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E r kirkens Kristusdogme aktuelt leng-
er? For mange er vel et slikt spørsmål besvart i 
og med at de får høre hvor gammelt det er. 
 
Kirkens Kristusdogme er sine fjorten til atten 
hundre år gammelt. Det står å lese i Den apos-
toliske trosbekjennelse  (2.artikkel) som i sin 
eldste form går tilbake til 100-tallet; i Den ni-
kenske trosbekjennelse (sentralavsnittet) som 
er blitt til på 300-tallet; og i Den athanasianske 
trosbekjennelse (vesentlig siste halvdel) som 
er formulert en gang på 500-tallet e. Kr. Hvor-
dan skulle slike dokumenter være aktuelle 
lenger? De kan vel i høyden være ærverdighe-

ter i det kirkehistoriske museum. 
Meningen med disse sidene er å svare ja på 
spørsmålet om aktualiteten, og å si litt til be-
grunnelse av svaret. Aktuelle bestandig har jo 
vel nemlig disse dokumenter vært for de fær-
reste. Det gjelder antagelig de fleste kristne 
mennesker, at det ikke var gjennom dogmets 
dør de først kom innenfor. Men ganske særlig 
gjelder det vel mange av oss som fikk vårt teo-
logiske utstyr i tiden fra begynnelsen av 1900-
tallet og en liten mannsalder fremover. 
 
I forhold til sin kjente Jesus-bok fra 1936 skri-
ver forfatter Francois Mauriac om hvordan 
disse årene tok seg ut for en troende ungdom i 

 DOGMET OM KRISTUS 

Emil Nolde, Nattverden (1909)  
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et romersk-katolsk land. Hans studier falt, 
skriver han, ”midt  i den modernistiske krise”. 
Han slukte tidens religionshistoriske verker 
med ”smertefull begjærlighet” og trodde dem 
på ordet. Vers etter vers ble ofret av Det nye 
testamente. I årevis sluttet han med å lese Jo-
hannesevangeliet, ja, innskrenket også bruken 
de tre første evangelier til det minimale,- ”jeg 
våget meg nesten ikke utenfor f\grensene av 
Markus”. Et vitenskapelig destillat av Markus 
+ Q (tegnet for et annet av grunnstoffene, 
”talestoffet”) gjaldt nokså allment for å være de 
eneste noenlunde ugrumsete kilder til den ekte 
kristendom, den ”opprinnelige” Jesusreligion. 
 
Noe i den retning kunne vel både den ene og 
den andre fortelle om med tanke på disse årene. 
Og da kunne jo ikke Kristusdogmet bli synder-
lig aktuelt. Da var jo det hele så å si en avspo-
ring fra begynnelsen av. 
 
Den dag det klarnet for oss at den opprinnelige 

kristendom aldri hadde vært denne laboratorie-
fremstilte Jesusreligion, men den religion Jesus 
hadde villet fremkalle hos andre, og som det 
også hadde lyktes ham å fremkalle hos andre, - 
gjennom sitt liv og sin lære, sin død og opp-
standelse, - den dag kunne vi med Grundtvig 
tale om en ”mageløs opdagelse”. Den opprin-
nelige kristendom forelå først etter Kristi kors 
og himmelfart, som et ”posthumt” verk, som vi 
sier om en bok som utkommer etter forfatterens 
død! En religion, ikke hos Ham, eller hos dem 
som trodde som  Ham, men hos dem som trod-
de på Ham. Aposteltroen i Det nye testamente 
er  den ”opprinnelige” kristendom! I  samme 
øyeblikk var situasjonen lykkelig ny. Og igjen 
stod, tvers over veien, med ildbokstaver, det 
mest aktuelle av alle spørsmål: 
 
”Hvem sier I at jeg er?” (Mt. 16,15) 
På det spørsmål svarer dogmet. 
 
Bjarne Skard, biskop i Tunsberg 1948 – 1961. 
(Fra heftet: Dogmet om Kristus, 1948) 

EN RETTESNOR FOR EN 
REDAKTØR 

 

C hristian S. Oftedal (1907 – 55) var re-
daktør av Stavanger Aftenblad fra 1932 

og til sin død. Han overtok etter sin far Lars 
Oftedal (1877 – 1932, sønn til avisens 
grunnlegger Lars Oftedal (1838 – 1900). 
Hans helse var blitt svekket under fangen-
skap under 2. verdenskrig, og dette var nok 
medvirkende til at han døde så tidlig. Han 
var kunstnerisk begavet ved siden av å være 
en eminent skribent og taler. På sitt kontor 
hadde han hengende et innrammet sitat fra 
Paulus’ brev til Filipperne  (4,8): 
 
Dette sitatet ønsket han å ha som rettesnor 
for sitt redaktørvirke. Det fortelles at sitatet 
ble hengende på hans kontor etter hans død. 
Oppfordringen fra Paulus er sannelig en god 
rettesnor for en redaktør – og alle oss andre.  
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten har ordet har ordet har ordet har ordet::::    

 
 Desember 
 
 Olav L.  1. 
 Trond Vidar   4. 
 Nelly Bligoud  5. 
 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. 
  

    GratulererGratulererGratulererGratulerer!!!!        
 

 

D enne høsten har vært litt spesiell for undertegne-
de. Etter en skulderoperasjon i slutten av september og 
lang tids sykmelding, har mitt bidrag i klubben ikke vært 
som ønsket. Jeg regner imidlertid med at ingen av dere 
har merket at dette har gått utover aktiviteten i klubben. 
Det vil jeg takke mine kjære medlemmer i styret for. De 
tok ansvar fra første stund! Slikt varmer en som ble sit-
tende med armen i bind (heldigvis ikke med ”hue” under 
armen). Det viser også at klubben fungerer slik vi ønsker, 
vi hjelper hverandre og har omsorg for hverandre. 
 
 I skrivende stund er vi over halvveis i høstens program. 
Programmene har som vanlig vært meget gode og varier-
te. Dette gjør det spennende å være med i Y's Men. Dette 
er et moment vi bør huske på når vi skal prøve å rekrutte-
re nye medlemmer. 
 
 Presidenten ønsker å takke dere som er ansvarlige før 
møtene. Dere er påpasselige med å ønske hver og en hjer-
telig velkommen. Dere gjør det koselig med levende lys 
på bordene. Dere tryller fram en alltid like smakfull be-
vertning. 
 
 I mørke høstdager har noen og en hver av oss kanskje lett 
for å bli litt nedstemte. Nyheter vi får presentert i aviser 
og fjernsyn gjør det heller ikke bedre – jordskjelv, drap, 
voldtekt, helsekøer og finanskrise. Vi må prøve å finne 
gleder og lyspunkter i de små tingene. Kanskje dette lille 
diktet av Dagny Tande Lied kan hjelpe oss til det. 
 

 Mitt lykkelige hjerte får ennå lov å slå. 

Og lykkelige føtter får ennå lov å gå. 

 

 Og lykkelige øyne får ennå lov å se. 

Og lykkelige hender må arbeide og be. 

 

 Og stemmen min må synge så lenge den har klang 

sin enkle takk til livet, sin glade takkesang. 

 La oss også se fram mot advent og en ny ju-
lehøytid. La oss takke for at vi bor i et fritt 
land og kan feire Jesu fødselsdag, og tro på 
han som vår Frelser. 
 
 Jeg ønsker dere alle en velsignet julehøytid! 
 

 Sigmund                                       
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O G SÅ – FERDEN TIL DER HO MOR 
ligg. Varhaug gamle kyrkjegard. Like i hav-
kanten.  Ved Bratland veikryss peker pilen 
mot Nord-Varhaug. 
 
OG ETTER SOM ALLE BILENE er blitt 
parkert omkring på tun og sideveier og i gjeil 
og krok, går følget gjennom  jerngrinden i 
steinmuren ut på grasvollen med det lille ka-
pellet, der hele klodens hav og himmel med et 
synlig slag som et sjokk runder seg over alt 
alle. 
 
DET ER OVERVELDENDE. Her ligger mor. 
Her skal også Guri ligge. Her er opprinnelsen 
og her er avslutningen. Men her er også fort-
settelsen, og her er evigheten. Her er verden, 
og her er himlen. 
 
MENS VINDEN SYNGER I GRASET, og 
får prestens lugg til å vaie mens han leser Fa-
der Vår, står vi alle for hans åsyn og ser Guri 
bli senket i en kirkegård, som på samme tid er  

 
 
den minste og den største du kan se. 
 
KIRKEGÅRDEN ER EN VELSTELT gras-
voll med strie strå og ville blomster. Noen 
jernkors og jernplater kan du ennå lese navn 
på, men de fleste marmorplatene har mistet 
alle sine bokstaver  
under forvitring og grønn steinmose. Guris 
mors navn finner du ikke, men her ligger hun  
og venter på sin datter. 
 
(…) 
 
OG UTENFOR DENNE GRAVPLASSEN 
puster hele verden med havets snart tålmodi-
ge, snart frådende ånde. Over blåser vinden 
ustanselig, snart mildt, som oftest hardt. Him-
melens velving i havets synsrand går rundt, så 
du nesten ser en halvsirkel. På den solglitren-
de sjøen seiler båter med verdig kurs, og du 
tenker på bildet i Stavanger krematorium av 
den henfarne på sin frie, men siste seilas mot 
udødelighet og himmel. 

UTSYN TIL EVIGHETEN 



���� STIKKA                                                                                                                5    ����    

 

MED STERKE SLAG klemter klokken i det 
lille kapellet. Men over triller lerken sin sang til 
livet. Før du forlater kirkegården, som det er 
nesten umulig å rive seg løs fra, går blikket 
igjen til det store hav og den store verden. Og 
du fatter plutselig at under denne himmel og 
foran dette hav har jærbonden fått sin glede ved 
jorden og sin tro på himlen, sin kjærlighet til det 

hjemlige og sitt vidåpne blikk for den store ytre 
verden. 
 
DET ER IKKE FOR INTET at jærbuene blir 
europeere og verdensmennesker, - som Garborg 
ble det – og som Guri ble det; - at de ser både det 
som er i denne jord, utenfor denne jord og over den-
ne jord. 

Men ute på havet kommer stadig nye skip seilende forbi. 

Navigare necesse est, vivere non est necesse! 

Å seile, det er nødvendig, å leve er ikke nødvendig. 

Her hviler Skibs Capitein Rogge, død D.22. januar 1849. Her hviler også Guri. 

Evigheten er her, så du kan se den og kjenne den. Men noen seiler alltid videre. 

Det er sjelden vi ser evigheten. 

På Varhaug gamle kirkegård ser vi den. 

 

Per Thomsen (1905 -83), redaktør i Stavanger Aftenblad 1955 -73. Teksten er 

et utdrag fra 1968.  

(Foto: Simon W. Bringeland – 2011) 
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I  studietida leste jeg og fikk fortalt om 
smågnagersvingningene. Mus og lemen opptrer i 
store mengder med jevne mellomrom, gjerne hvert 
fjerde år. Dette igjen er grunnlaget for produksjon 
av store kull hos rovfugler og rovdyr. 
 
I ei bok, Jegerliv på Romerike, kom jeg over en 
beretning fra ca. år 1900. ”Store flokker med le-
men strømmet ned gjennom gatene i Christiania. 
Ved Østensjøvannet ble det skutt fjellrev. Disse 
hadde fulgt etter lemenflokkene”. Hvor kom disse 
lemenflokkene fra? De måtte ha vandret mil etter 
mil fra områder hvor fjellreven holdt til. Jeg und-
ret meg og leste mye om dette fenomenet i natu-
ren. Ingen kunne gi noe klart svar på hvorfor le-
men legger ut på vandring. De andre smågnagerne 
gjør det jo ikke. Når bestanden blir stor nok dør 
dyr i tusenvis, men i det området de naturlig hol-
der til. 
 
Tidligere har jeg skrevet i Stikka om smågnager-
undersøkelsene jeg har gjort i hamstringslagrene 
til spurveugle.  Da ser jeg at enkelte år kan ugle 
hamstre over 100 byttedyr i kassene sine, men det 
neste år bare ligger døde fugler i kassene. Hvilke 
mekanismer er det som virker i naturen? Hvorfor 
vokser bestandene så voldsomt for plutselig å bry-
te sammen? Jeg har undret meg over dette, disku-
tert med studentene og lest forskjellig teorier jeg 
har kommet over. 
 
 I sommer fikk jeg spørsmål om å holde foredrag 
for turistbedrifter i Finnmark om fugleturisme. Det 
virket spennende, og jeg klarte som vanlig ikke å 
si nei. Det var en stor opplevelse å møte turistbe-
driftene som satset på dette området. Men den 
størst opplevelsen på hele turen var det jeg opplev-
de en augustkveld. Jeg hadde fått tak i en leiebil 
og oppdaget da jeg skulle fylle bensin i Kirkenes 
lemen som fløy fram og tilbake i gatene. På ben-
sinstasjonen var det flere dyr rundt bensinpumpe-
ne. På vei oppover Pasvikdalen  i skumringen opp-

levde jeg noe 
fantastisk.  
 
I områder der terrenget hellet litt ned mot vegen, 
gjerne der bekker krysset, strømmet det lemen 
over veien. Ja, i tusenvis. Jeg bråbremset for ikke å 
kjøre over dyr, men det var ikke til å unngå . Det 
var lemen over alt. Jeg stoppet bilen for å studere 
dyra i billysene. En strøm av dyr passerte over vei-
en. Jeg gikk ut av bilen og på en strekning av 50 
meter framover fra bilen, telte jeg 60 ihjelkjørte 
dyr. Det lå døde dyr i vegen i mange kilometer. 
Jeg fikk fortalt senere at i enkelte områder var det 
så mange døde dyr at veien ble sleip og farlig å 
kjøre på. Veien måtte spyles. Det var fantastisk å 
oppleve dette fenomenet i naturen, og ikke bare 
høre om lemenårene på Hardangervidda og se 
svingningene stastistisk framstilt. 
 
 Jeg kunne skrevet masse om hvordan smågnager-
årene påvirker ”uglene mine”, rypebestanden osv. 
Men dette skal ikke vær noen fagartikkel, men jeg 
måtte bare fortelle om en stor naturopplevelse! 
En av foreleserne på kurset jeg var på arbeidet i  
Statens naturoppsyn. Han fortalte at han aldri had-
de sett mer enn 5 fjellrevvalper ved et hi. Men i år 
hadde han sett 12 stk. ved et hi. Dette på grunn av 
at  reven kunne fråtse i lemen. En annen fortalte 
om invasjonen av snøugle. Ca. 30 snøuglepar had-
de gått til hekkingen i Øst Finnmark. Hvor kom de 
fra  og hvordan kunne de vite at det var så mye 
lemen i området.?  Var det ugler som holdt til på 
Kolahalvøya eller lenger inn i Russland, eller kun-
ne det være ugler som faktisk trakk helt over fra 
Canada? Flere hadde fått radiosendere på  så nå  
kunne en følge dem når årets hekkesesong var 
over. 
 
Lemenvandringene er et av naturens undere – og 
så få lov å se det slik på kloss hold – det var verdt 
mer enn flybilletten til Kirkenes! 
 

 Trond Vidar 

Lemenvandring 
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Hva nå, prest? 

 
Yrkeskarrieren er slutt. “Hva skal du gjøre nå?” Jeg aner ikke hvor mange gang-

er jeg har fått spørsmålet. Et spørsmål stilt av nysgjerrighet, men også av om-

sorg. Svaret har nok ofte vært litt nølende, det har ikke vært så lett å svare så 

konkret som en kan tro spørrerne har tenkt. Nå har jeg vært på skole eller i ar-

beid i 60 år, så erfaringen fra å være uten arbeid er liten. Plutselig, å skulle fylle 

40 -50 timer pr uke med nytt innhold, har ikke vært lett å planlegge.  

 

Nye utfordringer, kanskje vikar i kirken – om økonomien i kirken tillater det, kan-

skje noe “dugnad” i Det Norske Misjonsselskap. Mer tid til familien. Mer tid til å 

finne innholdet i bøker vi har kjøpt. Jeg fikk sykkelbukser til fødselsdagen – syk-

kelen står i garasjen, skiene står og venter på å bli brukt. Hytta på fjellet kan bli 

mer benyttet. Tiden vil nok gå, tenker jeg. Spennende! 

 

Det er tiden som kommer. Tiden som ligger bak er historie. På kirkekaffen etter 

avskjedsgudstjenesten 6. november, ble det gitt uttrykk for at noen hadde fått 

hjelp, nytte av mitt arbeid i Vang. For å være ærlig: Det gjorde godt å høre. 

Mange hilsener opp gjennom årene har også gitt glede, mot og frimodighet i ar-

beidet. Presten har jo et ønske om å være til nytte, til hjelp. Kirken skal møte 

mennesker med respekt, lyttende og gi støtte på veien videre, samtidig som vi pe-

ker på Han som er Veien, Sannheten og Livet.  

 

For meg har det vært viktig at barn som kommer i kirken, skal oppleve at de hø-

rer til, og at barn er barn også i kirken. Men de hører til slik som voksne hører 

til. Derfor har det blitt flere små samlinger med barn foran alteret, også på vanli-

ge gudstjenester. Så har jeg fra tid til annen tenkt: Har det blitt for mye melk og 

for lite fast føde for de som går til kirke søndag etter søndag, slik Paulus skriver 

dette (1. kor.3.2)? Har jeg tatt for mye hensyn til dåpsfamiliene og glemt de som 

er kommet langt på “troens vei”? Målet for kirkens og prestens arbeid er at Je-

sus blir kjent og stor for oss alle uansett alder, uansett hvor langt eller lenge vi 

har vandret på denne veien. 

KS 

 I  Periskopet 
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 S om far til fire gutter som er 

oppvokst på Hamar, streifer ofte tanken 
meg: Hvordan var min oppvekst i Oslo i 
1950 årene sammenlignet med den som 
mine- og Bodils barn har opplevd? 
 
GATEGUTTER PÅ FROGNER 1950 
ÅRENE 
 
Det var på gata og i parker vi tilbrakte vår 
fritid. Her spilte vi fotball og ishockey, og 
der lekte vi politi og røver til vi ble ropt 
inn om kvelden. Mødrene var hjemme, og 
fedrene viste seg ikke i gata. Vi organiser-
te alt selv. Foreldrene var der ikke, men 
allikevel var de der. 
 
Det var trygt, ingen slemme menn, og vi 
visste at politiet rykket ut hvis vi gikk på 
epleslang. Det var gjenger, og de var knyt-
tet til gata eller kvartalet, og de som ikke 
hørte hjemme her, burde passe seg. Den 
store opplevelsen var flåtebesøk fra USA. 
Da våknet alle guttene, og vi gikk rundt 
og bommet sigaretter og tyggegummi av 
gastene. Amerika var drømmen for oss 
alle. 
 
På skolen, Uranienborg, var det gutte- og 
jenteklasser med strek imellom i skolegår-
den. Til tross for streng disiplin var det 
mye uro i timene og slagsmål i skolegår-
den i frikvarterene. Oslofrokosten var noe 
vi likte, den var før skoletid. En del av læ-
rerne var spesielle, flere hadde krigsska-
der forstod jeg etter hvert. 
 
Alt i alt en forutsigbar oppvekst, trygt og 
uorganisert. Vi ble overlatt til oss selv i 
fritida, og det gikk bra for de aller fleste. 
Vi er blitt kalt dessertgenerasjonen med 
god grunn. 
 

 
HAMAR I 1970 ÅRENE 
 
Hva tenker, føler man når man sammen-
ligner ens barns oppvekst med sin? Kan-
skje slik som når ti arbeidere skulle skifte 
en lyspære. En skiftet, og de ni andre had-
de et seminar med tema: Hva følte du da 
denne lyspæren ble skiftet? 
 
Vi har fire gutter, og moren måtte interes-
sere seg for fotball og ski. Vi stod i tyve år 
på sidelinjen og heiet på Ham Kam, barn 
etter barn. Det har preget meg, for jeg er 
fortsatt lei meg hver mandag hvis Ham 
Kam taper. Alle guttene våre var med på 
Y`s men trimmen på fredagene, og de 
kom mer eller mindre forslått hjem til ka-
kao og boller. Etter hvert ble det forskjel-
lige virksomheter på Ynglingen og andre 
steder. 
 
Mor var hjemme så lenge det varte. I slut-
ten av 1970 årene var de fleste ute i ar-
beidslivet. Men mor var heldig, med bare 
gutter måtte det bli svigerdøtre og famili-
en ble utvidet 
 
Jeg merker forskjellen, som har et ben i 
begge århundrer. Samfunnet er gjennom-
organisert fra fødsel til død, og mulighete-
ne er enorme. Som en filosof sa:” Fysik-

kens gud kan gi oss alt vi vil, men den 

spør oss ikke om hva vi trenger”.  Mulig-
hetene er her, spesielt for dem som bor i 
Norge. Allikevel det er mange som er 
uglade. Denne generasjonen blir kalt for 
curlinggenerasjonen. Med det menes at 
det feies for dem, er alt for mye blitt feid 
ut? 
 

Johannes Johnson 

   
  ”Slekt skal følge slekters gang” 
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D et er mange vakre steder i Hamar; 
du behøver ikke å gå langt for å finne dem. 
På bildet ser du klokketårnet på Domkirke-
odden, i det fjerne ser du Furnesfjorden. Du 
vet at her har mennesker kommet og gått i 
århundrer, - den gang den store domkirken 
lå her, den gang den gamle Hamarkaupang-
en yrte av folkeliv. Bildet viser at høstfar-

gene er kommet; nå er grenene nakne. So-
len kaster lange og lave skygger. På bakken 
knitrer det tørre løvet. Ennå er plenene nes-
ten irrgrønne som følge av den fuktige høs-
ten. Når snøen kommer og legger seg om et 
hvitt teppe over det hele, samler naturen 
krefter til vårens fargeprakt. 
  

Simon W. Bringeland, tekst og foto. 

SE DEG OM I GLEDE 

S tamford Bridge har vært den engels-
ke fotballklubben Chelseas hjemmebane helt 
siden stiftelsen i 1905, men arenaen er enda 
eldre. Den ble åpnet i 1877 og ligger i byde-
len Fulham i London. Den første tiden ble 
anlegget for det meste brukt til friidrett. I dag 
er det plass til 42 055 tilskuere, men tilskuer-
rekorden er på 82 905 i en ligakamp mot Ar-
senal i 1935.  
 
På denne stadion befant jeg meg lørdag 15. 

oktober 2011 og overvar en fotballkamp mel-
lom Chelsea og Everton. Det var kjempemo-
ro. Ikke fordi Chelsea vant 3-1, og heller ikke 
fordi noen av lagene er å regne som favoritt-
lag for min del, men rammen rundt en engelsk 
ligakamp hadde jeg til gode å oppleve. Den 
var spesiell. Stemningen var meget høy både 
før, under og etter kampen. Jeg satt midt blant 
Chelsea- supportere som gjorde sitt beste for 
å formidle sine kommentarer i kampens hete, 
men jeg hadde store problemer med å forstå 

(Fortsetter på side 12) 

Fotballtur i 60-årsgave 
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Min salmeMin salmeMin salmeMin salme    
 
REDAKTØREN HAR BEDT MEG SKRIVE om 
en salme - eller sang - jeg har et forhold til.  Det er 
ikke lett å velge.  Det finnes så mange gode sal-
mer, både av eldre og nyere dato.  Og det endrer 
seg over tid, etter alder og omstendigheter, hvilken 
salme som best treffer en nerve i meg og gir noe 
både for følelse og tanke.  
 
 FOR AT EN SALME skal fungere slik, må den 
ha både en talende tekst og en melodi som kler 
teksten og er lett å synge.  I så måte synes jeg at en 
enkel salme/sang som ”Måne og sol” er en perle.  
Og det tonesatte Fader Vår (også Egil Hovlands 
melodi) som brukes som del av nattverdliturgien i 
kirkene her gir bønnen en ny dimensjon. 
 
JEG HAR KOMMET TIL at jeg vil peke på en 
salme som vi benyttet på sangkvelden med Geir 
Bjørnar tidligere i høst:  Nr. 103 i Salmer 97.  
Teksten er slik: 
 
 

Når jord og himmel møtes her, når Jesus 

Kristus er oss nær, 

da vet vi livets krefter gror i kirkens rom, 

ved alterbord 

 

 Vi bærer våre bønner frem og vet at Gud 

vil høre dem, 

han tar oss trofast i sin favn, velsigner oss i 

Jesu navn. 

 

 Han kjenner både gråt og smil, han ser 

vår tro, vet om vår tvil, 

han er vår frelses offerlam, vår vei til fred 

er skjult i ham. 

 

 Han åpner for oss nådens dør, og Ordet 

lever; kom og hør, 

han hvisker om og om igjen: ”Du er mitt 

barn, jeg er din venn”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Når jord og himmel møtes her, når han i 

Ordet er oss nær, 

da har vårt hjerte funnet fred i kirkens rom, 

på dette sted. 

 
 
SALMEN ER PLASSERT under overskriften Kir-
ken og gudstjenesten i Salmer 97, og hører så klart 
til der.  Men innholdet kan tas ut av kirkerommet 
og være like aktuelt i vår daglige tilværelse: Kris-
tus er kommet til vår verden som Guds utsending 
og har gått inn i våre kår på en slik måte at nådens 
dør er åpnet.  Derfor kan himmel og jord møtes 
slik at vi allerede her og nå få en forsmak av det 
himmelske, det fullkomne.  Slik kan vi finne hel-
het og håp både når livet synes lett og når livet fø-
rer oss inn i gråt og fortvilelse.   
 
 SALMEN ER EN AV NYERE DATO – fra 1988.  
Teksten er skrevet av Gerd Grønvold Saue, og jeg 
synes den har et enkelt, men samtidig friskt språk.  
Den unngår et lukket Kanans språk, men har like-
vel formuleringer med flere lag, til tanke og etter-
tanke.  Forfatteren har greid å knytte en forbindel-
se mellom sentrale begreper som nåde og frelse og 
våre liv, preget som de er av vandring og vakling 
mellom tro og tvil.   Harald Gullichsens melodi er 
kanskje ikke den umiddelbart letteste, men jeg sy-
nes den står godt til teksten.   
 

 Karl Mangrud 
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 DET NÆRMER SEG JUL på Ynglingen. Mye 
har skjedd i høst, og mye står på trappene. Her er 
et reisebrev fra min første høst som ungdomsar-
beider i Hamar KFUK-KFUM 
 
 STYRET I HAMAR KFUK-KFUM har utarbei-
det en strategiplan for årene fram til 2015. Denne 
innebærer noen nysatsinger samt stabilisering av 
det eksisterende arbeidet. Vi har jobbet mye med 
å følge opp Praising, som de to siste årene har 
gjennomgått et generasjonsskifte. Det er utford-
rende, fordi de som tidligere har styrt koret nå er 
borte, mens det er få elever fra videregående 
igjen. Vi har imidlertid klart å erstatte disse. 
Mandager møtes dermed om lag 25 ungdommer 
til Praising. Det positive er at vi har mange 10. 
klassinger. Dette lover godt for årene framover. 
Vi har også nytt band bestående av noen fra vide-
regående og et par 8. klassinger. Dette gjør også 
at framtiden ser lys ut. Et nytt band, og mange 
nye i koret, gjør at Praising trenger tett oppføl-
ging fra voksne. Vi er derfor glad for at vaktmes-
ter Halvard Furnes og Hans Martin Vilberg bi-
drar inn i arbeidet i tillegg til at undertegnede er 
med. 
 
 MANDAG ETTERMIDDAG MØTES også 
rundt 10 ungdommer for å spise middag på Yng-
lingen. Her har vi klart å få foreldre og andre  
 

voksne til å 
bidra med å 
lage mid-
dag. Spei-
der-   
arbeidet går 
også godt. 
Vi har meget gode speiderledere, som tar ungene 
ut hver onsdag. De har et morsomt mål, om å 
være innendørs minst mulig. 
 
 I NOVEMBER STARTER VI opp med middag 
for småbarnsfamilier på Ynglingen. Vi er mange 
småbarnsfamilier i hamarområdet, som har til-
knytning til KFUK-KFUM og Ynglingen. Vi 
ønsker at barna våre skal bli kjent med huset, slik 
at speider, Praising og lignende kan være en na-
turlig aktivitet når de blir større. Vi håper også å 
sette i gang med en turdag én helg i måneden for 
den samme målgruppa. 
 
 VI JOBBER MED Å UTVIKLE Ynglingen for 
å nå nye målgrupper. Et spennende prosjekt er å 
lage et ledertreningssenter for ungdom på Yng-
lingen. Her ønsker vi å tilby lederkurs til 16-19-
åringer, som igjen kan bidra som ungdomsledere 
inn i konfirmantarbeid og annet menighetsarbeid 
i menighetene i Hamar og omegn. Her er det et 
stort potensial for mye aktivitet. Ynglingen på 
Gjøvik huser et lignende opplegg, der det møtes 

rundt 100 ungdommer på kurs-
kveldene. 
 
 DET ER ALTSÅ mye spennende 
som skjer på huset for tiden. Oppi 
all aktiviteten for barn og ungdom, 
er det også godt å vite at vi har en 
god Y´s Men´s-klubb på Ynglingen. 
Dere gjør et viktig arbeid gjennom å 
støtte Hamar KFUK-KFUM, både 
økonomisk og ved å bidra til aktivi-
teten. Det ligger også mye erfaring i 
klubben, som vi drar nytte av både 
titt og ofte. Jeg ser fram til å fortset-
te samarbeidet med dere. 
 
 Halvard Bjørkås, ungdomsarbeider 
i Hamar KFUK-KFUM 

En spennende høst på Ynglingen. 

Bildet er fra Praisings øvelse med Humming People. 

 



12    ����                                                                                                               ����  STIKKA                      12    ����                                                                                                           ����     STIKKA           

 

God Jul !God Jul !God Jul !God Jul ! 

supporter-engelsk. Egentlig forsto 
jeg ikke et kvidder av hva de sa, 
men jeg har heldigvis god innsikt i 
det som skjer ute på banen, så jeg 
kunne lett tolke hva utbruddene de-
res gav uttrykk for. 
 
Det er ingen stor prestasjon å bli 60 
år. Om livet farer rimelig pent med 
en, så er det fort gjort å bli seksti. 
Det er en velsignelse å ha en om-
sorgsfull familie rundt seg som liker 
å overraske.  
 
Jeg ble ganske opprømt da jeg fikk 
fotballtur til London i 60-års- gave. 
Jeg ble overrakt både inngangsbil-
lett og flyreise, men toppen av 
kransekaka var at de ville være med alle sammen. 
Kone, tre døtre, to svigersønner og et barnebarn 
gjorde seg klare til Londonweekend. Svigersønne-
ne skulle naturligvis være med på kampen, og den 
ene dattera. De andre passet barnebarnet.   
 
Vi bodde på et enkelt familiehotell i Notting Hill,  

og fikk med oss koselige vandringer i det sent-
rale London. Det var mildt og fint høstvær som 
gjorde det enkelt å ha med seg et spedbarn på 
fem måneder. I hvert fall for morfaren som 
bare hadde ett oppdrag: Å kose seg.  

Lars Viggo 

(Fortsatt fra side 9) 

Stamford Bridge - arenaen fylles opp 

Søndagstur i City of London Mellom Tutu og Gandhi 


