    i  hadde en kald og regnfull 
forsommer. Jeg bekymret meg for 
trekkfuglene, men de kom om noe 
senere enn vanlig. Det var også dårlig 
med insekter. Men trekkeufuglene 
kom.   
 
En barnehage meldte fra at barna i 
barnehagen hadde snekret hver si 
fuglekasse og hengt opp.  Alle barna 
fikk fugler i kassene, meiser og flue-

snappere. 
I vår had-
de vi et 
stort trekk 
av fuglear-
ten kong-
lebit. Den 
kom i sto-
re meng-

der og oppsøkte foringsplassene. 
Konglebiten hekker normalt langt mot 
nord. Det var nok mangel på mat i 
nordområdene. 
 
Det samme kan vi si om lappuglene 
som normalt holder til i Nord Norge 
og på Kolahalv-øya. I vår har jeg fun-
net fire hekkende lappugler i Romedal 

allmen-
ning, 
Flotte, 
fugler 
med en 
helt 
spesielt 
ro over 
seg-   
 
 
 

 

Villmaksfugler. 
  
Har også fått rapport om flere stor-
skarv  i Innlandet. Dette er nok en  
utvikling at storskarven blir en hekke-
fugl her. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi har merket mye fugl på Starene i 
sommer. På en merkedag denne uka 
ble det merket 101 fugl 23 arter blant 
annet rødstjert,, gulerle og busk-
skvett, rørsanger og stor fangst av 
trepiplerke. 
 
I en natursplate må vi nevne at det 
har vært et meget godt år for biene på 
sommertrekket. Kubene hjemme hos 
meg trakk inn ca. 30 kilo honning 
hver. Vi ordnet med en bikube for Ha-
mar santitetsforening på Domkikreod-
den  i Parsellhagen. De fikk inn 35 
kilo på sommertrekket og nå står ku-
ben deres på Jutsætra i Romedal. 
Det har gått inn mye lynghonning der. 
  
Skuronna er i gang. Det blir et meget 
godt kornår, med passe med regn i 
viktige perioder. 
  
Trond  

 

Konglebit 

 

Lappugle 

 

Storskarv 
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8. september kl. 12.00 møttes kaffegjengen igjen 
for første gang etter sommeren. Siden samværs-
reglene for pandemien nå tillot det, ble det et fy-
sisk møte i peisestua på Ynglingen. Inntil videre 
samles vi på Ynglingen, i stedet for Prestrudsen-
teret. Vi møtes også annen hver tirsdag, det vil si 
de tirsdagene det ikke er klubbmøte på kvelden. 

Samtalen fløt bra og mange temaer ble luftet, 
men ingen vedtak fattet! 
Flere måtte melde forfall denne første gangen av 
ulike årsaker, men vi var sju stykker samlet til en 
hyggelig time.  
Husk at det er alltid plass til flere! 
 
gbs 

Tirsdagskaffen er i gang 

På tråden 
på siste side inneholder mye forskjellig. Ofte kan en 
lure på hva folk orker å irritere seg over. Det er nesten 
ingen grenser for hvor bagatellmessige saker det ring-
es inn til avisen om. 
Desto gledeligere var det å lese denne i begynnelsen 
av september. Her er det en innringer med motsatt 
budskap. Vedkommende kan ikke få fullrost betje-
ningen på Montér for deres hjelpsomhet. Så bra! 
Relativt sikre kilder melder at vedkommende, Roar, 
har flyttet noen hundre meter, men at han fortsatt fin-
ner veien til Ynglingen. Det er vi glad for! 
 
gbs 
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Runde år i Stikka 
 
I mange år har det vært vanlig å intervjue våre 
jubilantmedlemmer hvert 5. år. For noen har 
dette vært greit, mens det for andre har blitt 
opplevd litt påtrengende. Når man runder 75, 
80 og 85 …, skjer det kanskje ikke så mye nytt 
å fortelle om, og leserne av Stikka er jo stort 
sett de samme. 
 
Derfor var det ikke noe intervju med Karl M. i 
forrige nummer og i dette nummer har vi ikke 
intervjuet Nils Kristian som rundet 80 i sep-
tember. I stedet fikk han, som jo også er med-
lem i informasjonsutvalget, en utfordring om å 
skrive en refleksjon selv. Han tok utfordring-
en, her er den: 
 
 

TILBAKEBLIKK, TAKK OG 
ETTERTANKE FRÅ 75 TIL 
80 
 
Det er ikkje meir enn fem år sidan Geir Han-
sen hadde eit lengre intervju med meg i 
«Stikka» då eg fylte 75 år, «Stikka» 2015 nr 3. 
Eg tenkte det kunne greia seg med noko mind-
re denne gongen, men redaktøren, Geir Bjør-
nar ville gjerne ha noko meir! Her kjem nokre 
glimt frå 75 til 80. 
 
 Det har skjedd ein del på desse fem åra som 
har vore viktige i livet mitt. Ragnhild og eg fekk 
feira gullbryllup i 2015. Ein strålande fest for små 
og store i Vang kyrkje og i Mammuthuset. Same 
året gifta dottera vår, Valborg, seg med sin James 
i Matlock i England i fantastisk ver med slekt og 
vener og til stor glede på båe sider av Nordsjøen. 
 
 I 2017 starta driftige damer på Hamar opp 
Gjenbruksbutikk i Brumunddal for NMS. Dette 
viktige tiltaket kan samlast under stikkorda: Mil-
jø, Møteplass og Misjon. Mange friviljuge tek 
sine vakter og gjer ein stor innsats. Svært ofte ser 
vi fleire av våre nye landsmenn. Då blir det ikkje 
berre ein kopp kaffi, men også meiningsfulle 
samtaler. Møteplassen fungerer, vi tek vare på 
miljøet(gjenbruk) og det blir pengar til NMS både 
til diakonal teneste og evengelisering. For å ta  

 
vare på miljøet og halda oss i form, har vi skaffa 
oss el-syklar når vi reiser til Brumunddal. Vi har 
nok sykla meir desse tre åra enn vi har gjort no-
kon gong før! 
 
 Våren 2018 blei kateketstillinga i Hamar 
ledig og Geir Bjørnar tok kontakt med både kyr-
kjeverje og menighetsråd for å tilby at Y’s Men 
kunne ordna med vikarar under vakansen. Iver 
tok seg av det kateketiske, eg tok gravferder, in-
stitusjonsandakter og ei og anna gudsteneste. 
Dagleg leiar, vaktmeisterpar og Geir Bjørnar losa 
det heile i hamn. Slik fekk vi inn ein bra slump 
pengar til barne - og ungdomsarbeidet på Yng-
lingen. 
 
 Våren 2019 hadde eg gleda av å vikariera i 
Meløy i Nordland. «Å, eg veit meg eit land langt 
der oppe mot nord med ei lysande strand mellom 
høgfjell og fjord.» I sanning ein landsdel med 
utruleg vakker natur frå Svartisen i innlandet til 
dei mange øyar, holmar og skjer ute ved kysten. 
Møte med menneske både i kvardag og fest var til 
stor inspirasjon. 
 
 Framleis kåserer eg om diktaren Ronald 
Fangen. I februar var eg i Ynglingeakademiet i 
Bergen og nå i slutten av september i Y’s Men på 
Gjøvik. Laurdag 31.oktober skal Ringsaker kirke-
akademi ha eit dagsseminar om Ronald Fangen, 
der eg skal ha eit innlegg. I år er det 125 år sidan 
han blei fødd. 
 
 80-årsdagen blei feira med næraste familie 
på Sjusjøen til stor glede for små og store og jubi-
lanten sjølv. Kva tankar gjer eg meg ved denne 
milepælen? 
 
 Først og fremst er det takk som fyller meg 
når eg nå har fått feira 80 - årsdagen. Det er ikkje 
sjølvsagt at ein får leva så lenge, slik Salme 90 i 
Bibelen seier det: «Vår levetid er sytti år, åtti når 
det er styrke til det. --- Lær oss å telja våre dagar 
så vi kan få visdom i hjartet!» Den visdom salme-
diktaren talar om er at vi har livet til låns. Vi eig 
ikkje livet og heller ikkje kvarandre, men vi er 
sette til å vandra varleg og i vørnad med kva-
randre. Vi treng verkeleg eit visdomshjarte! 
 



  

 Takken går først og fremst til Gud som 
gav meg livet og dinest til alle dei som har for-
ma livet mitt og gjeve det retning og mål. Kva 
foreldra mine ofra av tid, omtanke og krefter, 
har eg ikkje til fulle forstått før i ettertid. Kona 
mi, Ragnhild er ein støttespelar, ein god kriti-
kar, men først og fremst ein medvandrar på 
livsvegen. Borna våre med familiane deira er 
ei useieleg gåve til oss. Takken går også til 
slekt og vener og alle dei menneske som Gud 
har sendt i min veg, ikkje minst i tenesta mi 
som prest. 
 
 Nå har eg hengt bort skjorter og bukser 
som høyrer sommaren til. Og eg spør meg 
sjølv: Får du lov til å kle deg i sommartøy nes-
te år, Nils Kristian? Når eg veit at tida heretter 
krympar, melder også dei sjølvransakande 
spørsmåla seg. Var det noko eg kunne gjort 
annleis i livet? Er der menneske eg har såra? 
Var der nokon eg gjekk forbi utan å ansa dei i 
mi eiga annsemd? 
 
 Men midt i ettertankens mange spørs-
mål, vil eg kvila i dei livgjevande orda Svein 
Ellingsen har gjeve oss (NOS nr 825 vers 3 og 
5): 
 

«Gud er større enn vårt hjerte! 

Han som ser min maktesløshet, 

gjør meg fri fra skyldens tyngde. 

Mine tanker finner hvile: 

Slik jeg er i all min svakhet, 

er jeg elsket, er jeg godtatt! 

 

Blir det gitt meg nye dager, 

er hver time fylt av nåde, 

fylt av nye muligheter! 

Jeg får sovne inn i trygghet! 

Med et gjenopprettet livsmot 

skal jeg møte morgendagen!» 

 
Varme helsingar frå ein takksam medlem av  
Hamar Y’s Men’s Club 
 
Nils Kristian 
 
Til orientering innbrakte kateketvikariatet, 
som Nils Kristian bidro godt til, om lag 
120.000,- kroner til Ynglingen. Stor takk 
både for den innsatsen og disse refleksjone-
ne! 
 
gbs 

Nils Kristian med storfamilien 
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