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Desemberstemning 
 

Det er skumt ute selv om det er midt 
på dagen. Temperaturen er godt under 
null, og bakken er helt hvit. Noen be-
boere kommer hutrende inn i resepsjo-
nen på mottaket på Ormseter. De går i 
sandaler uten sokker. Er det rart de 
fryser? Jeg forteller dem på nytt at i 
Norge må vi kle oss på en annen måte 
enn i Afrika. Jeg bretter opp buksebei-
net og viser fram at det er ullstillongs 
under. Sammen sender vi kanskje 
noen tanker sørover mot varmere 
land.  Jeg lengter etter sol og varme, 
de lengter hjem til familie og venner. 
Det kan være lett å bli tung til sinns 
for flere av oss.  
 
Jula er for alle 
 
 Når vinteren er på det mørkeste kommer 
jula. Er det ikke godt? Mange av beboerne har 
aldri sett julegater med juleutstillinger i alle bu-
tikkvinduer. De ser, og noen spør. Er det nissen 
dere feirer? På ulike måter gir vi informasjon om 
hva jula betyr for oss nordmenn. Vi forteller om 
familiesammenkomster, juletre og julegaver. Fle-
re skoler og organisasjoner kommer på mottaket 
med gaver de vil gi barna som bor her. Vi tenner 
lys i resepsjonen, spanderer julegløgg og pepper-
kaker, setter på litt julemusikk. Noen ganger lager 
vi risengrynsgrøt til de som vil smake noe av tra-
disjonsmaten. Alle trenger vi at vi bryr oss ekstra 
om hverandre, i en hyggelig atmosfære, i denne 
midtvinterstida.  
 
Det kristne innholdet  
 
 På skolene og på informasjonssamlinger  
blir det fortalt hvilke kristne tradisjoner vi bygger  

 

 
jula på. For en del av beboerne er dette kjent  
stoff. Mellom anna har vi mange kristne fra Etio-
pia og Eritrea. Flere av disse er koblet mot me-
nigheter i Hamar eller de reiser til Oslo. For andre 
blir dette helt ny informasjon.  En del av beboer-
ne deltar på pinsevennenes juleforestilling ”Nå 
har vi vaska golvet”. Den er flott.   
 
 Hamarforeningen av NLM har i alle år med 
mottak arrangert tradisjonell juletrefest for alle 
beboerne på Ormseter. Det har vært svært vellyk-
kede sammenkomster.  
 

Det er i slike situasjoner det er interes-
sant å tenke på at han som ble født i Betlehem 
selv måtte flykte til et annet land for å 
berge livet.  

 
Julehilsen  fra  
Morten Saltvik 

 

Ormseter i vinterskrud                   
Foto: Morten Saltvik 
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  Viktige ting fra Regions-   
konferansen i Trondheim 

27.-29. august 2010 
Rica Nidelven Hotel: 

 
Motto for 2010-11: ”La våre liv få bære frukt” 

♦ Trondheim var, dagen før vi begynte, kåret 
til ”den beste byen i Norge å bo i” av Af-
tenposten! Ikke så vanskelig å være enige 
for oss etter 3 dager der! Vi kom og reiste i 
sol holdt til i stort hotell med ”beste frokost 
i Norge de siste 5 år” i følge rangering. 
Jobbet i vakkert område nede ved kanalen 
(tidligere industriområde). 

 
♦ Og vi fikk en fin åpning med manende an-

dakt av Y's Man veteran Georg Johansen 
fra Trondheim, og fin sen aftensang  i vak-
re Bakke barokk-kirke med livfulle ord av 
presten Sagen om Y’en i navnet vårt. 

 
♦ Lørdag begynte forhandlingene. De ble or-

dentlige og ryddige under møteleder Astri 
Marie Wessels vennlige men bestemte le-
delse. 3 min taletid 

 
♦ Ting å merke seg: Svein Rødset fra Ul-

steinvik gikk av som regionsleder, og Liv 
Sandven fra Trondheim gikk på. - Årsrap-
porten sa bl.a.: Bare snarlig satsing på ny-
rekruttering og fornying kan gi Y's Men 
Norge en framtid. - Tallet på klubber: 66. -
Til fasteprosjektet kom det inn kr. 200.000. 
Dvs. ca. 110 kr pro pers. Les mer på Y's 
Men's hjemmeside!- Nytt regionsprosjekt 
etter at Finnmarkprosjektet er avsluttet fra 
vår side er ”Tween Sing” for barn i alderen 
10-13 år. Kr. 50.000 ble bevilget. I Russ-
land, i Barentsområdet, fortsetter vi med 
hjelp og ledertrening med et budsjett på kr 
70.000. -NB: Finn Pedersen fra Stavanger 
er valgt til til Internasjonal President for 
2011-2012 og det blir STORT internasjo-
nalt konvent i Stavanger 2.-5. august 2012. 
-Vi bør merke oss at  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ distriktslederen vår, Anne Berit Ommund-

sen, gjerne vil komme til litt mere enn nå 
på et klubbmøte for å legge fram viktige 
saker. Som Per K. sa under ordskiftet: For å 
revitalisere oss må vi benytte distriktets 
ledelse også. Og, gjøre bevegelsen attraktiv 
for den aldersgruppen vi velger å satse på. 

 
♦ Ang. Styrets strategiplan for 2010-11: 

Merk at vi bør arbeide for at flere innvand-
rere blir med og føler seg velkomne som 
medlemmer og tillitsvalgte. Ha innvandring 
som emne i programmet. Og, som vår Per 
sa: La oss ikke arbeide primært for å 
”bevare” men for å ”ekspandere”. -
Kombinér Internasjonal Kirkedag med kir-
keofring til våre prosjekter, og ha dagen 
sammen med andre klubber! Og, skriv i 
Y’s Magasinet nytt fra klubben - som at vi 
har bevilget kr. 125.000 til Ynglingen og 
ungdomsarbeiderlønn! 

 
Vi avsluttet med deilig festmiddag lørdag kveld, 
hadde byvandring før stor gudstjeneste i 
Nidarosdomen med Y's Man og biskop Tor Sing-
saas som taler, og der det var vakker korsang av 
studentkor. -Jeg så også på graven til Olaf Nord-
hagen og hans familie rett ved inngangen til kir-
ken. Han ledet det store restaureringsarbeidet i 
Nidarosdomen på 1920-tallet i flere år, og ble så 
professor ved NTH. Før det hadde han, født på et 
småbruk i Veldre, vært arkitekt for en annen vik-
tig bygning: Ynglingen på Hamar! 
 
Takk for et strålende opphold i Trondheim! Det 
ga inspirasjon! 
 
Johs K 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    

 
 

Desember 
Olav L.         1. 
Trond Vidar      4.  
Helge       8.  
Karl        9.  
Jørgen      14.  
Martha Voll    21.  

 
 

Januar 
  Ingun Røberg Fjeldstad     4. 
Kjell B.     18.   
Bjørn F.     18.  
Arnhild Kausland   30.   

  
 

Februar 
Eldbjørg Markussen    2.   
Ingegjerd Svae     2.   
Oddvar      10.  
Bodil Johnson    12.  
Svanhild Hummelvoll   14.  
Reidunn Dalby    18.  
Kari Ellen Berg    20.    

 
 

Mars 
Jan Kåre       1.  
Tove Sellereite     2.  
Marit Svahn     3.  
Roar        5.  
Astrid Stana     8.  
Ole Jacob      10.  
Carl W.      16.  
Karen Sigrid Vedum   19.  
Alf       22.  
Helene Landheim   29. 

  

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!     

Kjære Y's Men venner! 
 
Dikteren Rolf Jacobsen skriver bl.a. i diktet «Broenes skjønnhet»: 
Regnbuen sier: Se på meg. Jeg er en bro  

Jeg er et tegn på himmelen. Bygg broer. 

Bøy dere. Løft armene til en bro. 

Bind sammen. Bryt lenker. Bygg. 

 

Se stålsøyler og tårn mot skyene: En bro 

Hør vindfløyten mellom wirene: En bro. 

To mennesker møtes. Ansiktene blusser: En bro. 

Ord som blir sagt. Hengivelse, fred: En bro. 

 
En skulle nesten tro at Rolf Jacobsen var en Y's Man. Poenget med 
vår bevegelse er jo nettopp å bygge broer. Broer mellom mennesker. 
Broer mellom klubber. Broer mellom klubben og mennesker utenfor 
fellesskapet. Og vi kan vitne om broen mellom Gud og mennesket – 
Jesus Kristus! Vi må bygge, være aktive og gjøre noe for å få til en 
bro! Når inviterte vi sist en venn til et Y's Men møte? Kanskje vi har 
noen å spørre? Hvis vi har, så gjør vi det nå! 
 
I år har vi vært så heldige at vi har kunnet gi 100.000,- kr til  
KFUK/M Hamar: 25.000 til ungdomsarbeiderstillingen og 75.000,- 
til ekstraordinære vedlikeholdsoppgaver. Dette er bevilgninger til 
svært viktige virksomheter. Vi kommer til å merke at det vil skje noe 
på og med huset Ynglingen etter hvert. Samtidig har det kommet inn 
søknader om kostnadsstøtte fra enheter utenfor Hamar. Disse skal vi 
selvfølgelige vurdere å gi til, innenfor de rammene som vi har. Vi har 
allerede bevilget kr 5.000,- til Romedal menighets barnekor. 
Det er fantastisk og et privilegium å kunne bidra på denne måte, slik 
at kristent arbeid blant barn og  ungdom kan videreføres og vokse. 
 
Takk til alle i Hamar Y's Men’s klubb som så villig har jobbet på uli-
ke måter for klubben. 
En hilsen til alle med Ef. 2.10: 
 
For vi er Hans verk, skapt i Kristus Jesus 

til gode gjerninger som Gud på forhånd har 

lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. 

 

Vennlig hilsen    Per 
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 Det første presidiemøtet i møteåret 2010 – 2011 
fant sted 6. september 2010, kl. 1830 i Ynglingen.  
 
 Vedtak som ble fattet på dette møtet: 
 
 Hamar YMC bevilger følgende til Hamar KFUK/M 
for regnskapsåret 2010 – 2011: 
 Kr. 25 000 til ungdomsarbeiderstilling 
 Kr. 75 000 til ekstraordinære vedlikeholds
 oppgaver 
Det forventes tilsendt en statusrapport om arbeidet i 
juni 2011. 
 
 Hamar YMC bevilger kr. 1000 til gave i forbindel-
se med Lillehammer YMCs 30-årsjubileum. 
 
Neste møte fant sted 5. oktober 2010, Ynglingen. 
Tilstede: Per Kjos, Simon W. Bringeland, Sig-
mund Lie, Johannes Johnson.  
 
 Følgende saker ble behandlet: 
  
1. Referatsaker: 
 
2. Brev fra Lillehammer YMC som takker for 

gave og deltakelse fra Hamar i forbindelse 
med klubbens 30-årsjubileum. 

 
3. Det er kommet invitasjon fra vennskapsklub-
 ben Varde høsten 2011 (12.- 14. august). Sa-
 ken følges opp av internasjonalt utvalg. 
 
4. Informasjonsbulletin fra regionstyret er sendt 
 ut: 
 
5. vitalisering av DG-nivået er aktuelt 
 
6. sammensetning av valgkomiteen – hva mener 
 vi? Hamar støtter den nåværende ordning. 
 
7. 1. november er frist for å søke reisestipend 
 (utenlandsreiser for klubbens medlemmer = 
 besøke klubber i andre land). 
 
8. Søknad fra SMISO (Støttesenteret mot incest 
 og seksuelle overgrep) søker om kr. 10 000 i 
 støtte til arbeidet. Presidiet mener at dette fal-
 ler utenfor klubbens formål og avslår derfor 
 søknaden. Klubbens hovedformål er å støtte  
 

 
 
 
 
 
barne- og ungdomsar-
beid lokalt. 
  
Søknad fra Romedal menighets barnekor om kr. 
5000 i støtte. 
Presidiet innvilger søknaden om støtte med kr. 
5000. 
 
Utgifter i forbindelse med jubileet til Lillehammer 
YMC. 
Gave OK; ingen utgiftsdekning for øvrig er aktuell. 
 
Kandidat til Council International (IC). 
Presidiet vil foreslå Henry Grindheim. 
  
Gjennomgang av langtidsplanen 
 
Dette gjelder særlig oppsett av listen over presiden-
ter – den bør forlenges noe. Valgkomiteen bes om å 
supplere listen slik at den dekker 5 år fremover. 
 
Valgkomiteen bes også om å se på sammensetning-
en av komitéer og utvalg for å vurdere om det er 
noen som ønsker en annen plassering. Det er særlig 
utvalgslederne – sammen med presidiet 
(presidenter) – som bør vurderes. 
 
Begravelse – oppmerksomhet ved begravelse når 
klubbmedlemmer går bort. 
Bårebukett fastsettes som standard. 
 
Oppmerksomhet ved runde år – her skal det gis 
blomsterhilsen. 
 
Referater fra presidiemøtene – hvordan spres disse? 
 
Det foreslås at de sendes til presseutvalget for vide-
re benyttelse, og at utvalget kan vurdere om det bør 
skrives referater fra klubbmøtene (for eventuell 
publisering i Stikka). 
 
Referent: 
 
 Simon W. Bringeland 

Referat fra presidiemøte nr. 1 og 2  2010/2011.   
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"JULEHANDELEN KAN BEGYNNE" 
står det på annonsebladet fra Maxi Stor-
senter som fulgte HA i dag (15. novem-
ber). "Nå er hyllene fulle av julegaver. Så 
stod det noe fint i tillegg på forsiden: "Det 
er en større lykke å gi enn å få". Men det 
er også selvsagt skrevet for å få oss til å 
handle mer. 

 

STORSENTERETS SENTERLEDER 
skryter så av deres serviseinnstilling som 
andre har vurdert veldig positivt. Utford-
ringen hans er videre å handle tidlig for i 
desember er det så mange arrangementer. 
Hvis julehandelen blir gjort nå, kan vi bed-
re nyte adventstiden. Med å nyte adventsti-
den, synes det som om han mener at vi får 
tid til julebord, juleavslutninger, julebakst 
og andre juleforberedelser. Ikke et negativt 
ord om Maxi's leder. Det er hans jobb å få 
butikken til å tjene penger, og da må vi 
fristes med de mange tilbudene. Det er jo 
våre penger han vil skal havne på Maxi 
heller enn andre steder. Det er en ærlig 
sak. 

 

DET VENTES Å BLI HANDLERE-
KORD atter en gang den siste måneden før 
jul, 50 milliarder eller der omkring. Det er 
ikke for lite penger i våre lommebøker el-
ler på våre bankkonti. Hos de fleste av oss 
i Norge ----! 

 

Men ---  

VI LESER STADIG OM "FATTIG-
NORGE". 70.000 fattige barn. Også det er 
en utfordring i adventstiden.  

 

 

 

 

Millioner av mennes-
ker på flukt eller som har vært 
utsatt for katastrofer. 

 

FRELSESARMEENS JULEGRYTE vil 
også kalle på vår gave. Eller hva med en 
ekstra gave til Kirkens Nødhjelp, til en mi-
sjonsorganisasjon eller andre som hjelper 
fattige i vårt land og ute i den store verden.  

 

NÅR MENNESKER LIDER, LIDER 
GUD. "Å gi til en lidende er også å gi til 
Gud." Det høres litt rart ut å si det slik, 
men dersom Gud lider med den lidende, er 
det jo slik.  

 

"DET ER EN STØRRE LYKKE Å GI enn 
å få", skrev senterlederen. Den lykken – i 
våre kretser vil vi nok heller si velsignelse 
– kan være med å gi oss en god adventstid.  

 

GUD GAV. GUD GIR. Guds gave er jule-
gaven fremfor noen. Også den skal vi dele 
med våre medmennesker. I kirken, på to-
mannshånd, i grupper i familie. Den gaven 
kan vi dele også ved våre gaver til andre 
som har fulgt et kall for å bringe dette gle-
dens bud ut i verden. Jesus kom, Jesus 
kommer og Jesus skal komme igjen er et 
sentralt innhold i adventstiden 

 

God adventstid og gledelig jul med den 
velsignelse som den glade giver får.  

 

Kåre S. 

I  Periskopet 
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FESTINA LENTE –  SKYND DEG LANG-
SOMT, skal være et fyndord som stammer fra 
keiser Augustus, men jeg har ikke klart å finne 
ut i hvilken sammenheng han ytret disse be-
vingede ord. Opphavet til uttrykket er kanskje 
ikke så viktig, men innholdet derimot er det 
grunn til å feste seg ved. Å skynde seg lang-
somt er i pakt med også med den gyldne mid-
delvei – som vi kjenner fra gresk filosofi. Når 
man handler overilet, er det fort gjort å begå 
feil eller å handle urett. Som oftest kan det 
være det best å se tiden litt an, vurdere en sak 
fra alle sider, før man handler. 
 
I VÅR TID, som mange opplever som forkavet 
og oppjaget, kan keiserens bevingede ord få en 
annen og kanskje mer formanende karakter. 
Ting skjer fort nå, og de varer sjelden lenge. 
Siste ord er knapt sagt i en sak, før nestemann 
melder seg på talerlisten for å fortelle noe nytt. 
Et digitalkamera beskrives som gammelt før 
det er gått to år – så fort går det. Gårsdagens 
nyheter er virkelig det – gårsdagens. Hvem in-
teresserer seg for dem? Trykte leksika er det 
ingen som vil ha lenger. De er jo utdatert lenge 
før siste bind er utkommet. Så hva skal man si 
om spesialleksika hvor første bind kom i 1950, 
og hvor man ennå bare er kommet halvveis i 
alfabetet? Nå kan vi bare seile rundt på det sto-
re havet som heter ’verdensveven’ (internett) 
og finne alt vi ønsker  av informasjon. Elektro-
niske leksika og oppslagsbøker har overtatt, og 
en leksikonartikkel  er  blitt  like flyktig som 
odøren fra en parfymeflaske. Duften er kraftig 
med det samme du skrur av korken, men så for-
taper den seg ganske fort – før du ikke lenger 
kjenner den. En av de greske førsokratikerne – 

som vi kaller filosofene før Sokrates – påstod at 
alt flyter – panta rhei. Han hadde nok mer rett 
enn han ante, nå mer enn 2000 år etter at han 
skrev disse ordene. 
 
 
VÅR TID ER FLYKTIG og haster fremover 
uten stans, i et hvileløst jag fra det ene til det 
andre. Det er som vår kultur er blitt rammet av 
en slags kollektiv demens – det er bare øyeblik-
ket som huskes. Fortiden er – ja, nettopp fortid. 
Hvorfor bry seg om den? Og fremtiden – tja, vi 
får se hva den bringer. Øyeblikket gir neppe 
noe ankerfeste eller orienteringspunkt. Er det 
ikke slik med de fleste av oss at vi trenger et 
referansepunkt, noe som angir en retning og 
som gjør det mulig for oss å vurdere retningen 
vi går i, som gjør det mulig å vurdere alle inn-
trykk som fyker omkring ørene på oss? I mot-
satt ender vi som et løvblad som viljeløst rives 
med av enhver liten bekk. 
 
HVER ENKELT AV OSS er på mange måter 
vår historie – hukommelsen hjelper oss både å 
erindre den og å tre i et aktivt forhold til den. 
Den er også vårt faste punkt så å si. Uten den, 
bare tenk hvordan det ville være å miste den, 
hvem er vi da – og hvordan blir vårt forhold til 
det vi trodde vi kjente inngående og som hjalp 
oss å finne en retning? Men dette er det motsat-
te av flyktighet – den er en form for bestandig-
het. Slike kraftige barduner trenger vi for at 
modernitetens stadig raskere karusell ikke skal 
kaste oss av – eller bedre: for  at vi skal kunne 
bremse dens fart. 
 
BARE GAMMELMANNSTANKER, sier du? 
Nei, jeg tror dette er noe allmennmenneskelig 
som de fleste tenker over. En av grunnene, tror 
jeg, er at det handler om trygghet – nemlig 
vissheten om at ikke alt endrer seg hele tiden. 
Dette momentet er en viktig del av Bibelens 
gudsbilde – i går og i dag den samme til evig 
tid. En lunefull og uforutsigbar gud er moderni-
tetens gud – en som  stadig endrer spilleregle-
ne. Det blir virkelig slitsomt å være menneske 
hvis dette er vilkårene – vilkår som stadig skif-
ter. 
 

HVEM KOMMER FØRST TIL MÅL? 
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Bibelen taler om seg selv 

Ditt ord er en lykt for min 
fot og et lys på min sti. 

Salme 119,105 
 

Ord er deg nær, i din 
munn og i ditt hjerte. 

Romerne 10,8 
 

Mennesket lever ikke av 
brød alene, men av hvert 
ord som kommer fra 
Guds munn. 

Matteus 4,4 
 

Jeg fant dine ord og åt 
dem, de var til glede for 
meg. Og det var en fryd 
for mitt hjerte at ditt 
navn er nevnt over meg, 
Herre, Allhærs Gud. 

Jeremia 15,6 
 
 
 

Se, dager skal komme, 
lyder ordet fra Herren 
Gud, da jeg sender hung-
er i landet, ikke hunger 
etter brød eller tørst etter 
vann, men etter å høre 
Herrens ord. 

Amos 8,11 
 

Ta i mot frelsens hjelm 
og Åndens sverd, som er 
Guds ord. 

Efeserne 6,17 
 

For Guds ord er levende 
og virkekraftig og skarpe-
re enn noe tveegget sverd. 
Det trenger igjennom til 
det kløver sjel og ånd, 
marg og bein, og dømmer 
hjertets tanker og planer. 

Hebreerne 4,12 
 

 

Hver den som hører disse 
mine ord og gjør det de 
sier, ligner en klok mann 
som bygde huset sitt på 
fjell. Regnet styrtet, elve-
ne flommet, og vindene 
blåste og slo mot huset. 
Men det falt ikke, for det 
hadde sin grunnvoll på 
fjell. 

Matteus 7, 24 
 

Himmel og jord skal for-
gå, men mine ord skal 
aldri forgå. 

Matteus 24,35 
  
 
Sakset fra Bibelselskapets bi-
belleseplan 2010/2011 

FESTINA 

LENTE – 
skynd deg 
langsomt! Ja, 
keiseren hadde 
mer rett enn 
han ante. La 
oss lytte til 
ham; sett deg 
på benken, ta 
deg tid til å 
tenke, og løp 
ikke etter alle 
løvblad som 
høstvinden 
blåser forbi 
deg. 
 
Simon W. 
Bringeland 
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Spurveugla. En tøff jeger. 
 
 
I noen år hadde jeg ar-
beidsplassen min ved 
Hurdal Verk folkehøg-
skole på Romerike. 
En dag jeg var på veg 
inn i kontorbygget på 
skolen oppdaget jeg en 
liten rund fjærbylt så lå 
under et stort vindu. Jeg 
plukket den opp og så at 
det var ei lita ugle. 
 
Jeg hadde aldri sett 
spurveugle på nært hold 
og var overrasket over 
hvor liten den var. Den 
hadde nok vært på jakt 
og blitt lurt av de store 
vinduene. 
 
Den er fin å stoppe ut, tenkte jeg. Jeg låste meg  inn 
på ett av skolens kontorer. Kontorsekretæren Ella, 
som jobbet der, var ikke kommet på arbeid enda. 
Jeg puttet ugla ned i en eske og satt den inn i et 
skap.  Jeg henter den når jeg er ferdig med under-
visningen, tenkte jeg. 
 
Det var da jeg kom for å hente ugla noen timer se-
nere jeg møtte Ella i gangen svært så oppskaket. 
Hun påstod at det var mus i kontorskapet. 
Jeg fikk raskt en mistanke om hva musa egentlig 
var. Jeg åpnet skapdøra og plukket fram esken. Der 
satt det ei lita spurveugle og glippet med øynene i 
det sterke lyset. Ugla som egentlig skulle vært put-

tet direkte i fryseren had-
de våknet til liv. Den skulle bare 
visst hvor nær døden i fryseboksen den 
hadde vært! 
 
Jeg tok den med ut på trappa og satte den på hånda 
mi.  Der satt den og kikket seg litt rundt før den fløy 
av gårde og satte seg i et tre i tunet. 
 
Spurveugla er en av fuglene jeg er mest glad i og 
som jeg senere i livet har tilbrakt utrolig mange ti-
mer sammen med. 

 
Spurveugla er 
Europas miste 
ugleart og veier 
ca. 60 gram. 
Den opptrer 
over store deler 
av landet, men 
det er i barsko-
gene på Østlan-
det og i Trøn-
delag den er 
mest vanlig. 
 
Spurveugla 
hamstrer mat 
om vinteren og 
i mange år har 
jeg sammen 
med en fugle-

venn, Ole Mads, registrert spurveuglas hamstrings-
vaner. 
 
Når den første snøen kommer på Hedmarken i okto-
ber/november, begynner spurveugla å samle små-
gnagere, spissmus og fugler i hakkespetthull i sko-
gen. Vi har satt opp ca. 30 kasser med tanke på 
spurveugla. I flere år fulgte vi spurveuglas hamst-
ringsvaner tett i høstmånedene. I november gikk vi 
over alle kassene og så hvor spurveugla hadde be-
gynt å hamstre mat. Så kontrollerte vi disse kassene 
ukentlig til ut i januar. Det er store mengder med 
byttedyr spurveugla kan trekke inn i kassene i løpet 
av noen hektiske høstuker. Vi hadde ofte med oss 

NATURHJØRNET 

 

FUGLEOPPLEVELSER. 
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en plate som vi la på snøen under treet. Så 
plukket vi ut alle byttedyrene fra kassa og 
sorterte dem på plata.  
Var det et godt smågnagerår kunne det nes-
ten bare være mus som fylte kassene. Flest 
klatremus med sine rødbrune rygg, noen grå 
markmus, noen skogmus med sin lange hale 
og et utvalg av spissmus. Vanlig spissmus 
var den vanligste spissmusarten, men både 
dvergspiss mus og vannspissmus fant vi i 
kassene. 
Arter som gråsisik, kjøttmeis, granmeis og 
dompap var ofte blant byttedyrene. Og noen 
ganger fant vi kroppsdeler av troster. Spur-
veugla hadde drept trosten, men ikke klart å 
bære med seg fuglen som var større enn dem 
selv. Så da var det bare å dele opp byttet for 
å trekke delene stykkevis inn i kassa. De sto-
re lagrene inneholdt over 100 byttedyr. En 
av kassene våre inneholdt 156 byttedyr, men 
det er funnet lagre med over 200 byttedyr. 
 
Det som overrasket oss var hvordan lagrene 
kunnne variere i antall i løpet av en uke. I 
løpet av 5-6 dager kunne det være 50 nye 
byttedyr i en kasse, og så kunne lagret minke 
sterkt i løpet av noen dager. Hvorfor det var 
slik fikk vi aldri helt svar på. Men kanskje er 
det slik at flere ugler hamstrer i samme kas-
se. Mye kan også tyde på at uglene flytter på 
byttedyrlagrene sine for å ikke være så sår-
bare. De klarer i alle fall ikke å spise opp 
alle byttedyrene som forvinner i løpet av en 
uke. 
 
Ved flere anledninger fant vi døde flaggspet-
ter i kassene. Vi lurte på om det virkelig var 
mulig at spurveugla kunne klare å lagre en 
fugl som er nesten dobbelt så tung som den 
selv. En dag fikk jeg svar på dette spørsmå-
let. En av gutta i den lokale ornitologiske 
foreningen, Jan Erik, kunne fortelle at han 
hadde sett hvordan ei spurveugle nærmest 
klatrer oppover et tre med en flaggspett på 
slep. Oppe i treet hang det en stærekasse. 
Når spurveugla kom opp til kassa tok den 
tak i stjerten på flaggspetten og smatt inn i 
kassa. Det spurveugla ikke tenkte på var at 
flaggspettvingene hengte seg opp i hullet. 

Spurveugla satt inne i kassa og dro i stjert-
fjærene, men vingene til spetten stoppet 
transporten. Etter en tid kom spurveugla ut 
av kassa, grep tak i nakken dro den inn.  
Skjønte den at den måtte snu spetten? 
 
En dag jeg var ute på ski gikk jeg forbi en 
hytte der det røk fra pipa. Jeg forstod at de 
som holdt til der var interessert  i fugler. 
Utenfor vinduet var det fuglebrett og det var 
også hengt ut spekk til meiser og hakkespet-
ter. Da ble jeg  ble oppmerksom på merker i 
snøen etter vinger, noen blodflekker og noen 
grønnbrune fjær på snøen. 
 
Hytteeieren kom ut, og jeg spurte hva som 
hadde skjedd. Han fortalte  at han i flere da-
ger hadde hatt en grønnspett på foringsplas-
sen sin. Denne dagen hadde han sittet i vin-
duet og studert grønnspetten på fettbollen. 
Da slo en ugle inn i ryggen på grønnspetten. 
Grønnspetten og ugla falt ned i snøen. Hyt-
teeieren løp ut.  Ugla slapp byttet og fløyet 
opp i et tre. I snøen lå grønnspetten død til-
bake. 
 
Jeg hadde vanskelig for å forstå hva slags 
ugle som kunne angripe en grønnspett på 
foringsplassen. ”Jeg bør vel ikke fortelle det 
til deg som er en fuglevenn og miljøverner,” 
sa mannen, ”men jeg ble så lei meg over at 
grønnspetten mistet livet at jeg grep hagla. 
Ugla satt i toppen av den  grana der,” han 
pekte på en tretopp.  ”Jeg skjøt den.”  ”Skjøt 
du den? ”  
”Ja, den ligger inne i hytta” 
 
Jeg tror aldri jeg har blitt så overrasket noen 
gang som da hytteeieren kom ut med en 
grønnspett i en hånd og en spurveugle i den 
andre. 
 
Spurveugla veier  ca. 60 gram og hadde an-
grepet og klart å drepe en grønnspett som er 
fire ganger så tung som spurveugla. For en 
modig, dristig jeger! 
 
Trond Vidar 
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Min salme Min salme Min salme Min salme  
 Helsing frå Skjåk 

 
Så sit eg her i 
Skjåk og skal skri-
va om ”mi salme”. 
Det er mørk haust-
kveld. Regndropa-
ne kjem blåsande 
ned frå Tverrfjel-
let. Det er ikkje 
rett så kaldt, men 
alle bekker heng 
som kvite isjøklar 

ned etter bergsidene. Dei høgaste fjelltoppane 
har alt i fleire veker stått kvite av nysnø. 
 
Vi har snart budd i Skjåk i 2 månader no. Kvar 
dag ser eg ut gjennom glaset og er takksam over 
å få leva resten av jordlivet her i Guds natur. 
Her hoppar haren. Elg, rådyr og hjort finn seg 
mat ute på jordet. Mikkel kjem gjerne svinsande 
midt på ljose dagen. Berre ein ting saknar eg fra 
Hamar: Sundagsmessa i Hamar Domkyrkje. I 

farten meiner eg å hugsa at det er Bjørnson som 
skriv: ”I bondens øyne står kirken på et høyt 
sted.” 
 
Eg kallar meg ”bondekristen”, og hugsar gleda 
og høgtida når eg som barn fekk vera med til 
kyrkja. - Det var kyrkjeklokkene som kalla oss 
inn. Det var orgelet og inngangsbøna. Det var 
salmene og presten på preikestolen. Eg var heilt 
sikker på at her budde Gud. Ute var det gravene 
til alle dei døde som mor hadde fortalt om. 
 
Mi salme er: Fedrane kyrkja i Noregs land 
(Norsk Salmebok 743). Det er den svenske teo-
logen og salmediktaren Johan Alfred Eklund 
(1863-1945) som har skrive salma, og ho er om-
sett avbiskop Bernt Støylen 
 
Eg ynskjer at Roar Paulsrud skal vera den nes-
te som fortel om si salme. 
 

Med helsing 
Rønnaug Håve Sæhlie 

 

Fedrane kyrkja i Noregs land 
 

Fedrane kyrkja i Norges land, 
kjæraste samfunn å kjenna! 

Vide ho femner kring fjell og strand, 
Fast er ho grunna av Herrens hand, 

/:klårt skal Guds tempelljos brenna!:/ 
 

Alt fekk si vigsle i kyrkjefamn: 
Brudgom og brud med sin lovnad, 
heimen, og borni sitt kristennamn, 

dei som fór ut, dei som kom i hamn, 
/:dei som i Herren fekk sovna.:/ 

 
Folket frå gamalt har stridt seg fram, 

Kristus var med oss i verket, 
frelste dei trugne frå sorgi gram, 

Kristus er trugen, og svik er skam, 
/:krossen hans, det er vårt merke!:/ 

 
Far då med Kristus, så fer du vel! 

Strid for Guds rike på ferdi! 
Strid då for fridom åt bunden træl! 
Gud gjeve freden åt Noregs sjel! 

/:Gud lyse fred over verdi!:/  
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På kyrkjeveg. (Skrive okt. 1968 på Utsira) 
 
Eg sit her einsleg i skume kvelden 
og drøymer stilt om ei sumartid, 
med sol og fred under høge gråfjell, 
og fuglesang frå ei grønkledd li. 
 
- Og eg går lettføtt langs etter vegen 
og folk eg møter av alle slag. 
Vi helsar høfleg og ser på veret 
og prisar høglydt den ljose dag. 
 
Her ligg gardane, og her står fjella, 
eg dansar vidare med glade steg, 
og lyder stilt etter klokkeklangen, - 
eg er ein vandrar på kyrkjeveg. 
 
Litt lenger borte ligg kyrkjevangen, 
eg stansar ute eit lite bel. 
Det angar tjøre av tømmerveggen - 
så stig eg innom med lette steg. 
 

 
 
Å sita slik mellom mange andre 
og elles kjennas som ingen ting. 
Det er freden som sjela søkjer, 
og her er staden eg freden finn. 
 
Så spring eg heim att med ljos i hugen, 
og bygda smiler meg glad imot. 
Bak meg lyser dei grøne glasa - 
dei ser meg hoppa på lette fot. 
 
               000 
 
Eg sit her einsleg i skume kvelden 
og drøymer stilt om ein kyrkjeveg 
der eg var ingen blant mange andre 
og kunne danse med glade steg. 
 
Rønnaug Håve Sæhlie. 

Eg gjekk ut fra Hamar lærarskule 1967. Dei to 
fyrste åra var eg lærar på Utsira. Det var to rike 
år, men ein var ikkje noko privatmenneske. Når 
det kom framande til øya, og det var ofte, peika 
sirabuen på meg og fortalde at der er ”lærinden”. 

Eg kjende meg som ein attraksjon. I lengden var 
det slitsomt. Andre året, i oktober,  skreiv eg 
dette diktet: På kyrkjeveg.. 

MØTEREFERAT 
 
- forekommer ganske sjeldent i STIKKA, da 
må det være noe helt spesielt. Og nå 16. no-
vember var det virkelig noe helt spesielt. Gjest 
og taler var Arnfinn Haram, som har gått fra å 
være både prest og prost i den norske kirke til å 
bli dominikansk pater - pater Arnfinn. Og ma-
ken til publikumsmagnet har vi i hvert fall ikke 
hatt i min tid i klubben (tror jeg). Over 60 ble 
vi, med damer og gjester og DG Norborg og 
noen fra andre klubber, og alle var hjertelig vel-
komne. 
 
Og pater Arnfinn var en glimrende taler. Tema-
et han hadde fått var "Hvorfor Roma", og det 
var visst noen av tilhørerne som ventet seg et 
reiseprogram fra Den evige stad, hva det altså 
ikke var. Det var heller ikke en tradisjonell per-
sonlig omvendelseshistorie, men hva i den  

 
katolske kirke som gjorde at han måtte konver-
tere "for å fortsette å kunne være lutheraner" - 
som han gjentok flere ganger. bl. a. tradisjonen 
og liturgien. 
 
Han kom jo etter hvert også med noen vennlige 
spark til den norske kirke, og det virket som om 
mange var enig med ham i en del der. For ek-
sempel individualiseringen som griper om seg 
(hver mann sin Gud), og en viss frykt for hva 
som kan komme ut av liturgikommisjonens ar-
beid. Men - Gud er Gud om alle land lå øde, 
som vi vet, så han overlever nok alle komiteer 
og alle utredninger og hva som ellers måtte an-
gripe ham. 
 
Og alle ble visst mette, så det var kanskje et lite 
brødunder på gang også? 

red 
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Fra skoleloftet  
Sakset fra Hamar Arbeiderblad 

«SKOLEFOLK: I Norske Skolefolk fra 
1961, finner jeg mange av mine egne lære-
re. Her dukker også en kjær øvingslærer 
opp. Som ung lærerstudent hadde jeg en 
trivelig praksis på Storhamarskolen i 1968. 
Tiden flyr, og nettopp derfor forvalter slike 
bøker en viktig andre arv.» 

Knut Staale Hauge 

 
 

 
Vi kjenner deg godt igjen, Oddvar. 

 
 

Vi ønsker våre medlemmer og an- 

dre lesere en velsignet julehøytid! 

BEDRIFTER 
 
Jeg tillater meg å tro at det er flere enn meg 
som syntes det var litt av en bedrift av oss – 
”de gamle menns klubb” må vi vel kunne kal-
les – å stå for julegatemonteringen år etter år, 
vi hadde jo tross alt passert den normale klat-
realder med noen tiår. Men takk og lov for at 
den jobben er overtatt av andre. Til og med 
Carl Wollert har – nødt og tvunget, riktignok 
– måttet gå over til et mer jordbundet liv. Han 
har nok innsett  at av alle hans autoriteter er 
det bare Gud som står over Gerd. 
 
Og vi lever vel alle godt med at de fysiske 
bedrifters tid er over. 
For oss, ja, men hva med våre barn? Der er 
det sikkert en del å hente, og redaktøren tar 
med henrykkelse i mot tips. Men jeg har altså 
to, helt forskjellige, men begge verd å nevne:  
 

 p Anders Aschim, sønn til Randi og Hans 
Anders, er nå blitt dr. phil etter å ha disputert 
over sin Blix-biografi ”- Ein betre vår ein 
gong” ved det historisk-filosofiske fakultet 
ved Universitetet i Tromsø. Han disputerte 
for oss i Y’smen også, men vi kunne jo ikke 
gi ham doktorgraden. 
Den andre er av en helt annen karakter, men 
også den verd litt oppmerksomhet:  

p Per Brønn, Bergljot og Helges eldste 

sønn, var nyss i New York for å løpe mara-
ton. Han brukte 3 timer  og 26 min. Han sier 
at han i alle fall koste seg og smilte de første 
37 km, og det var stort å bli bejublet av 2,5 
millioner mennesker  langs løypa. 

red. 


