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BAK DIN TYNNE HUD STRÅLER MOT OSS GUDS KJÆRLIGHET. 
 
Mange av kirkene våre har bilde av Maria og barnet. Bilder som enkelt formidler mysteriet at Gud 
ble menneske, født som et lite menneskebarn med tynn og myk hud. En av våre nye julesanger skre-
vet av Shirley Erena Murray, oversatt av Eyvind Skeie sier det slik: 
 
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud 

stråler mot oss kjærlighet fra Gud. 

Hør oss, se oss. 

Stjernebarn stig ned, 

så jordens barn i alle land finner julens fred. 

 
Bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet fra Gud 
 
Et bilde utført av maleren Caravaggio, uttrykker dette på en be-
tagende måte. Det henger i St. Augustin kirken i Roma. I høst 
har jeg vært så heldig at jeg har hatt anledning til å se dette 
maleriet. Det fremstiller en mann og ei kvinne som kneler foran 
Maria og barnet. Maria har det nakne Jesusbarnet i hendene. De 
to som kneler har hender og føtter som er preget av livet. Ansik-
tene deres er vendt mot barnet. Jesusbarnet peker med føttene på 
dem begge, en fot mot mannen, den andre mot kvinnen.  Barnet 
hviler den ene handa trygt på morens barm samtidig som det 
med andre handa lyser velsignelsen over de to som kneler. Lyser 
velsignelsen over dem, deres liv og med det tilværelsens sam-
mensatthet. Øyne møter øyne. Ansiktene er vendt mot hverandre 
og det er en tilstedeværelse og en hellig stillhet. Det er levd liv i 
møte med det nye livet, stjernebarnet, solbarnet, Jesusbarnet.   
I møte med dette maleriet og mange bilder av Maria og barnet, 
formidles juleevangeliet på en måte som gjør at vi kan sanse og 
fornemme dette som Murray sier i julesangen: 
 
… bak din tynne hud stråler mot oss kjærlighet fra Gud 
 
Juleevangeliet formidler Guds kjærlighet til alle, og det utfordrer til nestekjærlighet, gjestfrihet og 
solidaritet. La hver og en av oss gå inn i advents- og julehøytiden med en utfordring til oss selv, om å 
se noen blant våre neste som trenger det, og bringe lys i mørke, håp i håpløsheten og kjærlighet i ste-
det for likegyldighet.  
 
Velsignet julehøytid! 
Solveig Fiske  
biskop 

Juleandakt 2012 fra biskop Solveig Fiske 
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Klubbmøtet 16. oktober 
 

n Etter velkomsthilsen, «3 minutter», praktiske 
beskjeder fulgt av spisepause, ga vår Distriktsleder 
Ivar Brandt, Gjøvik, en oversikt over klubbenes ar-
beid og refererte kort fra aktiviteter og møter. Øken-
de gjennomsnittsalder i klubbene, og tiltak som skal 
stimulere rekruttering også av yngre medlemmer, 
ble nevnt. 
 

n Samtaleprogrammet «Hvem er du» var utsatt 
til et senere møte og ble erstattet av programposten 
«Ny Giv».  
 

n Medlemsutvalget hadde ansvaret for dette pro-
grammet, som inneholder en strategi-plan utarbeidet 
av Regionsstyret. Planen skal gjelde for alle landets 
klubber og har som motto «Alle barn er våre barn».  

 
Den tar sikte på en 
revitalisering av  
klubbene med 
«Mobilisering, 
Synliggjøring, Re- 
kruttering, Trivsel 
og Vekst». En Ar-
beidsbok gir vei-
ledning for hvordan 
denne utviklingen 
kan oppnås. 
 

n Strategipla-
nen gir oss en kjempeutfordring som det vil ta tid å 
fordøye, og det var ønsker om å ta opp i senere mø-
ter den praktiske gjennomføringen av planen. 
 
J.H. 

Klubbmøtet 13. november  
 
Ny kirkeordning. Praktiske, økonomiske og teo-
logiske konsekvenser. 
 
n Denne kvelden var det kirkeverge i Gjøvik, 
Dag Landmark, som skulle orientere oss. På nytt 
klarte han å få et tema, som kan virke kjedelig, til å 
bli spennende og engasjerende. 
Han kunne fortelle at organiseringen av Den norske 
kirke har vært et tilbakevendende tema i over hund-
re år. Som en følge av m.a. grunnlovsendringen, er 
det store administrative og organisatoriske ting på 
gang.  
 
Omorganiseringen av kirken har som mål at den nå i 
større grad skal stå på egne bein. Den er ikke lenger 
en statskirke. Men hvis den skal styre seg selv, må 
den ha demokratisk valgte organer til å lede seg. 
Men hvordan gjøre den demokratisk nok? Eks. 
Hvem har stemmerett? Hvem er kristne?  Er  

 
 
det de som går regelmessig i kirken? Kirken er i bi-
belsk forstand, samfunnet av de troende. Men det er 
vanskelig å finne en annen inndeling enn at alle 
døpte medlemmer av kirken har stemmerett ved 
valg. 
   

n Andre organisatoriske utfordringer vil være de 
tre forvaltningsnivåene kirken skal ha:    Den  må ha 
ett på menighetsnivå og ett på  
landsnivå (kirkerådet, kirkemøtet). Men hva skal  
være i mellom?  Skal det være fellesråd, prostiråd 
eller bispedømmeråd? Og hvem skal være arbeids-
giver for de ulike stillinger de tilsatte har? Prestene 
kan i hvert fall ikke fortsette å være embetsmenn.  
 
Teologien: Å organisere en kirke er ikke det samme 
som å organisere en vanlig landsdekkende bedrift. 
Dette fordi kirken er et trossamfunn og har derfor en 

(Fortsetter på side 4) 

Klubbmøtet 30. oktober 
 
n Sangkvelden  som Geir Bjørnar innbød til, 
ble av godt gammelt merke, med korte og gode 
presentasjoner av salmene og sangene som  

 
 
vi sang av full hals. Mange av talerne som kom-
mer til oss, er imponert over den mektige sangen. 
Men vi var ikke flere enn 23 Y's Men til stede. 
Hvor blir dere av, gutter?  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten har ordet har ordet har ordet har ordet::::    Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

Desember 
Olav Landheim    1. 
Trond Vidar Vedum   4. 
Nelly Bligoud    5. 
Helge Senumstad    8. 
Karl Mangrud    9. 
Jørgen W. Hærem  14. 
Martha Voll   21. 
 
Januar 
Ingun Røberg Fjeldstad  4. 
Kjell Berg    18.  
Bjørn Fjeldstad   18. 
Arnhild Kausland  30.  
  
Februar 
Eldbjørg Markussen   2.  
Ingegjerd Svae    2.  
Oddvar Dalby   10. 
Bodil Johnson   12. 
Svanhild Hummelvoll  14. 
Reidunn Dalby   18. 
Kari Ellen Berg   20.   
Ivar Refsdal   28. 

SSSS    
å har jeg erfart dette også, fra å snu meg i senga, frisk 
og rask, til i neste øyeblikk å bli fullstendig satt ut. 

Virus på balansenerven er fryktelig ubehagelig, men ufarlig. 
Det kan vare opp mot et halvt år, men jeg er for tiden nesten 
rehabilitert. Jeg har nok en gang vært heldig, og er svært 
takknemlig for det.”Timingen”for denne akutte svimmelheten 
kunne så absolutt ha vært bedre. Kvelden før hadde vi 
programmøte, og påfølgende dag skulle jeg ordne med 
foredragsholdere og oppsett forøvrig. Det blei det ingenting 
av. Men var det grunn til bekymring? Neida, mine herlige 
medarbeidere i styret fikk jobben gjort på en meget god og 
effektiv måte. En stor takk til dem! Det er dette som er så fint 
med klubben vår. Omsorg og villighet til tjeneste når det 
trengs. Denne egenarten må vi hegne om.  
 

n Det er nå bestemt at ”Roll Back Malaria” skal bli et 
nasjonalt satsingsprosjekt. Hva slags prosjekt er nå dette? 
Hvert minutt dør det i Afrika to barn under fem år etter å ha 
blitt stukket av malariamygg. Med noe så enkelt som et 
myggnett kan smitten forhindres. Men det trengs selvfølgelig 
penger. I samarbeid med Region Danmark er det fremstilt en 
kunstmappe med 16 vakre kort som skal koste kr 100,-. Dette 
gir penger til 1,7 myggnett. Region Norge har som mål å selge 
4000 myggnett, dvs. 2 mapper pr. medlem . Mappene kan vi 
selge til venner og kjente, gi som gave eller beholde selv. Det 
gir et fint signal utad at vi som Y`s men er delaktige i et slikt 
hjelpearbeid. Og hvis mottoet vårt ”Alle barn er våre barn” 
skal ha noen betydning, må dette prosjektet angå oss helt 
spesielt. Denne hjertesaken skal vi klare!  
 

n Medlemsverving er et annet sentralt satsingsprosjekt. 
Hva med klubben vår om 10 år? Det er kanskje ikke så 
vanskelig å tenke at vi fremover trenger noen nye 
medlemmer. Vi har bare tre på gjestelisten vår, så der er det 
faktisk god plass til flere. Jeg utfordrer deg til aktivt å tenke 
gjennom om det er noen du uten for store vanskelig-heter 
kunne be med på et møte. Det er vel heller ikke dumt å finne 
fram den gamle Y`s men nåla i skuffen. Det kunne jo hende at 
noen spurte hva det er for slags nål. Vi er jo stolte av  

klubben vår, og det er ikke noe mer 
virkningsfullt enn en levende og engasjert 
personlig reklame.  
 

n Så går det med raske skritt mot jul. 
Igjen skal vi få feire at Ordet ble kjød. At 
Gud ble menneske er et levende bevis på at 
vi har med en kjærlig far langt utover vår 
fatte-evne å gjøre. Han elsker ikke hvis, 
men betingelsesløst. En slik kjærlighet tar 
vi imot i takknemlighet. Da blir det jul!  
 
Kjell 

 
Kjære klubbvenner! 
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Sett fra sidelinjen… 
Kjære venner! 
 

SSSS    å stille det ble her på Torghjørnet. 
Det er ikke lenge siden tårnseilerne med lyn-
raske stup holdt sine elegante oppvisninger 
for takknemlige hedmarkinger. Så vi fikk - 
del i sommerens gleder og nøt dem og takket 
for dem… 
 
MEN NÅ DA? Nå må vi nøye oss med å se 
kråka vår sitte alene og glo novembertrøtt og 
deppa på oss her oppe på terrassen i regn-
tunge morgener før den bakser i vei til nye 
jaktmarker. Nei, vi må nok ståa’n av 
(vinteren, ja) før våre små venner fra Syden 
sikter seg inn mot Hamar igjen... 
 
Hans Anders ba meg om å sende en hilsen til 
”Stikka” fra sidelinjen. Det gjør jeg så gjer-
ne. 
 
JEG KAN IKKE AKKURAT SI at jeg er 
fornøyd med situasjonen. Jeg har vært inn-
om sykehuset en del ganger til forskjellige 
prøver, og jeg oppfatter meg som en ”nøtt” 
som ikke er så lett å knekke. Blodprosenten 
har lett for å bli altfor lav, så i sommer/høst 
har det blitt en del blodtransfusjoner, blant 
annet. Det kan se ut som  nyreproblemer 
kanskje er en viktig årsak til at kreftene ikke 
strekker til. Vi får se - det arbeides med sa-
ken… 
 

 
 
 
 
JEG ER TAKKNEMLIG FOR BESØK OG 
HILSENER jeg har fått i lengre tid, og får 
stadig bevis på at mange husker oss i mor-
genbønnen sin. Og så er jeg  svært privile-
gert som har Ragnhild som trofast følge-
svenn og sterk støtte. Ellers går dagene sin 
jevne gang med avislesning (særlig Vårt 
Land og Aftenposten), kryssord, TV-nyheter 
og -debatter. Akkurat nå har vintersportsse-
songen tatt til, noe som passer meg ekstra 
godt. 
 
JEG ER GLAD FOR Å HØRE HJEMME i 
en så sterk mannsklubb - med så flotte ven-
ner! Jeg blir stolt når jeg hører klubbnytt og 
ser dugnadsånden fortsatt har gode vekstvil-
kår slik at f. eks. Solveig har fått uvurderlig 
hjelp til flytteoppdrag. Fra sidelinjen sier 
jeg: Stor takk for innsatsen! 
 
 DE SISTE JULE– OG NYTTÅRSFEI-
RINGENE har foregått på Hamar Sykehus. I 
år har jeg satt meg i hodet at helgen skal fo-
regå her hjemme med en spesiell familie-
samling. Derfor sier legen at jeg bør unngå 
større forsamlinger før jul. 
 
 EN VELSIGNET ADVENT OG JUL TIL 

DERE ALLE! 

 
Torbjørn 

annen autoritet å forholde seg til. Kan en derfor la 
teologiske uoverensstemmelser bli avgjort i demo-
kratisk valgte organer?  Er det fortsatt en del saker 
som «presteskapet» må kunne få avgjøre?  
 
Økonomien: Selv om kirken ikke lenger er en 
statskirke, er det greit at det offentlige tar ansvar 
for mye av finansieringen. Selv i sekulariserte 
Frankrike, hjelper staten med å finansiere driften 
av ulike trossamfunn.  
 

n Det ble etter hvert flere spørsmål enn svar 
denne kvelden; og det var kanskje meningen. Det 
er mange uavklarte saker som gjenstår i arbeidet 
med den nye kirkeordningen. Vi går i en spennen-
de tid i møte. En får håpe at kirken etter hvert kan 
få en enklere organisering og at de tilsatte, og me-
nigheten for øvrig, får tid og energi til å arbeide 
med «Det ene nødvendige». 
 
 M.S. 

(Fortsatt fra side 2) 
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 Referat fra presidiemøte – 29.10.2012 

 
Møtet fant sted på Ynglingen, 18.00-19.30 
Referent: Lars Viggo Berntsen 
 
 Tilstede: Lars Viggo Berntsen, Sigmund Lie, Kåre Skagestad 
 Forfall: Kjell Linkjendal, Arild Sørum Stana, Morten Saltvik 
 
 
 Sak 1 – Referat fra forrige møte i presidiet 
 

 Referatet godkjent. 
 
  
 Sak 2-  Videre arbeid med vårprogrammet 
 
 Avklaringer gjort i møtet: 
 
15. januar: Terje Gloppen og Ivar Refsal 
 
29. januar: Tore Swensen: Kirkens Nødhjelp i Tanzania 
. 
26. februar: Johan Martin Røsand: Bach – liv, musikk og virke. 

Først konsert i Vang kirke. Mat i kirkestua etterpå. Damene inviteres. 
 

14. mai: Magne Mjærum: Misjon i vår tid. Damene inviteres. 
 
16. april: Bjørn Lien forespørres. (Lars Viggo) 
 
30. april: Ashor Morad: Kristen flyktning fra Irak etablerer seg i Norge. 
 
 Kåre setter opp forslag til kjøkkengrupper. Kontakter Kjell blant annet om Leif Jørn 
Hvidsten er forespurt til påskemøtet 
 
 Sak 3- Malariaprosjektet 
 
 Kartlegge status i saken. Det er ikke gått ut betaling for mapper. Spørre Simon om 
han har kjennskap til status.  
 

  
 Sak 4- Mobil- eller fasttelefon i programmet 
 
 Det skal være ett telefonnummer i programmet. Fritt valg. De som ønsker forandring 
fra årets program melder fra til John. John sender ut melding på e-post. 
  
  
 Sak 5- Nytt presidiemøte 
 
 Neste møte er fastsatt til tirsdag 27. november kl. 18.00 på Ynglingen 
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«VÅR NORSKE KATEDRAL I ANTWER-
PEN» er tittelen på 125 års-jubileumsskrift for 
sjømannskirken i Antwerpen, skrevet i 1990. 
Den er nå den eldste sjømannskirke hvor det er 
virksomhet.   I 1865 startet Sjømannsmisjonen 
sitt arbeid her i Antwerpen. I 1969 ble grunn-
steinen lagt for en ny kirke, og 3.august 1970 ble 
«den vakre og stilfulle "Betlehemskirken" innvi-
et. 
 
HIT KOM HELENE OG JEG 1.OKTOBER for å 
tjenestegjøre som vinterassistenter fram til 1.januar. 
Dette ble bestemt temmelig fort.  Vi var frivillige 
på Sjømannskirken i London under Paralympics da 
vi fikk spørsmål om vi kunne stille til denne job-
ben. Vi svarte ja og fikk det hektisk med å planleg-
ge og pakke.  
 
PRESTEPARET SOM 
HADDE VÆRT HER 
i noen år reiste hjem til 
ny jobb i Norge 
1.oktober. Nå blir kir-
ken drevet av fire fri-
villige vinterassisten-
ter. Det er utlyst en ny 
prestestilling. I tillegg 
har vi en deltidsansatt 
vaktmester og en fra 
Svenska Kyrkan som 
primært tar seg av be-
søk på båter. Vi deler 
jobben her med et an-
net vinterassistentpar, 
Bjørg Hermansen og Johannes Føyen fra Karmøy. 
De har begge lang praksis i sjømannskirkene. Bjørg 
har tidligere vært husmor her i Antwerpen. 
 
TROSS STOR OMORGANISERING er det aktivi-
tet på kirken. Vi har kvinneforening som har møte 
en gang i uka, en «Perle-gruppe» som lager hals-
kjeder og armbånd annenhver uke, filmkveld en 
gang i mnd., norskkurs 4 kvelder i uken m.m.  Vi 
har åpent hus med kaffe/te og vafler tirsdag, tors-
dag og lørdag fra 1200-1700. På lørdag er det også 
grøt. Besøkene på disse dagene er meget godt. Det 
skal være gudstjeneste 2 ganger i mnd. med kirke-
kaffe. Da holder vi åpent til kl. 1500.  I tillegg er 
det 2 andre menigheter som bruker kirken til sine 
møter, en kinesisk og en søramerikansk .  

KIRKA HAR NYLIG hatt basar og julemarked. 
Dette er en stor begivenhet hvert år. Det er utrolig 
mye frivillig innsats før og under arrangementet. 
Derfor var det moro å se at så mange folk kom. 
Belgierne elsker markeder.  Så dere forstår at det er 
nok å gjøre her. 
 
VÅR MÅLSETTING er å besøke nordmenn på 
alle skip uansett flagg. Vi konsentrerer oss om 
Antwerpen, men vi kan også besøke båter i Gent. 
I siste Bud & Hilsen kan en lese at Antwerpen er 
havnen som har flest skipsbesøk i 2011 med totalt 
1240.  Rotterdam er nr.2 med 834 skip.  
 
MED MIN BAKGRUNN som gammel sjømann 
er det skipsbesøk som er min primæroppgave her. 
Kl. 0630 og kl 1530 kommer det fax fra havne-

myndighetene om 
skip som nylig  har 
kommet inn, ligger 
ved kai eller forven-
tes komme inn i de 
nærmeste dagene.  
 
MIN JOBB er å gå 
gjennom disse navne-
ne og finne ut om 
noen av skipene er 
norskeide og har 
nordmenn om bord. 
Det er ikke lett. Lis-
ten inneholder 200 – 
300 skipsnavn. Det 
blir færre nordmenn 

om bord på norske skip. Hver dag ringer jeg 
agentene til skipene som kommer inn og spør om 
det er nordmenn om bord. Når jeg får positivt 
svar, sender jeg en søknad om å få gå om bord. 
Denne videresendes til sikkerhetsselskapet som 
har ansvaret for den enkelte hovedporten der bå-
ten ligger. Det er strenge regler for å komme inn 
på havneområdet.  
 
DERETTER PRODUSERER JEG dagsferske avi-
ser i A3-format. Jeg kan trykke de fleste norske 
aviser samt en god del svenske.  Tar også med 
nytt fra kirka og Sjømannskirkens magasin Bud & 
Hilsen og drar om bord.              
 
 Olav  L. 

Vår mann i Antwerpen 
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Ta vare på hverandre! 

T IL SIST NUMMER av Menighets-
bladet for Vang Menighet, hadde jeg et 
intervju med Ordfører Morten Aspeli. 
Dette førte til at jeg skrev en liten kom-
mentar i min faste spalte i bladet. (Vang 

Menighetsblad skal forresten ligge på 

nettet, kirken-hamar.no og en finner det 

ved å klikke på bildene av kirkene i 

Vang). 

 
DET FØLGENDE er i hovedsak artikke-
len fra Menighetsbladet, men noe utvi-
det. 
 
ORDFØRER ASPELI AVSLUTTER 
intervjuet med ønsket om god jul og at vi 
tar vare på hverandre og gir hverandre 
støtte. Det er en fin og god oppfordring 
til oss alle. Noen har bruk for slik støtte 
nettopp i høytiden som vi står foran. 
Både i nærmiljøet blant mennesker vi 
møter, men også mennesker i helt andre 
sammenhenger. Glem ikke å støtte orga-
nisasjoner som kan være vår forlengede 
arm ut blant vanskeligstilte både i vårt 
eget land og utover i en verden som li-
der. Jeg vil føye til: Glem heller ikke ju-
legaven til misjonsarbeidet. 
 
GI HVERANDRE STØTTE sier ordfø-
reren. I intervjuet antyder han også at 
tiden før valget i fjor var en vanskelig 
tid, ikke minst for hans familie pga. per-
sonfokusering. Han var ærlig og fortalte 
om sine utfordringer, bl.a. dysleksi. I ste-
det for å se stort på hans åpenhet, ble han 
nærmest hengt ut og vurdert som ubruk-
bar. Er det slik vi vil ha det? Vil vi at de 
som stiller seg til disposisjon for å gjøre 
en innsats for fellesskapet, skal få det  
slik at de ikke orker, slik at familiene de-
res får det vanskelig? Det siste var det  
 

 
 
verste, sa ordføreren. Tenker media gjen-
nom hva som skrives? Eller skal våre le-
dere være «fritt vilt»?  
 
SAMTALEN med ordføreren fikk meg 
til å reflektere på nytt om hvordan vi om-
taler våre ledere, men også hvordan de 
omtales i media.  
 
HELDIGVIS ER DET EN DEL mennes-
ker som tar på seg oppgaver for felles-
skapet. Det gjør at de blir synlige på en 
spesiell måte. Det fortjener de ros og 
takk for. Det er OK med uenighet og 
sterke meningsbrytninger. Det hører med 
i vårt demokrati. Men det forutsetter en 
grunnleggende respekt for hverandre. 
Negativ personfokusering kan grense til 
mobbing. Det smitter. Når voksne omta-
ler hverandre nedlatende, eller gir hver-
andre negativ omtale i media, kan barn 
og unge lett tenke at det er OK for dem å 
gjøre det samme. «Jeg ligger og tenker 
på alle de stygge kommentarene – jeg 
gråter hver kveld» skrev en 13 år gam-
mel jente. «Ta vare på hverandre, gi 
hverandre støtte».  
 
ORDFØRERENS ORD er som en konk-
retisering av engelens ord en gang i nær-
heten av Betlehem:  
FRED PÅ JORDEN BLANT MENNES-
KER SOM GUD HAR GLEDE I.  
 
DESSUTEN: Ta vare på de som tar på 
seg oppgaver for fellesskapet, slik som 
de som leder byen vår, landet vårt. 
 I vår sammenheng sier vi også: BE FOR 
DEM. 
 
Kåre S.  

I  Periskopet-
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IIII     vår digitale tid er det mange ting som 
endrer seg svært raskt. Ja, ikke bare endrer seg, 
men forsvinner og erstattes av helt andre ting. 
En ting som slik er forsvunnet, er leksika som 
er trykket på papir. Slike utgis ikke lenger i 
Norge. Det er slutt på fargesprakende brosjyrer 
og bokselgere på messer som tilbyr deg et lek-
sikon på gunstige avbetalingsvilkår. For et lek-
sikon måtte alle ha. Hvordan skulle man klare 
seg uten? Artiklene fra den temabaserte 
‘Familieboken’ fant nok veien inn i en del sti-
ler og særoppgaver. Leksikonet var greit å ha 
dersom du ønsket å sjekke en opplysning, eller 
du søkte informasjon om et bestemt emne. Det 
var såkalte breddeleksika – ikke spesialleksika 
for utvalgte fagområder – som var tingen.  
 

n Som student kjøpte jeg mitt første store 
leksikon, nemlig Aschehougs konversasjons-

leksikon (tenk litt over den tittelen!) som var 
kommet med sin femte utgave i 1968. Det året 
sendte de ut en prøve på hva leksikonet kunne 
gi, ved å la et særtrykk av den lange artikkelen 
om Norge representere leksikonet – en hel bok 
i seg selv. Men det var i 1972 at jeg anskaffet 

meg min utgave. Den står 
fremdeles i bokhyllen og har 
gjennom årene gitt meg 
mange gleder. Dette leksiko-
net hadde etter flere av artikle-
ne litteraturhenvisninger som 
gjorde det mulig å søke dypere 
informasjon om emner du var 
særlig interessert i. Det samme 
hadde det engelskspråklige 
Encyclopaedia Britannica – 
som i 1974 kom med en epo-
kegjørende utgave. Verket var 
delt i to, henholdsvis Micro-
paedia og Macropaedia, med 
korte og mer utførlige artikler 
samlet i hver sin avdeling med 
bind. Det flotte var de omfat-
tende bibliografiene – husk 
dette var lenge før internetts 
tid! 
 

 

n  Aschehougs konversa-
sjonsleksikon kom med sin 
første utgave i 1907 under titte-
len Illustreret norsk konversa-

tionsleksikon. Omfanget var 6 
ruvende bind og det første nors-
ke leksikon i det selvstendige 
Norge. Det rakk altså å komme 
med fem utgaver før Asche-
houg og Gyldendal slo sine lek-
sikonressurser sammen og laget 
det som ble hetende Store 

Norske leksikon som kom med 
sin første utgave i 1978, og den 
siste i 2005.  
 

n Allerede den første ut-
gaven i 1907 hadde den rygg-
dekoren som har fulgt alle As-
chehougs utgivelser – nemlig 
en stilisert menneskefigur som 
sitter på en stenblokk mellom 
to søyler og ser opp på stjerne-
himmelen. I 1907-utgaven er 
jordkloden plassert som en rund sirkel (globus) 
blant stjernene, på de øvrige utgavene er det 
bare stjernene igjen. Dette symbolet – i forenk-
let utgave – finnes også igjen på den siste utga-
ven. 
 

n Å se på stjernehimmelen på denne må-
ten kan sikkert tolkes på flere måter. Jeg min-
nes et latinsk uttrykk – Per ardua ad astra 
(Over vanskelig vei til stjernene) – som kan 
signalisere at kunnskap kommer ikke lett; du 
må arbeide for å tilegne deg den, og du må ten-
ke for å forstå hva det handler om. Men da blir 
du også rikelig belønnet – da kan du reise langt 
i tankens verden, og du kan invitere andre med 
deg på ferden. Men også en annen tolkning av 
ryggdekoren er mulig – kunnskapens verden er 
uendelig. Den er som myriader og atter myria-
der av stjerner, og et leksikon kan være en be-
gynnelse, et aldri så lite ståsted – for det må vi 
nok ha – hvor kunnskapsreisen kan begynne. 
At jorden er langt der ute blant stjernene, slik 

EN VERDEN SOM ER FORSVUNNET 
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DDDD    ere ser med en gang hvor dette bildet er 
tatt. En kveld i mai i år ble jeg plutselig opp-
merksom på  en spennende kveldshimmel da jeg 
var ute et ærend. Da var det bare en ting å gjøre 
– løpe inn for å hente kamera og forsøke å fange 
inn det spennende lyset. Jeg fikk tatt en rekke 
bilder – lyset med sine mange nyanser varte bare 
en halvtimes tid.  Så var det borte. Bildet oven-
for er et av dem jeg synes best om. Solen er i 
ferd med å gå ned bak Nes, og klokketårnet i 
Mjøsa befinner seg i sentrum for strålene som  

 
peker ut over himmelen – stråler og farger som 
vi gjenfinner i vannflaten. Det var utrolig vak-
kert å se mens det stod på. Svært sjelden har jeg 
sett slike lysvirkninger over Mjøsa, og desto mer 
takknemlig for å se dem når de skinner i all sin 
prakt. Naturen er også vakker, selv om den kan 
oppleves som truende gjennom storm og uvær. 
Naturen og jorden er vårt hjem. 
 
Simon W. Bringeland 

SE DEG OM I GLEDE  

1907-utgaven viser, minner oss om hvor små vi 
mennesker er. Kanskje minner det også om den 
ydmykhet vi skal møte kunnskap og innsikt med, 
og vi minnes grekerne – det er mye vi skylder 
dem – som formet noen av de første tankene om 
paideia – oppdragelsen - og synet på kunnskapen 
og hva denne gjør med mennesket. 
 

n Papirleksikonet utgjorde et sluttet hele, en 
slags essens av viktige tanker innenfor en lang 

rekke emner. Det leksikon du finner på nett har 
en helt annen flyktighet over seg, og du får nok 
ikke, mener jeg, den samme opplevelsen av å få 
et sted hvor du kan begynne kunnskapsreisen. I 
en slik sammenheng er det nok mange som ikke 
vil forstå hva ‘per ardua ad astra’ kan si om det å 
lære, om hva det egentlig vil si å legge ut på den 
reisen som skikkelsen på leksikonryggen kanskje 
snart skal legge ut på. 
 
Simon W. Bringeland 
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DDDD    
ET VAR MED EN SPESIELL FØ-
LELSE vi lesset ut ski, pulk og sek-

ker fra flyet i Alta den 16. februar i vinter. Vi 
stod foran kanskje en av de lengste etappene 
på Norge på langs prosjektet vårt. 
På forhånd hadde vi studert kartet over Finn-
marksvidda og Nord Finland inngående. Hatt 
mange e-poster oss i mellom og mange tele-
foner til kontakter i Finnmark. 
 
VI KJENTE UMIDDELBART på været. Det 
var grått, men ikke snø eller vind av betyd-
ning. På ettermiddagen startet vi fra Stilla 
ved Altaelva, fire karer godt opp i årene. 
Pulk med to telt, kokeutstyr, spade og diverse 
utstyr for overnatting utendørs. 
Det er et ganske stort spenningsnivå når du 
tar de første stegene på en slik tur. Sekken er 
pakket med omhu. Hver lomme på sekken er 
gjennomtenkt. Alt fra førstehjelpssaker, GPS, 
kart, verktøy, rødsprit, fyrstikker, vannflas-
ker, turproviant, sjokolade.   I sekken klær til 
forskjellige formål, ekstra lue, vindvotter og 
liggeunderlag. Mye kan blåse bort, og da står 
du der. Sekkene bør ikke være over 20 kilo. 
 
JEG VISSTE MED MEG SELV at de andre 
nok var i bedre form.  Ville jeg klare dette? 
Målet måtte i alle fall være å komme over 
Finnmarksvidda. Fikk vi vind i mot, klabbe-
føre og snøfokk, ville det bli tøft. Men vi var 
heldige. 10 - 12 kuldegrader og medvind i 
fire dager. Otkajavri fjellstue, Mollisjokk, 
Ravnastua, Karasjokk. Rolig tempo, sekkken 
av 10 minutter hver time. 
 
 
 

 
 

 
       
 
DEN ANDRE DAGEN møtte vi deltakerne i 
Finnmarksløpet. Jeg lot meg imponere av 
noen ”småjenter” nedrimet i håret som styrte 
hundespannent med den største selvfølgelig-
het. En av de kvinnelig hundekjørerne husker 
jeg spesielt godt. Finnekniven dinglet nesten 
ned på bakken. Det finnes tøffe jenter i Nor-
ge fortsatt!! Jesjavri heter Finnmarksviddas 
største innsjø. Uendelig langt. Vi gikk og 
gikk i mange timer for å komme over. Men 
vi hadde medvind, ellers hadde det ikke gått. 
Det var en god følelse å merke at løypa gikk 
nedover og vi gradvis nærmet oss elva Ka-
rasjokka og Karasjokk camping. Det første 
målet mitt var nådd. På campingen var det 
bare oss og en japansk dame som hadde reist 
hit for å oppleve nordlyset. Hun fløy ut og 
inn av hytta hele kvelden for å få med seg 
dette naturfenomenet. 
 
FRA KARASJOKK FULGTE VI ELVA Ka-
rasjoka inn i Finland. Her var det små gårder 
langs bredden, og jeg tror hundrevis med 
gneldrende bikkjer. Noen løp ut og møtte oss 
på isen da vi kom. Utpå dagen nådde vi tett-
stedet Karigasnemi på finsk side. Vi fikk oss 
et skikkelig måltid i visshet om at det ble 
lenge til neste gang vi kunne sitte i en god 
stol. 
 
NESTE NATT OVERNATTET VI i telt. Det 
ble ei frisk natt ned mot minus 20 grader. 
Men er du sliten nok så sover du. Vi gikk så 
på ski i to dager gjennom uendelige finske 
ødemarksmyrer. Først på ettermiddagen den 
ene dagen hørte vi en snøscooter, og en rein-
same fór forbi uten å hilse. 
 

NATURHJØRNET 
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Redaksjonen er ikke på Facebook, men det 
hender at vi blir tipset om nyheter som er 
av interesse - som disse notisene: 
 

r    29/10-12. Anders Aschim (bilde som vi 
dessverre ikke kan gjengi): Her er min nye ar-
beidsplass. Eg er tilsett som professor (sic) i 
ide- og kristendomshistorie (sic) ved Høgsko-
len i Volda. 
 
  

 
 
 
 

r   19/11-12. Anders Aschim: Og da er 
pendlarbustaden på plass. Frå nyttår er eg og 
leigebuar hos Frelsesarmeen i Volda.  
(Red. anm.: i beste økumeniske ånd.) 
 
  

VI OVERNATTET EI NATT på en gjeste-
gård ved et større vassdrag. Verten fortalte 
at det ikke var scooterløyper videre i ret-
ning Norge, og at det bare var løssnø. Løs-
ningen ble at han neste dag kjørte oss noen 
mil fram til Sevettijervi som ligger i nord-
enden av den store Enaresjøen. Denne skol-
tesamebyen har jeg vært i tidligere og det 
var spennende å komme tilbake dit. 
 
NESTE DAG STARTET VI TIDLIG. Vi 
hadde merket oss ei koie på finsk side. Den 
lå helt inn mot norskegrensa. Koia skulle 
være åpen. Sent på ettermiddagen fant vi 
koia til vår store glede. Men koia var låst. 
 Det er i slike øyeblikk det veksles få ord. 
Temperaturen hadde begynt å synke og lå 
nok rundt  -20 grader. Opp med telt og hek-
tisk aktivitet. Viktig å  være i bevegelse for 
å holde varmen. Før mørket seg på lå vi i 
teltene. Sov gjorde jeg faktisk også, selv 
om jeg ikke hadde primus i teltet mitt. 
 
 DET VAR ET STORT ØYEBLIKK neste 
dag da vi så reingjerdet som følger grensa 
mellom Norge og Finland. Vi lempet over 
sekker og pulk og fikk klatret over med stø-
le ben. Etter noen timer var vi inne i Spurv-
vannområdet i Øvre-Pasvik. For meg var 
dette kjente trakter fra min tid i forsvaret. I 
løpet av dagen rastet vi i to koier som jeg 
kjente fra før. 

 MÅLET VAR Å NÅ Pasvikdalen før det 
ble mørkt. Det klarte vi ikke, men med ho-
delykter og et gammelt snøscooterspor gikk 
det greit med noen fall. Det er tungt å kom-
me opp igjen med 20 kilo på ryggen. 
 Jeg glemmer aldri øyeblikket da Tor som 
gikk foran meg i løypa stoppet opp og pek-
te. Ser du det?  Ja, jeg så det. Et lys langt, 
langt borte. Et lys fra en gård i Øvre 
Pasvik. 
 
 DA VI NOEN TIMER SENERE kom inn 
på gårdsplassen møtte gårdbrukeren opp. 
Hvor kommer dere fra? Vi fortalte at vi 
kom fra Finland og han ble svært så over-
rasket. Det kommer aldri folk den veien. Så 
lenge jeg har bodd her så har det kommet 
en mann den veien, og det var en som skul-
le skrive en bok  om Nordkalotten. 
 
 DET VAR GODT å krype under ei dyne 
denne kvelden. Det var den 49. dagen på 
ski jeg var ferdig med. Vi hadde i tillegg 
brukt like mange dager til fots og på syk-
kel. Og det var 3,5 år siden vi startet med 
kano fra brygga i Halden. 
 
 Trond Vidar 
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 p   Ynglingen har fått ny vaktmeter: nygifte 
Oscar Galland Haug fra Hamar, gift med Va-
nya Galland fra Elverum, han tidligere speider 
og lys- og lydmester bl.a. i Praising. Hjertelig 
velkommen! 
 

p det er ansatt ny ungdomsar-
beider, Hans Martin Vilberg, i 20 
% stilling, tidligere aktiv på Yng-
lingen som tenåring, utdannet mu-
sikkterapeut og trosopplærer, 100 % 
organist og trekkspiller i Engehau-
gen menighet, Gjøvik; med i leder-
teamet på Ynglingen sammen med 
Hans Christian Johnson. 
 

p antall speidere på "huset" vok-
ser; at det nye ledertreningskurset 
"Helt sjef" for menighetene i prosti-
et er i full sving for 30 ungdommer; 
og at det er onsdagsmesse for unge en gang i 
måneden. 
 

p i alt 12 hjelpeledere fra Ynglingen var med 
på leir i Valdres for mer enn 100 konfirmanter 
  

p tre ungdommer fra Praising og Klubben tar 
LIV-kurset over 2 år. 
 

p den store konserten i Storhamar kirke 22. 
oktober med Praising og Levende Lys innbrakte  
4700 kr. til prosjektet for jenter i Bangladesh 
som KFUK der står for. 

 p det er vel 20 sangere i Praising med Hå-
kon Birkeland som dirigent. De synger på Trio-
len i november, og gir nok en julekonsert også. 
 

 

 p slike gode nyheter 
som dette finner vi hvis vi 
kikker i Ynglingenposten! 
Vi blir nesten litt stolte over 
å få være med og støtte det-
te! 
 
 
 

 E L L E R S 
 

 p  har Helene og Olav 
Landheim allerede meldt 
seg på til Europpamøtet for 
Y's Men på Bath Universi-

tet i England 21.-24. juni neste år. Bath er en 
historisk berømt by fra Romertiden i England. 
Skal flere av oss henge oss på? Fellestur? 
 

p  og Kjell L og Johs og Helene og Olav L. 
var alle på Verdensmøtet for Y's Men i Stavang-
er først i august på et imponerende konventan-
legg med i alt 7-800 deltakere fra hele verden, 
som i grupper på 12 ble invitert til lakserett i pri-
vate hjem bl.a. 
                           
Johs 

 
VISSTE  

 
VI  

 
AT ? 

 

VISSTE  
VI  
AT  

 

God 

Jul ! 


