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Den norske kirke fornyer seg. Det er et 
kjennetegn ved det å være kirke. Men for-
andringer er ikke lett. Noen har sagt at det 
er to ting som er karakterisk for vår luthers-
ke kirke:  
 
Dens ledere hevder prinsippet «semper 
reformanda» (alltid fornye seg), mens fot-
folket protesterer mot forandringer.  
 
Andre vil si at det er motsatt: det er fotfol-
ket som vil ha reformer og lederne som 
bremser.  
 
Hva som her er rekkefølgen mellom høna 
og egget, vil man nok alltid strides om. Det 
som er sikkert er at når forandringer skjer, 
er både høna og egget involvert. 
 
Det er mye som har skjedd bare på de sis-
te få år, og mange vil si at forandringene 
kom ikke så lenge etter forrige revisjon: 
 

 

p Vi fikk ny bibeloversettelse i 2011. 
Forrige revisjon var i 1978. 
 

 

 

 

  

p  Vi fikk ny liturgi i 2012. Forrige revi-
sjon var i 1991. 
 

 

p Vi får ny salmebok i desember 2013. 
Forrige gang var i 1985 og tillegget 
«Salmer 1997». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi håper at menighetene vil oppleve disse 
fornyelser som gode og viktige for vår kir-
ke. Salmeboken som tas i bruk 1. søndag i 
advent 2013 er det siste nye. 
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S om pensjonist er det naturlig å reflektere 
litt over de siste årene en var i arbeid. Nå 

har jeg «plutselig» kommet i den situasjonen at 
jeg har tid til å se bakover. Vel, det er vel akku-
rat det jeg har gjort de siste årene, «se bakover» 
i en utvidet betydning. 
 
Helt fra 12 års alderen har historier om gamle 
dager fasinert meg.  Det var alle turene ned til 
bestefar som bodde i føderådsbygningen her på 
Tomter, i samme hus som jeg nå bor, og fortel-
lingene hans om slekta vår som fasinerte. Han 
klarte å ta guttungen med på reise tilbake til det 
som hadde skjedd i tidligere tider, «i før’ti’n» 
som n’bestefar kalte det. Lokalhistorie ble min 
store hobby og lidenskap i ungdom og i voksen 
alder. I perioder måtte det legges vekk, da fami-
lie og arbeid krevde sitt. Etter at garden var 
overlatt til dattera mi og jeg fikk kontorjobb hos 
Kirkevergen i Hamar, ble jeg på forunderlig vis 
ledet inn i et nytt spor. Kulturkontoret som var 
samlokalisert med kirkevergen ba meg  hjelpe til 
med å få arbeidet med bygdebøkene for Vang i 
gang igjen etter 10 års stillstand. Plutselig satt 
jeg midt oppe i en prosess med å få utgitt ei byg-
debok som var nesten ferdig skrevet. Læ-
ringskurven var bratt, men etter mye om og men 
ble denne boka utgitt i 2004.  
 
Veldig overraskende ble jeg spurt om å fort-
sette arbeidet med bygdebøkene for Vang. Ar-
beidet med å utgi bosetningshistorie for bygda 
var slett ikke fullført ved utgivelsen i 2004 og 
dette var en sak jeg hadde brent for i over tjue 
år. Jeg hadde ingen utdannelse i historiefaget. 
Jeg brukte lang tid på å svare, og Hamar kom-
mune brukte lang tid på å bestemme seg for om 
det skulle utgis flere bøker. Hele tida sto Vang 
historielag bak og ønsket flere utgivelser. Da 
Einar Busterud høsten 2007 kom med beskjed 
om at nå var midlene bevilget, var også svaret 
mitt klart. Jeg ville forsøke.    
 
Igjen ble læringskurven bratt. Jeg brukte tid 
på opplæring i et -for meg- komplisert datapro-
gram. Gotisk skrift var en utfordring, men jeg 
fikk god hjelp på Statsarkivet både med avskrif-
ter og ren lesehjelp. I arbeidsavtalen min sto det 
at jeg skulle ha faglig assistanse av professor 

Ragnar Pedersen. Ragnar og jeg kom raskt på 
bølgelengde. Manusutkastene jeg leverte til ham 
behandlet han på samme måte som han behand-
let oppgaver fra sine studenter. Alt fra set-
ningoppbygging til faglig god veiledning prøvde 
jeg å ta til meg slik en student skal ta det til seg. 
Ragnar ga meg innsikt og forståelse for faget og 
dette har gitt meg både livsvisdom og refleksjon 
om mangt og mye. Jeg har tatt hans 
«kjepphester» til meg og gjort dem til mine 
egne. «Døm aldri fortida med nåtidas forutset-
ninger». Han lærte meg at den som skal formidle 
historie må ha forståelse for hvordan livsbeting-
elsene var, og prøve å beskrive dem. 
  
Jeg har hatt tilgang til et unikt personarkiv 
etter Odd Stensrud som skrev de tre første 
Vangsbøkene. Etter hvert som jeg fikk godt inn-
syn i dette kildematerialet ble det mulig å for-
midle historia om tidligere tider i Vang. Jeg har 
stor respekt for Odd Stensrud og arbeidet hans 
med registrering og avskrift av kirkebøker, ting-
bøker, rettsprotokoller og skifteprotokoller tilba-
ke til 1600-tallet.  
 
Etter beste evne har jeg skrevet om gardfolk, 
husmenn, innerster, arbeidsfolk og nåtidens 
vangssokninger. «Alle skal være med» ble lan-
sert som motto da den første boka kom i 1983. 
Det har vi holdt oss til senere og det vil være 
mottoet videre også. Vi har skrevet om bygdebe-
folkningen og de som bor i eneboliger ute på 
landsbygda. Da vi kunngjorde tanken om at bo-
ligfeltene i Øvre Vang ikke kunne tas med, ble 
det reaksjoner. «Vi er da like gode vangsokning-
er som andre, vi og! Hvorfor skal ikke vi tas 
med i bygdeboka?»   Jo, vi har tatt med alle, det 
fikk vi til, selv om det ble ganske mange navn å 
forholde seg til.  Men nå er jeg pensjonist og har 
gitt et bidrag til prosjektet.   
 
I disse førjulsdager har jeg startet på min gamle 
drøm om å skrive om Tomter-slekta. Jeg har 
opparbeidet meg kunnskap som jeg kjenner at 
jeg har en forpliktelse til å formidle til mine et-
terkommere. Han fortjener det, han bestefar. 
 

Ole-Jacob 

Tanker om å skrive bygdebok 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar 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 
Gerd Olsen Tomter   1. 
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.   

Kjære lesere 
Verdighet gir livsstyrke! 

 
Vi som bor ved Mjøsas bredder og åsene rundt er 
velsignet med et fantastisk lys. Variasjonene er store 
mellom årstidene og gjennom døgnet. Desember 
med korte dager og færre dagslyse timer, byr også 
på et himmellys som gleder og inspirerer. 
 
Vi har startet på adventstida. Julegatene er pyntet 
– i Hamar uten Y’s Mens store vinterdugnad. Jule-
grana er tent på Østre torg. Lysslyngene lyser fra 
hagetrær. I vinduene skinner adventsstjernene. I 
hjem, barnehager, skoler, pleiehjem og på arbeids-
plasser er det første lyset i adventsstaken tent. For 
noen er nedtellingen til julaften startet. For andre er 
de neste ukene preget av noe så rart som juleavslut-
ninger; og det lenge før jula har begynt.  Adventsti-
das tradisjoner er ulike. 
 
Med forventning skal kjære tradisjoner på ny få 
glede oss. I byen vår finnes det personer som møter 
særlige utfordringer i denne mørke årstida. Det er 
vanskelig å se lysets inspirasjon og tradisjonenes 
gleder når ensomhet, rusavhengighet, fattigdom, 
voldstrusler eller andre vanskelige livssituasjoner 
preger hverdagen. 
 
Advent er ventetid, og har for mange også vært 
fastetid. Jeg håper vi som Y’s Men i en internasjo-
nal kristen organisasjon kan styrke våre egne tradi-
sjoner for å gjøre advent til ei tid der oppmerksom-
het, omtanke, pengegaver og annen støtte blir en del 
av advent, fasten og forberedelsen til julehøgtida. 
Mulighetene er mange; julegrytene til Frelsesarme-
en er satt ut, de rusavhengige selger sine julemagasi-
ner fra =Norge, Kirkens Sosialtjeneste trenger nye 
frivillige og penger for matutdeling og arbeidet 
blant rusavhengige på Værestedet Arbeideren, de 
store hjelpeorganisasjonene samler inn penger til 
ofrene på Filipinene og andre nødlidende, og i vår 
nabolag er det kanskje en som trenger et besøk, en 
samtale eller praktisk hjelp. 
 
Verdighet gir livsstyrke! La oss derfor tenne ad-
ventslys også i billedlig betydning for lengsel, glede, 
håp og fred. 

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede 
De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede. 
Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede. 
Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned. 
For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for 
fred 
på denne lille jord, hvor menneskene bor. 
     Inger Hagerup 
 
Jeg ønsker alle en fin adventstid og en velsignet jule-
høgtid! 
 
Beste hilsen Arild 
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Ny salmebok 
 
Historien 
 
Det er ikke ofte vår kirke innfører ny salmebok. For å repetere historien: Landstads salme-
bok kom i 1869, Landstads reviderte salmebok i 1920 og Nynorsk salmebok i 1926. Så 
fikk vi «Salmer 1973» som et tillegg til Landstads reviderte eller Nynorsk. 
 
Den salmeboken som vi fikk i 1985 innebar en felles salmebok for bokmål og nynorsk. 
Også den fikk et tillegg i «Salmer 1997». Den salmeboken som vi nå har fått i 2013, avlø-
ser «Norsk Salmebok» og «Salmer 1997». 
Det kan kanskje være forvirrende at både 
1985- og 2013-utgaven heter «Norsk Sal-
mebok».  
 
En bruksvennlig murstein 
 
Den nye salmeboken er også blitt litt av 
«en murstein». 1455 sider og 991 nummer. 
Det skyldes bl.a. at salmeboken inneholder 
mye mer enn salmer: salmene slutter på 
side 1125. Denne første del har to avsnitt: 
salmedelen (nr 1-899) og bibelske omkved 
og liturgiske ledd (nr 900-991). Deretter 
følger fra side 1126 og utover: «Norsk bøn-
nebok», «Katekisme» og «Noen enkle litur-
gier» - alle på både bokmål og nynorsk. 
Bønne- og katekismedelen viderefører en 
tradisjon fra tidligere tiders salmebøker.  
 
Gammelt og nytt 
 
Finner vi de kjente salmene igjen? Fra 1985-utgaven er 638 av 953 nummer ført videre 
(2/3), mens 315 ikke er ført videre (1/3). Fra 1997-utgaven er 144 av 283 nummer ført vi-
dere (1/2), mens 139 ikke er ført videre.  
 
Er det mye nytt? 272 salmer er nye, og blant disse er både mange kjente og flere nyskrev-
ne salmer.  
 
Større sjangerbredde 
 
Noe av det mest karakteristiske med den nye salmeboken er at forståelsen av «salme». Re-
daksjonen har lagt til grunn en utvidet forståelse. Den nye salmeboka har en langt større 
sjangerbredde enn tidligere salmebøker. Her står de tradisjonelle salmene side om side 
med gospel, spirituals, såkalt moderne lovsang, viser, afrikanske, latin-amerikanske og 
asiatiske salmer. Innslag av salmer på de tre samiske språkene og kvensk viser det språkli-
ge mangfoldet innenfor Den norske kirke. Salmer på engelsk og andre fremmedspråk er 
kommet med, noe som reflekterer at kirken er internasjonal, og som samtidig gir hjelp til å 
inkludere innvandrere i norske menigheter. 
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Den nye salmeboken forteller også hvilke salmer som er felleskirkelige – dvs som er i bruk 
i andre kirkesamfunn og som Den norske kirke derfor har felles med andre kirkesamfunn. 
Dette er angitt med et eget symbol etter salmenummeret. 
 
 
 
Språklig bredde 
 

I 1985-utgaven hadde bokmål og nynorsk-versjonen av samme salme hvert sitt nummer. 
Fremdeles er mange salmer gjengitt både på bokmål og nynorsk. Men i den nye salmebo-
ken står begge målformer under samme nummer.  
Det er en større språklig bredde enn tidligere. Fordelingen er slik: bokmål (537), nynorsk 
(366), eldre språkdrakt (5), dialekt (5), Nordsamisk (15), Lulesamisk (15), Sørsamisk (15), 
Kvensk (15), Svensk (23), Engelsk (26) og andre språk (17). Salmer på to språk (146), på 
tre språk (11) og på fire språk (4). 
 
 
Språklig fornyelse 
 
At en salme kan fornyes ved å fornyes språklig, fikk vi mange gode eksempler på i 1985-
utgaven. Her kan «Milde Jesus» brukes som eksempel: 
 

Landstads reviderte (1920): 
 

Milde Jesus, du som sagde 
At til dig skal barnet gå; 
Du som hender på dem lagde, 
Ennu signer du se små. 
Selv du ble til Herrens tempel 
Båret i din moders favn, 
La meg minnes ditt eksempel 
Når jeg minnes om ditt navn. 

 
Norsk Salmebok (1985): 

 

Milde Jesus, dine hender 
la du kjærlig på de små, 
og du sa til dine venner 
at til deg skal barna gå. 
Selv du ble til Herrens tempel 
en gang båret av din mor. 
La meg minnes ditt eksempel 
når jeg hører dine ord. 
 

Norsk salmebok 2013 har beholdt teksten fra 1984 uforandret. 

 
Det blir meget spennende å ta i bruk «Norsk Salmebok 2013» og oppdage de fornyelser 
som dukker opp der! 

Ny bredde av forfatternavn i salmeboken: 
 
Olav Aukrust, Kari Bremnes, Erik Bye, Olav 
H.Hauge, Arnljot Eidslott, Bjørn Eidsvåg, Jan Fos-
se, Arne Garborg, Edvard Hoem, Alf Prøysen, Ja-
cob Sande, Halldis Moren Vesaas, Einar Skjæraa-
sen, Arnulf Øverland 
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DDDD    ebatten om søndagsåpne butik-
ker har på nytt aktualisert vårt forhold 
til helligdagen. Domkirke- og stortings-
prest Per Arne Dahl har formulert dette 
på en god måte i Aftenposten (18. no-
vember 2013). Under overskriften Søn-
dagen gir nasjonen livsrytme, skriver 
han bl.a.: 
 
«Det er verken Gud eller Kirken som 
trenger søndagen. Men vi mennesker er av-
hengig av den. Søndagen er i ferd med å bli 
ukens salderingspost og den dagen da vi 
gjør det vi ikke har rukket å gjøre i en over-
booket uke og et mer enn fylt liv. 
 
Denne utvikling strider mot skaperver-
kets struktur og livsrytme. Det finnes en 
grunnleggende veksling mellom dag og 
natt, aktivitet og søvn, arbeid og hvile. Det 
eksisterer et skifte mellom vår og sommer, 
høst og vinter. Kontraster som er Skaperens 
bekreftelse på at alt som spirer og gror, 
også må få vegetere og roe seg. Uten varia-
sjon dør livet i sitt mangfold. Og vi må ikke 
innbille oss at vi kan oppheve skaperver-
kets vekslinger uten at vi må betale en pris. 
De fleste av oss verdsetter årstidenes for-
skjellighet som vi er så heldige å oppleve 
på våre breddegrader, og ønsker ikke å mis-
te den variasjon og skjerping av sansene 
som årets ulike faser gir oss. 
  

 
Derfor bør vi også utsette oss for denne  
livets stemme: «Kom hviledagen i hu, så du 
holder den hellig! Seks dager skal du arbei-
de og gjøre din gjerning. Men på den sy-
vende dag er det sabbat …».  
  
Ordet hellig betyr blant annet det som er 
adskilt fra, det som er annerledes. Og det 
motsatte av det hellige er når alt blir like-
gyldig. Da må vi betale prisen: Likegyldig-
hetens melankoli og utakknemlighetens en-
somhet. Derfor trenger vi en høylys dag 
som kan hjelpe oss til å skjelne og skjerpe 
sansen for noe som er annerledes og på li-
vets side. Vi trenger en dag hvor vi kan øve 
oss på å se andre enn oss selv. 
 
Men markedskreftene er sterke og tunge 
aktører, og vi mennesker er små og spinkle 
i det forholdet. Mange av oss kjenner både 
uroen over utviklingen og fristelsen til å 
resignere. Derfor … denne utfordring til 
reaksjon. Til å beholde søndagen som en 
annerledes dag, for menneskets skyld, for 
fellesskapets skyld og for barnas skyld. En 
dag som gjør en forskjell og hjelper oss til 
å avsløre ødeleggende travelhet. 
 
Norge fortjener søndagsåpen natur, søn-
dagsåpne kirker, søndagsåpne hjem og søn-
dagsåpne sinn». 

 Fikk pris for kafé 
Musikk-kaféen i  Storhamar kirke er et samarbeid mellom 
Storhamar menighet og kulturkontoret. Her samles mennes-
ker med utviklingshemming til sang, spill, vafler og en kort 
gudstjeneste.  
Det var daværende diakon Sverre Gaarden som startet opp 
kafeen i 1994 sammen med Ragnhild Lie. 
Nå er menigheten tildelt Diakoniprisen for 2013. 
Vi gratulerer! 

Sverre Gaarden 

Sakset fra H
am

ar A
rbeiderblad 

SØNDAG OG HVERDAG 
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STORLOM I HAGEN. 
 
Storlommen er en av de mest fascinerende 
fuglene jeg kjenner. På et tjern like ved hytta mi 
i Valdres hekker den. Jeg studerer den med kik-
kerten der den majestetisk glir utover vannflata. 
Fuglen har en kroppsform utviklet for å dykke 
dypt i havet. Det er der den lever den største 
delen av året, men når våren kommer og isen 
forsvinner på fjellvann og store innsjøer, trekker 
den inn i landet for å hekke. 
 
Fuglen er tung, har en kraftig beinbygning og 
føttene sitter langt bak på kroppen. Alt dette for 
å fange fisk dypt nede i havet. Beina sitter så 
langt bak at den klarer ikke å gå. Den må skyve 
seg inn på land for å legge eggene sine. Den 
grunne reirgropa ligger aldri mer enn en meter 
fra land. 
 
På grunn av kroppsformen og tyngden må 
storlommen «løpe» bortover vannflata for å kla-
re å lette. Vanligvis plasker den lenge med 
vingene i før den tar av. Den hekker derfor ikke 
på små tjern der «rullebanen» blir for kort. Den-
ne spesielle tilpasningen til et liv i havet og i 
fjellet fasinerer meg, og lommens klagende 
skrik i vårnatta og i tåkelagte kvelder er noe helt 
spesielt. Det gir meg en følelse av villmark og 
mystikk. 
 
Det var derfor en overraskende telefon jeg 
fikk en dag sist sommer. En dame ringte og sa 
hun bodde i Åsvang i Stange. Hun hadde en 
storlom i hagen. 
-Er du sikker på at der en storlom da? sa jeg. 
Trodde selvfølgelig ikke noe på det. Dama viss-
te nok ikke helt hva hun snakket om. 
-Jeg har slått opp i ei fuglebok, og det må være 
en storlom, sa hun. Selv om jeg ikke stolte på 
det dama hadde funnet ut, så kunne jeg ikke an-
net enn å slenge meg inn i bilen for å finne ut 
hva dette var for noe. 
 
Vel framme i Åsvang i et boligfelt med flere 
hus, møtte dama opp og viste meg en fugl som 
lå/satt på plenen. En storlom! Fuglen lå helt ro- 
lig. Jeg bøyde meg ned og stirret inn i noen 
mørke øyne. Etter en stund fikk jeg en pappeske  

 
 
 

og løftet fuglen forsiktig opp i denne. Fuglen 
var helt rolig og gjorde ingen motstand. 
 
-Er det noe tjern i nærheten?,  spurte jeg. 
- Nei det er flere kilometer til vann.  
Jeg så meg rundt, og på alle kanter var det høy 
granskog. Ca. 500 meter fra huset gikk det en 
høyspentlinje. Storlommen kan ha kommet 
borti en ledning og derfra seilt ned på plenen i 
Åsvang. Noen annen forklaring har jeg ikke. 
Heldig var denne fuglen som landet akkurat i 
denne hagen. 
 
En stund senere ble lommen sluppet på 
Geitholmsjøen i Romedal allmenning. Han 
svømte raskt av gårde og dykket. 100 meter 
lenger ute kom den opp til overflaten og så seg 
tilbake! Så svømte den majestetisk videre -  en-
delig i sitt rette element. 
Jeg har skrevet et lite dikt om storlommens 
skrik. 
 

Å BETY NOE. 
 
Det er noe sårt over heiloens fløytetoner. 
Det er noe vemodig over løvsangerens sang. 
Det er noe klagende over storlommens skrik i 
morgentåka fra et tjern i Femundsmarka. 
Men felles for alle ropene er som i menneskenes 
liv: 
Et ønske om kontakt, å bli lagt merke til og få 
kjærlighet. 

Trond Vidar 

NATURHJØRNET 
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Det er ikke ofte vi klipper ut innlegg i avi-
sen eller tidsskrifter for å ta vare på dem. 
Når det allikevel skjer en gang i blant, er 
det fordi vi har lest noe verdifullt som vi vil 
ta frem ved senere anledninger. Etter å ha 
blitt pensjonist (og fått god tid?) har jeg 
bladd litt i mine meget få utklipp. Der fant 
jeg en betraktning i «Bud og Hilsen» av 
Karsten Isachsen (dessverre er utklippet 
udatert). Den passet inn i livssituasjonen for 
en nybakt pensjonist og ga verdifulle di-
mensjoner med henblikk på fortid og frem-
tid: 
 
Karsten Isachsen skriver bl.a.: 
«På engelsk heter det å bli gammel «to grow 
old». Det er vakkert. Jeg visner altså ikke, jeg 
vokser meg gammel. 
 
Dersom legen sa til meg: «Du skal dø nå», vil 
jeg si: «Det har vært et himla godt liv». Og så 
vil jeg tenke på det som jeg har oppfordret 
mange døende mennesker til: tenk på dine bes-
te dager. Og så kommer disse dagene i tanke-
ne, en etter en. Så viser det seg at vi har en ba-
gasje på ryggen som ikke bare er tunge steiner, 

men også lykke og glede og gode opplevelser 
med andre mennesker. 
 
Jeg vil ikke beklage meg over alderdommen. 
Livet var en gang, og er til denne dag, en for-
æring. Livet er gitt meg. Vi har fått det given-
des. Det viktigste i livet gis oss.  
Man kan for eksempel ikke si om sitt avkom: 
Jeg tok tre barn. Nei, jeg fikk tre barn. Hvor-
for? Fordi de er en gave. 
Du kan heller ikke si: Vi tok noen lykkelige år 
sammen. Nei, vi fikk noen lykkelige år sam-
men. Det viktigste i livet er gaver som rekkes 
oss. 
 
Jeg vil ikke ha unnvært enkelte av mine vans-
kelige dager. Det kan lyde merkelig, men de 
gjør at jeg i dag vet for eksempel hvordan barn 
har det når øynene er sårkantet etter en natt 
med mareritt. Og jeg vet om betydningen av å 
ta et barn opp på fanget og si at dette er bare 
noe du har drømt. Jeg tror at de vonde dagene 
har gjort at jeg har blitt bedre til å forstå and-
res elendighet. Jeg lærer noe på livets stille-
havsdyp som jeg ikke lærer på de solfylte bøl-
ger». 

Om å vokse seg gammel 

 

                                  SYKEHISTORIE  MED  UVENTET  VRI 
 

Mange av dere som leser «STIKKA», har allerede mange ganger og på mange måter fått mange 
rapporter angående de sykdommer og skader vi er rammet av og behandlet for de seneste måne-
dene. De skal ikke gjentas her. Det som kan og bør gjentas, er vår uforbeholdne ros og takk til alt 
og alle vi har vært i berøring med på sykehusene våre og takknemligheten vi fylles av for å være 
inkludert i den sjenerøse og kompetente omsorg helsevesenet gir oss her i landet. 
 
Vårt hovedanliggende i denne epistel er likevel å fortelle om og takke for all den uventede om-
sorg vi midt i sykdommen har fått oppleve i form av samtaler og telefoner, blomster og besøk, 
omtanke og forbønn fra «utallige» venner i omgangskretsen. Dette er en side ved sykdommen vi 
slett ikke var forberedt på, og som derfor har overrasket og gledet oss desto mer. Vi har fått be-
kreftet vennskap og nærhet som har støttet, oppmuntret og varmet oss langt inn i hjerterøttene. 
Denne overveldende oppmerksomheten har i sannhet gjort sykdomsperioden vår mye lysere og 
lettere enn den ellers ville vært. Vår varmeste takk til alle i og omkring klubben! 
                                                                                                 

Ingegjerd & Olav S. 
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O bservasjon og refleksjon kan være en in-
teressant beskjeftigelse. Særlig når man har god 
tid og det er lite å finne på. Som f. eks når man 
blir sittende timevis på en flyplass og vente. 
Jeg ble en gang sittende lenge ved et rullefortau 
på Gardermoen – og så begynte observasjonene 
og refleksjonen!  
 Observasjonen gjaldt menneskene på rul-

lefortauet.  Refleksjonen gjaldt deres oppførsel. 
Trafikken på rullefortau forteller mye om men-
neskelivet og menneskers adferd.  
 

u  Noen bruker dem ikke.  
De går konsekvent utenom. Avspeiler adferden 
en bevisst holdning til livsstil, verdier, natur, 
sunnhet, miljø, grønn profil og avslører det 
prinsippfaste og engasjerte menneske? Også det 
moralske menneske går utenom? Det er i så fall 
ikke vanskelig å påvise selvmotsigelser i adfer-
den. Man kom med fly, men viser miljøbevisst-
het ved å gå utenom rullefortau eller rulletrapp. 
Er det en måte å bevare integriteten på? Hva 
går vi utenom i livet for å gi oss selv tillatelse 
til ellers forbudte ting?  
Hvilket politisk parti stemmer disse på? 

 
 
u  Noen står stille.  
De går ikke. De står og ser fremover eller rundt 
seg – ofte nokså  uttrykksløse i ansiktet. De lar 
seg frakte gratis frem på livets vei. Kanskje ten-
ker de på at det skulle vært flere rullefortau i 
livet; på jobben, i ekteskapet, i barneoppdragel-
sen? Den billigste løsnings vei? Å nå målet 

uten anstrengelser? Å lykkes uten innsats? På 
skilt står det: «stå til høyre». Står de på høyresi-
den stille?  
Hvilken politisk parti stemmer de stillestående 
på? 
 
u Noen går sakte.  
Altså da på venstre side dersom de følger skil-
tene. Er det bare «til venstre» det er bevegelse? 
Men noen reduserer hastigheten – slik av frem-
driften utenfor og innenfor rullefortauet blir 
den samme. Kanskje er gruppen en variant av 
de som står stille – altså av dem som vil kom-
me billigere og lettere frem? De som går sak-
te synes å være de mest sorgløse, men også 

(Fortsetter på side 10) 

Filosofering ved et rullefortau – også til selv-
ransakelse!   
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likegyldige og verdensfjerne. De går både på 
høyre og venstre side – uten å tenke på hvilken 
side. De ser i hvert fall ikke skiltene «gå til 
venstre», «stå til høyre». Dette må enten være 
velgere på vandring eller sofavelgere?  
Hvilket politisk parti stemmer de saktegående 
på? 
 
u  Noen går raskt.  
Enten holder de vanlig gangfart eller øker gang-
farten når de er på rullefortauet. Hovedanlig-
gendet er åpenbar: å komme raskest mulig 
frem. Hastigheten kan skyldes travelhet, stress 
eller være utslag av konkurranse-instinktet: de 
vil helst passere dem som ikke tar rullefortauet i 
det hele tatt. Og i hvert fall passere dem som 
enten står stille eller går sakte. Mennene går i 
dress og damene i drakt. Nesten ingen har fri-
tidsantrekk. De er gjerne både lettere irriterte og 
målbevisste. Er de andre menneskene på rulle-
fortauet en hindring for egne muligheter? De 
går både på høyre og venstre side – der det er 
plass – gjerne i sikksakk. Veivalget er en hen-
siktsmessighet underordnet egeninteressen.  
Hvilket politisk parti stemmer de hurtiggående 
på? 
 

 

u  Noen står stille –  
og slipper ikke andre forbi.  
Hvilket parti stemmer disse på? 
 
 
’ 
 
 

 
Det synes å være fire grupper: 
 
 Den første er de uomtenksomme, som 
prater med en medreisende, er glad for at «nå er 
vi på ferie» og totalt glemmer at man sperrer 
veien. Er man selvopptatt og mangler innlevelse 
i andres situasjon?  
 
 Den andre er de som bevisst vil hindre 
andre å komme forbi. Altså ren sabotasje, en 
form for ekstremisme eller endog terrorisme.  
 
 Den tredje er de som velment ønsker å 
kontrollere andres liv og adferd – slik at andre 
innretter seg innenfor spillereglene. Altså den 
samme mekanisme som gjør at du kjører midt i 
veibanen i 80 km/t for å forhindre at andre kjø-
rer forbi og bryter fartsgrensen. Altså en form 
for formynderskap begrunnet i høyverdige etis-
ke prinsipper.  
 
 Den fjerde er de med en eller annen idea-
listisk motivering. Og da er vi tilbake til den 
første gruppen – altså de som ikke bruker rulle-
fortau i det hele tatt. Kanskje noen av dem gjør 
det av og til allikevel? Man da begrunnet i at 
«stå-stille-aksjoner» som påfører andre forsin-
kelser og hindringer kan fremtvinge en adferds-
endring hos dem med dress og drakt: nemlig å 
få dem til å stresse ned? Kan de opplæres til et 
sunnere liv? Kanskje slutte å gå på rullefortau 
gjennom livet? På den måten får adferden på 
rullefortau også en misjonerende profil. 
  
 Hva gjør du? Hvem er du?  
       Knut 

(Fortsatt fra side 9) 

Besøk fra naboklubber 
 
Innenfor vårt distrikt, Østland Nord, ønsker 
vi en praksis der naboklubber av og til invi-
teres til ordinære medlemsmøter. I høst har 
vi hatt besøk fra tre klubber. På møtet vårt 
om «Kristen tro for folk som tenker selv» 
den 15. oktober fikk vi besøk av 5 medlem-
mer fra Lillehammer YMC og 3 medlemmer 
fra Gjøvik YMC. På møtet den 26. novem-

ber, «En tannlege ser tilbake», hadde vi be-
søk av 3 medlemmer fra Brumunddal YMC. 
Vi ble umiddelbart invitert til en gjenvisitt. 
Onsdag den 5. februar 2014 arrangerer Bru-
munddal YMC en Prøysenkveld i anledning 
Prøysenåret. Professor i litteratur ved Høg-
skolen i Hedmark Ole Karlsen er hovedtaler. 
Vi er glad for å ha fått invitasjonen og håper 
at mange har anledning til å dra til Bru-
munddal denne kvelden. 
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I  Periskopet-

 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

For en tid siden var jeg med på Rådsmøte 
for NMS i Stavanger. En god opplevelse å 
være tilbake i en sammenheng der jeg har hatt 
store deler av mitt yrkesaktive liv ved siden 
av noen tillitsverv. Samtidig oppdaget jeg at 
jeg har forandret meg. Om det er til det bedre 
eller ikke får andre bedømme.  
 
Rådsmøtet er jo et drøftingsmøte med både 
generell debatt og med enkelttema. Ett av te-
maene var leirarbeidet og leirstedene. I den 
sammenheng var det en som sa noe som jeg 
tror jeg kunne ha sagt for noen 10-år siden om 
jeg hadde opplevd det samme:  
 
«I klassen til min sønn er der bare en kris-
ten» (det var hennes sønn). Jeg skvatt litt. 
Denne gutten var den eneste som hadde vært 
på en kristen leir og vel også den eneste som 
var med i kristent arbeid. Mor opplevde at det 
var vanskelig for gutten. Det har jeg forståelse 
for. 
 
Men «bare en kristen i klassen»? Jeg snak-
ket litt med henne senere. Mine tanker gikk i 
en litt annen retning. Hvilke kriterier setter vi 
for å kalle andre kristne eller ikke-kristne? 
Hva med dåpen? Hva med å tilhøre den krist-
ne kirken? Hva med de som konfirmeres og 
senere kommer tilbake til kirken med sine  

 
barn for at de skal bli døpt?  
 
Jo da, jeg vet at det kan være tradisjon, men 
gjør det noe? Jeg ønsker å ta deres initiativ til 
å få barnet døpt på alvor. Jeg kan ikke sette 
meg til dommer over dem. Jeg opplever at 
foreldrene ønsker at deres barn skal ha en til-
hørighet til kirken – som de selv gjør. Derfor 
ville jeg ikke kunne si at de ikke er kristne 
slik jeg helt sikkert ville ha sagt om mange av 
dem for en god del år tilbake.  
 
Men etter at jeg havnet på Hedemarken – og 
særlig fra min tid som prest i Vang – fikk jeg 
ny forståelse og nye tanker om hvem som er 
kristen. Det er ikke min oppgave å plassere 
mennesker så tydelig i bås som jeg nok gjorde 
tidligere.  
 
Men ønsket om at flere blir mer bevisst på 
hvem de er gjennom sin dåpspakt, gjennom 
sitt kirkemedlemskap, ser jeg som en av ho-
vedoppgavene folkekirken har.  
 
Trosopplæringsplanen kan være et godt red-
skap til nettopp det om det blir reell trosopp-
læring. 

 

Kåre S. 

 

Om å være kristen 

                       Jul 
 
En dag jeg etter gleder red, fant jeg 
og hesten min – utslitt på sjel og kropp, 
av lysters skrål og leven helt av vei –  
fram til et gjestehus og stanset opp. 
Da jeg jeg kom inn, hvem fant jeg? – Jo, min kjære, 
min kjære Herre, viss på gleders brøst 
nå bragte meg til Ham, klar til å være 
for alle reisende den beste trøst. 
Å Du, i herlig, sammentrukket lys  
i nattens kappe tok inn i en stall; 
da sjelen mørk, hos dyr, din rett tilbys, 
er du vel kjent med oss i våre fall. 
Utstyr og smykk min sjel så du kan ha 
losji langt bedre enn krybbe og grav. 

    
Johs Kjørven har som hobby å over-
sette engelske dikt som han liker. 
Dette diktet om «Jul» er av George 
Herbert (1593-1633) som var en 
samtidig med William Shakespeare.  

George Herbert 
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    God God God God     

            Jul !Jul !Jul !Jul !    

Hjelp til julegudstjenestene 
 
 Det trenges frivillige til hjelp til gjennomføringen av årets gudstjenester på julaften i 
Hamar  domkirke og Storhamar kirke. 

Samle inn offer ved utgangen når gudstjenesten er over 
Dele ut brosjyrer og ønske den enkelte god jul på vei ut av kirken 
Styre power-point-presentasjon (kun i Storhamar kirke) 

Dette gjelder: 
Hamar domkirke kl. 1130, 1500 og 1600 
Hamardomen kl. 15 
Storhamar kirke kl. 1430 og 1615 

De som kan bidra, kan henvende seg til menighetskontoret 625 63 750 eller 
post.hamar@kirken-hamar.no 

Visdomsord frå Arne Garborg 
 
Pengar hev ikkje noko verd i seg sjølv. 
Du kan ikkje eta deim, ikkje drikka deim, ikkje klæde deg med 
dei. Du kunne hava lumma full av pengar, og svelta, tyrsta, frjo-
sa i hel – um det ikkje var mat og drikke og klæda å få. 
Pengar er langt ifrå det største gode: ikkje det næst største heller. 
Men dei er eit stort gode for den som brukar dei vitugt. 
For pengar kan ein få alt, heiter det. Nei, ein kan ikkje det! 
 
Ein kan kjøpa seg mat – men ikkje mathug, 
dropar – men ikkje helsa, 
mjuke senger – men ikkje svevn, 
lærdom – men ikkje vit, 
stas – men ikkje vænleik, 
glans – men ikkje hyggje, 
moro – men ikkje gleda, 
kamerater – men ikkje venskap, 
tenarer – men ikkje truskap, 
gråe hår – men ikkje æra, 
rolege dager – men ikkje fred. 
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. 
Men ikkje kjernen, den er ikkje til sals for pengar. 
 

(Frå Austlids «Lesebok for folkeskulen 1903) 


