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Gud har elsket oss førstGud har elsket oss førstGud har elsket oss førstGud har elsket oss først    
 

 

Gud, du har elsket oss først, 

men vi taler om deg  

som om du bare hadde elsket oss først 

én gang i fortiden. 

 

I virkeligheten er det dag for dag, 

hele livet igjennom  

at du elsker oss først. 

 

Når vi våkner om morgenen 

og vender vår sjel mot deg, 

kommer du oss i forkjøpet - 

du har elsket oss først. 

 

Dersom jeg står opp før daggry 

og i samme øyeblikk  

vender min sjel i bønn til deg, 

da er du allerede der - 

du har elsket meg først. 

 

Når jeg legger bak meg alt som forstyrrer 

og søker inn i sjelen for å tenke på deg, 

da er du stadig den første. 

 

Forlat oss, Gud, vår utakknemlighet. 

Det er ikke bare én gang 

at du elsker oss først, 

det er i hvert eneste av livets øyeblikk. 

 

Søren Kierkegaard 



 2   ����                                                                                                               ����   STIKKA                 

Nye tider, nye muligheter 
 
2014 vil for alltid i mitt liv bli stående som et 
år hvor mye endret seg. For mange er jeg i lang 
tid blitt assosiert med barnekoret Levende Lys 
og fagforeningsarbeid. I april avsluttet Eli og 
jeg Levende Lys etter vel 35 år. 1246 barn har 
vært med, og vi har hatt 1767 øvelser, opptre-
dener og studiodager. Dette har vært vårt elds-
te barn, som aldri flyttet hjemmefra, men som 
nå «endte sitt liv». Mandagene siden har vært 
rare, særlig fordi jeg helt fra høsten 1970 har 
vært engasjert i barnekor og tensingkor, alle 
med mandag som øvingsdag. 
 
Fra 1. november er jeg pensjonist. Jeg er be-
hørig takket av etter over 20 år som organisa-
sjonssekretær og rådgiver i NUFO, Lærerfor-
bundet og de siste 12 årene Utdanningsforbun-
det. Kontoret er ryddet, og de siste sakene av-
sluttet for min del. Dermed er jeg ikke lenger 
korlederen eller fagforeningsmannen, men bare 
meg selv, pensjonisten. Egentlig skal det bli 
godt. Det er vel viktigere å bli husket for hvem 
man er enn hva man gjør. 
 
For meg er ikke det å bli pensjonist skrem-
mende. Jeg har jo mange gode klubbmedlem-
mer og venner som på fine måter viser at den 
tilværelsen gir gode og meningsfulle liv. Men  
jeg skal innrømme at det blir uvant. 
 

 
 
 
 
Dagene fremover vil gi meg nye muligheter 
sammen med ektefelle, barn, svigerbarn og 
barnebarn. Vi kan reise mer og det blir også 
mer tid til strandsone- og jernbaneengasje-
ment. 
 
Sist, men ikke minst, så håper jeg å få litt 
bedre tid til klubben vår. Jeg har ingen karrie-
replaner her, men bare det å kunne få være 
med på dugnader og det fellesskapet det gir, 
ser jeg frem til. I tillegg gleder jeg meg stadig 
over å kunne «kompe» den flotte lovsangen på 
møtene. 
 
Siden dette er siste nummer av Stikka i 2014, 
må jeg også benytte anledningen til å takke 
alle bidragsytere for stoff til Stikka. Uten dere, 
og uten Johns gode innsats med lay-out og ut-
forming, så hadde ikke dette blitt den Stikka vi 
gjerne vil ha. 
 
Tusen takk til dere alle! 
 
Geir Bjørnar 

Redaktørens spalteRedaktørens spalteRedaktørens spalteRedaktørens spalte    

 Damene inviterer! 

«Damene inviteres», står det i Y’s Men’s program på enkelte av arrangementene. Nå er 
det damene, mer presist kvinnefellesskapet K-forum, som inviterer Y’s Men og deres 
damer til et av sine arrangementer. Tirsdag 2. desember kl. 19.30 skal vi ha sangkveld 
på Ynglingen med fokus på advent og jul. Det er Geir Bjørnar og Eli Kristine som skal 
stå for programmet, som de har kalt «Stjernebarn, stig ned». Etterpå er det enkel 
kveldsmat (kr. 50).Velkommen! 
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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 
 
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. 
Reidunn Dalby   18. 
Kari Ellen Berg   20.  
Ivar Refsdal    28.  
 
Mars 
 
Jan Kåre Hummelvoll  1. 
Tove Sellereite   2. 
Marit Svahn    3. 
Roar Paulsrud   5. 
Astrid Stana    8. 
Ole Jacob Tomter   10. 
Carl W. Krohn-Hansen  16. 
Karen Sigrid Vedum  19. 
Alf Jordheim   22. 
Helene Landheim   29.  

 Medlemspresentasjonen 

v På initiativ fra vår webmaster har presidiet i høst 

drøftet måten vi presenterer våre medlemmer på.  Nå 
har vi vedtatt at dette blir digitalisert. 
 

v Våren 2011 ble det trykt et hefte i farger med bilder 

av alle klubbens medlemmer. Fødselsår, fødested og års-
tallet for medlemskap i klubben var noen av opplysninge-
ne som ble tatt med. Utover dette, var det fritt opp til 
hvert enkelt medlem hvilke opplysninger han ønsket å ha 
med. Siden den gangen er 5 medlemmer døde, og 3 har 
sluttet. Vi har også fått 3 nye medlemmer. 
 

v Dette tilsier at det er behov for en revisjon av med-

lemsoversikten. Det vil bli dyrt og krevende å trykke opp 
nye hefter ofte nok. Dette har vi nå tatt konsekvensen av. 
John har nå digitalisert og revidert dette heftet. På klub-
bens hjemmeside har vi nå fått et tillegg hvor det står: 
For medlemmer. Når en klikker på denne linken, kom-
mer det opp en hvit firkant hvor: Brukernavn og Pass-
ord må skrives inn. Det betyr at bare våre egne klubb-
medlemmer vil ha mulighet til å gå inn på disse sidene.  
 

v Dette tror jeg vil bli ei god løsning for framtida. Den-

ne medlemspresentasjonen blir lett å revidere og gjør det 
lettere for oss medlemmer, særlig nye, å bli raskere kjent 
med de andre i klubben. Husk at det er fritt opp til hvert 
enkelt medlem hvor mange opplysninger han vil dele med 
oss andre. En takk til John for initiativet og for godt utført 
arbeid. 
 

v På vegne av presidiet vil jeg også nytte anledningen 

til å ønske alle medlemmer og familiene deres 
 
 EI VELSIGNET JULEHØYTID OG ET GODT NYTT 
ÅR! 

Hilsen Morten   
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Hamartræf 2014   
 
 Nu sidder vi, Bjarne og Birgith, Evald og Karen Lene, Flemming og Jette, Jeppe og Hele-
ne, Svend Erik og Ruth, Torben, Vibeke samt Hanne og jeg, 
med masser af gode minder. Det  14. Broderclubtræf er nu velo-
verstået .  
 
Fredag  8.8.mødtes vi med vore værter på Ynglingen i Ha-
mar . Vi blev budt velkommen af arangementskomiteens for-
mand , Johannes Johnson Så blev der serveret kaffe og dejlig 
kringle. Gensynsglæden var stor og straks gik snakken, gamle 
minder blev opfrisket og nyheder blev udvekslet.  Så skiltes vi  
og tog med vores værter hjem til aftenmåltid og hygge.  
 
  Lørdag mødtes vi igen ved Domkirken, vis a vis Ynglingen,Kl. 9.45 for at være i god tid 
til busafgang. Det var vi i den grad, chaufføren havde misforstået mødestedet og holdt i ste-
det på Domkirkeodden. Det blev opklaret og kl.10.11 var det afgang ud i det smukke sol-
beskinnede landskab.                                                   
 
Einar Hugo var vor turleder på dagen. Han informerede, uden den drilske mikrofon, om 
dagens program på vejen til første stop, Prøysenhuset i Rudshøgda. Alf Prøysen, en af Nor-
ges store forfattere, blev født der i 1914, så i år var der  i den anledning, store festligheder 
landet over. Vi fik guidet, lokaldialekt ,rundvisning idet lille husmandssted, og så det helt 
nyåbnede , 23.7.14, museum .   
 
Så gik turen videre til lejrstedet Mesnali, hvor vi blev modtaget på trappen og fik intro-
duktion til stedet, som er Det Norske Missionsselskabs lejrsted og lejrskole. Vi fik også en 
tur i gammen (delvis underjordisk hytte) inden vi satte os til bordet og nød den dejlige fro-
kost.  De som var med på træffet i Hamar 1996 husker stedet, tror jeg. Det var her træffet 
blev afholdt dengang.   
 
Mætte og med kaffetørsten slukket kørte vi den korte vej videre op til Fjellkirken ved 
Sjusjøen. Her fik vi set brudepar og følge samt karet inden vi kom ind i kirken og Einar 
Hugo med venligt supplement fra flere fortalte om kirken som er bygget og drives af frivil-
lige.   
 
Efter mandtal i bussen kørte vi indover højfjeldet i skarp konkurrence med cyklister 
som trænede til næste uges Birkebeiner Rittet. Sidst på den flotte og solrige fjeldtur var der  
kaffepause idet fri ,ved Gaiastova. Dejlig kaffe og småkager.  Nu gik turen langsomt ned af 
det stejle Hafjell og tilbage langs Mjøsa, til Hamar.  
 
Fyldt med indtryk fra dagen tror jeg de fleste nød et lille hvil før vi mødtes festklædte i 
Storhamar kirke til festmiddagen. Johannes bød velkommen til aftenen og indviede os i 
programet. Efter bordvers var frit frem til dejlig buffet. Under spisningen sang vi et par fæl-
les sange herunder, endnu en flot og fin lejlighedssang om de tidligere træf , med personlig 
hyldest til Lindy Bach og Rovar Magnum samt Frederik og Dagny Bruun, sædvanen tro 
forfattet af Olav Svae. 
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Rause gaver fra Hamar Y's Mens’ club 
 
GGGG På klubbmøte 14. oktober ble det overrakt rause gaver fra klubben. 
HalloVenn, Hamars svar på Halloween fikk overrakt en sjekk på 10.000 kroner. Dette skal ifølge 
leder Svein-Robert Solberg gå til å arrangere årets fest 31. oktober i parkeringskjelleren på Maxi. 
 

GGGG    Ungdomskafeen Uno fikk 15 000 kroner. Den eneste ansatte Linn Sigurdsen, som mottok 
sjekken, forteller at pengene skal brukes i forbindelse med oppussingen av de nye lokalene ved 
Triangelen i gågata. Åpningen her er annonsert til 1. november. 
 

GGGG Både Svein-Robert Solberg og Linn Sigurdsen orienterte med stor innlevelse om det arbeidet 
de står i og hvilke utfordringer og drømmer de har for arbeidet videre. 
 

GGGG Den største summen, 45.000 kroner, ble gitt til hovedstyret for Ynglingen. Ifølge styreleder 
Geir Bjørnar Smebye vil disse pengene brukes i forbindelse med et større arbeid med fukt i kjelle-
ren og terrenget utenfor inngangen ved peisestua. Dette arbeidet vil ikke bli startet opp før til vå-
ren. Tiden fremover brukes til å finne gode løsninger, både for å løse fuktproblemet og for, sam-
men med planeringen av terrenget utenfor inngangen nede, gjøre det lettere for bevegelseshem-
mede å komme inn. 

Her er gavemottakerne foreviget. Fra venstre Svein-Robert Solberg (HalloVenn), Linn Si-

gurdsen (kafe Uno) og Geir Bjørnar Smebye (Hovedstyret på Ynglingen. Bak fra venstre Jan 

Kåre Hummelvoll (sekretær) og Morten Saltvik (president) i klubben. Foto: Sigmund Lie 
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Denne høsten fyller 5 av våre medlemmer runde år. 
Totalsummen av år er imponerende. Det er jubilan-
tene også. 
 
Karl – den ultimate tallmannen! 
 
I denne sammenhengen er Karl en junior. På sin 
nøyaktige måte informerte han meg om at han "kan 
bli 70 i løpet av 2014". Det er jo i og for seg riktig 
når vi nå skriver oktober, og han fyller år senere på 
høsten. Men, det er jo også typisk for revisoren – 
nøyaktighet til minste detalj. 
 
Karl vokste opp i Vestre Gausdal og fikk sin skole-
gang på Brandbu og på Vinstra. Bortsett fra 3,5 år i 
Bergen, har han siden tilbrakt tiden i Hamarområ-
det. Som så mange andre har han, sammen med sin 
Hilda, gått boligløpet fra leid husrom, leilighet, 
rekkehus, enebolig til tilbake til leilighet, en trive-
lig bolig i Brox-gården, sentralt i forhold til sent-
rum og Mjøsstranda. Ok Målfrid kom inn i famili-
en i 1978 og har siden vært en vesentlig del av fa-
milien, selv om hun for noen år siden forlot redet 
og bor på Lillehammer. 
 
Typisk Karl er det å trekke frem andre, når jeg øns-
ker å skrive noe om han, hvem han er og hva han 
betyr nettopp for andre. Han er rask med å gi hon-
nør og si takk til sin trofaste Hilda for hennes ut-
holdenhet og pågangsmot tross alle plagene hun 
har måttet leve med i så mange år! Så legger jeg til 
at Karl har vært en god og trofast støtte ved hennes 
side! 
 
Karl har vært opptatt av tall og veien videre etter 
økonomisk gymnas har naturlig nok vært preget av 
dette, både i jobben som statsautorisert revisor og i 
mye av fritiden. Vi kjenner hans innsats som kasse-
rer i klubben og i regionstyret og som revisor de 
siste årene, men her vil jeg spesielt trekke frem 
innsatsen som regnskapsfører for Hamar menig-
hetsråd gjennom i alle fall 15 år. Dette er en jobb 
som egentlig bare synes i årsmeldingen og på me-
nighetens årsmøte. Resten av året gjøres jobben 
usynlig for de fleste. Dette er en kjempejobb som 
må gjøres jevnlig gjennom hele året, og som det 
virkelig står respekt av. Vi skal heller ikke glemme 
at han noen år før det også var medlem i både me-
nighetsråd og fellesråd. 
 

 
 
 

 
Karl er en vandringsmann som en ofte støter på i  
byen, på kirkevei eller ute i naturen sommer som 
vinter. Han er også glad i sang og musikk, gjerne 
klassisk, men spiller ikke selv. Han kan også se 
tilbake på om lag 40 års medlemskap i klubben og 
møter opp på møtene så ofte han kan, trofast som 
han er i ett og alt.  
 
GGGG Hva vil du trekke frem om medlemskapet i 
klubben, hvilke møter setter du spesielt pris på 
m.m.:  
Jeg setter stor pris på fellesskapet i klubben.  Sam-
været under møtene er verdifullt selv om jeg ikke 
har så mye kontakt med andre medlemmer i det 
daglige.  I visse perioder har samtale ne med andre 
medlemmer vært særlig nyttige.  Jeg synes at 
klubbprogrammene har en fin bredde i temaer og 
talere.   
       
GGGG Hvilke tanker har du om klubben fremover:    
Jeg ser jo at vi eldes – og jeg er dessverre ikke av 
de aktive for å rekruttere eller fornye.  Men jeg hå-
per at klubben kan fortsette i mange år ennå. 
Takk Karl for at du er den du er – gratulerer med 
de første 70!   
 
Kåre – den skrivende presten! 
 
Den andre junioren er Kåre. Hvem skulle trodd at 
den sindige mannen allerede har fylt 70. For mange 
er Kåre misjonsmannen og presten som gjerne tar 
pennen, unnskyld PC-en, fatt og skriver og redige-
rer. Han skal ha æren for at vi nå endelig, etter 
svært mange år med diskusjoner, har et felles Kir-
keblad for Hamar og Vang. Dere lesere skulle bare 
visst hvor lang den prosessen har vært. Kåres roli-
ge, kloke og trygge vesen har mye av æren for at 
prosessen endte godt! 
 
Kåre ble født på en liten gård som heter Vetnes i 
daværende Holum kommune. Faren døde da han 
var 9 år, og da flyttet de til Mandal der Kåre fort-
satte på skole til og med artium. Etter militærtje-
nesten i Hærens samband på Jørstadmoen (der traff 
han Aud – i disse dager er det 50 år siden) og Heg-
gelia i Troms.  
Kåre fikk sin utdannelse på Misjonsskolen i Sta-
vanger og Menighetsfakultetet. Deretter ble det Ka-
merun etter et år med forsøk på å lære fransk i 
Frankrike. Det ble 14 år med arbeid på 3 forskjelli-

Karl, Kåre, Sverre, Helge og Gunnar = 380 år 
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ge steder i Kamerun, inkludert 3 opphold i Norge. 
(Da besøkte han bl.a. Ungdomsmisjonsgruppa i 
Hamar). Begge barna er født i Kamerun og gikk 
på skole der med bosted på skolens internat, den 
eldste 5 år den yngste 1 år på skole og internat. 
De to sønnene har nå utvidet familien med 3 bar-
nebarn på 10, 8 og 6 år. 
Kåres siste arbeidsplasser kjenner vi best, krets-
sekretær for NMS i Hedmark og senere også med 
ansvar i Oppland, og de siste 13 årene prest i 
Vang.  
Pensjonisttilværelsen fylles med mye, i tillegg til 
redaktørarbeidet med Kirkebladet og journalist-
jobben i Stikka. Kåre tar vikartjenester som prest 
og ser gjerne debatter og sport på TV. Glemmes 
skal ikke hytteturer til Lesja hvor de overtok en 
hytte etter Auds foreldre, på 900 meters høyde 
med fint turterreng. På sine eldre dager observe-
res også Kåre på sykkel. Kåre har vært medlem i 
klubben i nærmere 25 år, vært en periode i styret 
for en del år tilbake og de siste årene skjøtter han 
kasserervervet med god kontroll. 
 
 GGGG Hva vil du trekke frem om medlemskapet i 
klubben, hvilke møter setter du spesielt pris på 
m.m.:  
Jeg synes møtene har en god variasjon. Dessuten 
er det hyggelige mennesker å treffe i klubben. 
Derfor er jeg medlem og derfor vil jeg fortsette. 
For meg har det vært viktig å være med i den lo-
kale klubben. Siden jeg har hatt og fortsatt har et 
engasjement i NMS som har gitt fellesskap på 
også regionalt og nasjonalt nivå, har jeg nokså 
konsekvent latt være å melde meg til noe utenom 
Hamar Y’s Men. Jeg føler at jeg hører hjemme i 
begge sammenhengene.  
       
GGGG Hvilke tanker har du om klubben fremover:    
Jeg tenker vel at med den trivsel som er, så er det 
naturlig å fortsette i samme spor.  
Takk Kåre for at du er den du er – gratulerer med 
de første 70!   
 
Sverre - diakonen som aldri gir seg! 
 
Sverre har denne høsten rundet de 80. Han er 
fortsatt sprek som få, selv om han nå måtte innse 
at billeie i syden ikke lenger er mulig. Men dia-

konarbeid blir han tydeligvis aldri for gammel til. 
Da Ole-Lars Schjerpen sluttet i sommer, og me-
nigheten sto uten diakon, sa Sverre ja til å ta en 
del av oppgavene. Det er flott gjort i hans alder, 
og det sier mye om engasjementet for andre. Det 
har vi jo også sett som "de eldres talsmann" i det 
politiske miljøet i Hamar. Mange av oss var til 
stede i klubben da Sverre presenterte seg selv. 
Derfor bare noen stikkord her om hans bakgrunn. 
Oppvokst på Sula i Frøya kommune, yrkeskarrie-
re som spenner fra læregutt på møbelfabrikk til 
statssekretær samt mange verv i ulike organisa-
sjoner. For oss vil han nok mest være sosialsjefen 
som ble diakon – og siden har vært det. Noen vil 
sikkert si at det ikke var noe steg oppover i karri-
eren, men for en som er opptatt av sine medmen-
nesker, var dette et naturlig valg. Sverre har vært 
medlem av klubben siden starten i 1969 og møter 
opp så ofte han kan, gjerne med en treffende rep-
likk og kommentar. 
 
GGGG Hva vil du trekke frem om medlemskapet i 
klubben, hvilke møter setter du spesielt pris på 
m.m.:  
 
Dessverre har jeg ikke hatt kapasitet til verv i 
klubben bortsett fra diakoniutvalget. Klubben har 
stor betydning for meg. Jeg synes møtene er inter-
essante og gir meg mye. Kameratskapet er av stor 
verdi for meg. 
       
GGGG Hvilke tanker har du om klubben fremover: 
 
Mine ønsker er at vi får enda flere medlemmer, 
og det tror jeg vi får. 
  Takk Sverre for at du er den du er – gratulerer 
med de første 80!   
 
Helge – mannen med bøkene! 
 
Helge er i samme aldersgruppe som Sverre. 80 år 
synes ikke å være noe problem. Helge er det tro-
faste klubbmedlemmet siden han meldte seg inn i 
1991. Han vokste opp på Herefoss, tok realskole 
på Birkeland, artium på Hornnes, lærer på Væ-
ting, militærtjeneste og telegrafistutdannelse på 
Jørstadmoen, praksis på havet og bibliotekutdan-
nelse i Oslo. 
 
Deretter ble det bibliotekjobb i Arendal, Fredrik-
stad (hvor han for øvrig møtte sin Bergljot), Ey-
dehavn, Stavanger, Trondheim, igjen i Arendal og 

(Fortsetter på side 12) 
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SJØMANNSKYRKJA  I 
150 ÅR 
 
31.august 1864 samla Johan C.H. Storjohann og 
sju vener seg i eit lysthus i Bergen. Resultatet av 
samtalene i lysthuset blei «Foreningen til Evang-
eliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i 
fremmede havne.» Storjohann hadde etter ei stu-
diereise i Skottland sett at det var eit stort behov 
for å gjera noko for sjøfolka. Livet på sjøen var 
hardt og farefullt og freistingane når dei kom i 
land i framande hamner var stort med kneiper og 
horehus. Stiftingsmøtet i 1864 blei starten på ein 
eventyrleg innsats for sjøfolk og i seinare år for 
nordsjøarbeidarar, studentar, sydenturistar og 
næringslivsfolk. Hausten 1865 blei den første 
stasjonen opna i Leith i Skottland. Sjømannskyr-
kjene som etterkvart blei bygde rundt om i ham-
ner i heile verda, blei både åndelege, sosiale og 
kulturelle møtestader. Her fann mange ein heim i 
dobbelt tyding. Eller for å seia det med Åsmund 
Olavsson Vinje «Borte fann eg heimen att.» 
 
I festskriftet for 50-årsjubileet i 1914 står det at 
«Storjohann påtog sig at reise til de vigtigste sjø-
steder i vort land for at vække interesse for saken 
og paa ethvert sted om mulig at organisere arbei-
det for at støtte denne. Den 15.september 1864 
utsendte ogsaa bestyrelsen en skriftlig indbydelse 
med opfording til landets menigheter om at yde 
sine bidrag til gjerningens fremme. Saken vandt 
straks alminnelig tilslutning.» 
 
Men Storjohann kom også til innlandet – og til 
Hamar. I boka til 125-årsjubileet for Hamar dom-
kyrkje skriv Hans Anders Aschim: »Pastor Stor-
johann fikk gjennom sine hyppige besøk satt i 
gang en betydelig foreningsvirksomhet for Den 
Norske Sjømannsmisjon i menigheten.» 
 
Ein av dei som var med ved stiftinga av Sjø-
mannsmisjonen, var skolebestyrer Ole Elias 
Holck som seinare blei skoledirektør i Hamar. 
Då Hamar krets av Sjømannsmisjonen (tilsvarar 
Hamar bispedøme i dag) blei skipa i 1890, blei 
Ole Elias Holck valt inn i det første kretsstyret 
saman med biskop A.M. Hille. I 1920 var det ca 
60 sjømannsmisjonsforeningar i bispedømet. I 
dag er det 17 foreningar/vaffeltreff/fellesskap  

som er i sving og gjer ein fin innsats. Det betyr at 
neste år blir det 125 årsjubileum for den gamle 
kretsen som nå er blitt region. Det er 11 regionar 
i landet som tilsvarar dei 11 bispedøma i landet.  
 
150-årsjubileet for Sjømannskyrkja har blitt fei-
ra grundig i år. I tillegg til jubileumsgudstenesta i 
Hamar domkyrkje 31.august, har det vore jubi-
leumsgudstenester i Grymyr, Nordre Ål, Rome-
dal, Øvre Rendal, Hof i Solør og i Etnedal. Burs-
dagfeiringa i Storhamar kyrkje 14.september blei 
svært vellukka med mykje folk(150) og eit vari-
ert og rikhaldig program. Det var ei feiande flott 
innleiing med Amazing Grace på sekkepipe og 
domprost Ole Elias Holck alias skolebestyrer Ole 
Elias Holck i lysthuset i Bergen. Anne Persdotter 
Flugstad og Fred Dalbakk hadde funne fram 
songar og forteljingar av Alf Prøysen som har-
monerte med grunnverdiane til Sjømannskyrkja. 
Den nye styreformannen Kjell Nordstokke heldt 
ein engasjert tale og Brødrerøster deltok med 
song. Maken til kakebord som medlemer av Ula-
brand og Hjemme borte foreninga i Ottestad had-
de laga til, skal ein leita lenge etter!   
 
Ulabrand har sine møter i Storhamar kyrkje 
andre mandag i månaden. På samlingane våre er 
det alltid eit kåseri om eit tema som engasjerer. 
13.okt hadde Sverre Gaarden «Skråblikk på 
eldreomsorgen i Hamar.» Mange spørsmål og 
gode kommentarar etter foredraget. Vi serverer 
ferske rundtykke og vafler. Dessutan har vi infor-
masjon om det som skjer både heime og ute. 
Kollekt og andakt hører også med. 10.november 
kåserer Conrad Krohn: «Hamar i fortid og nå-
tid.» På adventsmøte 8.desember kjem Kjersti 
Helland frå Beredskapsavdelinga i Sjømannskyr-
kja. Ho er forresten gift med den nye soknepres-
ten i Ringsaker. Alle er velkomne til møta våre 
og vi startar kl. 11.30. 
 
Nils Kristian Lie 
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p Organisering 
Kirkens SOS i Norge startet sin virksomhet i 1974. I 
dag består tjenesten av et landsdekkende nettverk av 
13 regioner/senter. Hvert senter et styre som har 
ansvar for driften lokalt. Som samordnende ledd er 
det opprettet et landssekretariat. Sammenslutningen 
er lokalisert i Oslo. De styrende organer for Kirkens 
SOS i Norge er Landsmøtet og Landsstyret. 
 
Kirkens SOS bemannes av ca. 1000 frivillige med-
arbeidere, som har forpliktet seg til å ta to femti-
mers vakter i måneden enten på dagtid, kveld eller 
natt. Gjennom avtaler om turnuser mellom sentrene/
regionene sørges det for at tjenesten er i funksjon til 
enhver tid. Per år besvares opp mot 200.000 hen-
vendelser fordelt på SOS-telefon, SOS-meldinger 
og SOS-chat. Kirkens SOS er Norges største krise-
tjeneste. 
 
Kirkens SOS i Hedmark og Oppland etablerte kon-
tor og vaktrom på Lillehammer i 1997. Vaktrom i 
Gjøvik og Hamar kom til i 2002 og 2007. Administ-
rasjonen består av leder i hel stilling samt tre ansatte 
i deltidsstillinger. Av sentrale arbeidsoppgaver kan 
nevnes oppsett av turnus for de frivillige medarbei-
derne, rekruttering av nye medarbeidere, og et om-
fattende arbeid for å skaffe penger. Tilskudd fra sta-
ten dekker på langt nær de nødvendige utgifter til 
driften. 
 

p Frivillige medarbeidere 
Kirkens SOS rekrutterer nye medarbeidere gjennom 
en relativt omfattende prosess. Via lokale medier og 
«munn til munn metoden» oppfordres alle interes-
serte til å bestille søknadsskjema som kan hentes ut 
på nettet. Den enkelte søker bes om å komme til en 
inntakssamtale med to av tjenestens ansatte. Søke-
ren informeres i korte trekk om tjenestens innhold, 
og har mulighet til å vurdere ytterligere om tjenes-
ten kan være aktuell for han/henne. Gjennom samta-
len danner de ansatte seg et bilde av om søkeren  

 
 
antas å kunne bli en grei medarbeider i Kirkens 
SOS.  
 
Deretter innkalles søkeren til et 40-timers kurs. Kur-
set omfatter sentrale tema det er aktuelt å bli forbe-
redt i for de som ønsker å gå inn i tjenesten. Noen 
av temaene som tas opp: Den gode samtalen, hvem 
er jeg på vakt, ensomhet, selvmordsfare, møte med 
psykisk syke, og når tro møter tro. En stor del av 
kurset består av praktiske øvelser etter korte innled-
ninger av kursholderne. 
 
Ved kursavslutning avgjør den enkelte deltaker om 
det er aktuelt å gå inn i tjenesten. Erfaringen er at de 
fleste som har gjennomført kurset, binder seg til ett 
års tjeneste; for så å kunne vurdere om en vil fort-
sette videre. I løpet av tiden på kurs har også kurs-
deltakeren fått prøve å besvare telefon og mail sam-
men med en erfaren mentor. 
 

p Livet på vakt 
Her er vi kommet til et punkt som gjør det naturlig å 
gå over til pronomenene jeg og vi. Det kan fastslås 
at ingen vakter som frivillig i Kirkens SOS er like. 
Derfor tror jeg de fleste av oss er spente på hva vi 
vil oppleve denne gang. Før vi - for vi er alltid to 
sammen på vakt – logger oss på telefon og melding-
er, tar vi en kaffekopp, prater litt sammen, og leser 
siste tids bønnebegjær slik de er nedskrevet i bønne-
boka vår etter ønske fra tidligere innringere. Deret-
ter den faste bønnen for Kirkens SOS. 
 
På telefonen møter vi mennesker med alle slags pla-
ger og utfordringer i livene sine. For mange er en-
somhet et stort problem, ofte i tillegg til for eksem-
pel fysisk eller psykisk sykdom, sorg og tap, vold 
og mishandling, eller mobbing. Felles for de mange 
er at de har behov for å få snakke med et medmen-
neske nå, klokka elleve på kvelden eller halv fem 

(Fortsetter på side 10) 

Kirkens SOS – et ledd i kirkens diakonale tjeneste 
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Endelig blir det rekkverk 
I mange år har det vært en utfordring å beve-
ge seg mellom den øvre og nedre parke-
ringsplassen utenfor Ynglingen. Begge plas-
sene er Ynglingens eiendom, noe vi er svært 
glade for. Det gir oss nemlig gode parke-
ringsinntekter. Vi er mange som har benyttet 
snarveien mellom Ynglingen og gågaten ved 
å forsere trappen, noe som ofte har vært en 
utfordring med store og litt ugreie trinn.  
 
Nå blir det bedre. Bjørn Stengel og Alf Jord-
heim har tatt utfordringen, pønsket ut en løs-
ning og sørget for gjennomføringen. Dermed 
er det et solid rekkverk på plass og en stolpe 
med belysning. 
 
Til våren vurderer de samme kreative personene å snekre en ny trapp for å gjøre ferdselen enda sikrere. 
Som styreleder er det flott å se at folk tar utfordringen og gjør hverdagen litt bedre for alle oss andre. 
Stor takk til Bjørn og Alf for innsatsen. 
 
Geir Bjørnar 

om morgenen. De vet at det alltid er noen de kan 
snakke med, selv om det kan ta litt tid å komme 
igjennom på grunn av at andre også ringer til oss. Og 
vi lytter, bekrefter av vi er med, og forsøker oss med 
innspill i innringers situasjon. Finnes det lyspunkt? 
Samtalen kan ta tid. Vi har tid. Men ikke alle trenger 
å snakke lenge med oss. Kanskje dreier det seg bare 
om noen få ord for å vite at vi er der. Bare en for-
bønn på telefonen eller skrevet i bønneboka. Et lys 
tent. 
 
De fleste mailene er skrevet av relativt unge mennes-
ker. Ofte dreier det seg om svære problemer de øns-
ker å dele med oss. Psykisk sykdom er gjenganger. 
Selvskading. Selvmordstanker. Sorg og tap. Fortvilet 
ensomhet. Hva svarer vi? Forsøker å følge inn i mør-
ket. Prøver å forstå. Finnes det lyspunkt her? Ønsker 
innskriver velkommen til å skrive til oss igjen. Vi vil 
gjerne følge deg videre. De fleste skriver snart igjen.  
Jeg følte jeg hadde lite å gi. Var svaret mitt likevel 
ikke forgjeves? 
 

 
Underveis i vakta logger vi oss av og tar en pause 
sammen. Hva har vi opplevd så langt i kveld? Debri-
fing kalles det på fint. Godt å kunne dele, der og da. 
Før vi går hjem fra vakt, skal vi ta oss tid til å snakke 
sammen. Greier jeg likevel ikke å legge fra meg inn-
holdet i en av samtalene i natt, har jeg anledning til å 
ringe bakvakta, kanskje i morgen. Det er også mulig-
het til å ta opp den krevende samtalen i veilednings-
gruppa jeg deltar i. 
 

p En selvmordsforebyggende  
     tjeneste 
Kirkens SOS har et hovedfokus på å være selv-
mordsforebyggende, noe vi vet at vi er. Tidligere 
suicidale forteller i senere samtaler at de fikk hjelp 
til å leve videre, ofte ved å ringe jevnlig til oss i en 
vanskelig tid. Via mail følger vi noen som har be-
stemt seg for å avslutte livet, men som velger å kon-
takte oss igjen.  
 
Roar 

(Fortsatt fra side 9) 
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I  Periskopet-
 

I år har jeg ikke vært på høsttakkefest. Eller forresten, kanskje jeg var det??? 

En gudstjeneste der det skjedde mye: dåp, 50-års-konfirmanter og innsettelse 

av ny prest. Det var visst også noe mer den dagen? Høsttakkefest. Men jeg la 

liksom ikke merke til det. 

Ikke noe negativt om menigheten jeg var i den dagen. Det var en flott gudstje-

neste. 

Høsttakkefest. Jeg kan ikke huske noe om det fra barneår og ungdomstid i 

Mandal, heller ikke fra tiden som student ved Misjonsskolen i Stavanger. Jeg 

betviler faktisk at det ble holdt høsttakkefest. Jeg hadde jo hørt om dette med 

Thankgivingsday fra USA. 

Så kom jeg til Kamerun. Der var høsttakkefesten en av de store kirkedagene. 

Riktignok varierte det fra sted til sted hvor mye menigheten la i denne festen. 

Men en viktig dag var det over hele linjen. Gud skulle takkes og æres for høs-

ten grøde. 

Det ble pyntet i kirken. Men målet var ikke å pynte selv om det skapte en fin 

ramme. Målet var å bringe litt av avlingen til kirken. Store deler av de kristne 

var bønder – eller de drev med jordbruk ved siden av annet arbeid. Så kom de 

da med noe av det de hadde høstet til kirken og la det fra seg foran alteret. 

Men naturlig nok var det også mulig å gi penger. Menighetens sangkor deltok. 

De kunne være flere, barn, voksne, fra forskjellige steder i byen eller fra for-

skjellige språkgrupper. Det ble festgudstjeneste. 

I Norge opplever jeg at kirken pyntes med det høsten har gitt: blomster, 

frukt og grønnsaker. Når gudstjenesten er slutt tar de som pyntet det hele med 

seg hjem igjen. Det er jo en ok løsning. 

I Kamerun ble varene enten solgt og resultatet ble lagt til pengegavene. Den 

andre muligheten var å gi til fattige. Diakoni! 

Jeg tror ikke dette skal kopieres i Norge. Men er det mulighet for å lage mer 

fest ut av høsttakkefesten? I hvert fall slik at det blir tydelig at det er høsttakke-

FEST. Takk for alt Gud gir. Det gir grunnlag for en stor og glad fest. 

Jeg spør og jeg utfordrer. 

Kåre S. 
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omsider Hamar i 1988. Bergljot og Helge har 
tre sønner og en datter – og selvfølgelig barne-
barn. Som for mange av oss, har barnebarna en 
sentral plass i livet. Som Helge sier det: Vi har 
jo erfart sannheten i utsagn som “barnebarn er 
livets belønning for å ha vært foreldre” og 
“barnebarn er livets dessert”. 
 
Helge er egentlig ingen organisasjonsmann. 
Der overlater han familiens ansvar til Bergljot. 
Men i vår klubb har han gjort sin innsats, til og 
med som president i en periode. 
Helge er en belest mann. Det kommer godt med 
når kryssordene løses. Ellers kan han gjerne 
tenke seg litt hjelp med Babels tårn, men da 
som puslespill med 5000 biter. Det krever 
plass! Helge bruker selvsagt også tid på lesing, 
men det blir nok ikke så mye tid til det som pla-
nen var før pensjonisttiden startet. 
 
GGGG Hva vil du trekke frem om medlemskapet i 
klubben, hvilke møter setter du spesielt pris på 
m.m.:  

Det er nok det sosiale, det interne vennskapet, 
som er det viktigste for meg. Og møtene er jo 
både gode og interessante, men enkelte skiller 
seg ut. Jeg vil påstå at dine sang/salme-møter er 
noe av det aller aller beste vi har. (Takk for den 
Helge!) Og jeg er glad for at vi fremdeles er en 
ren mannsklubb! 
 
GGGG Hvilke tanker har du om klubben fremover:  
Blir klubben større nå, må den vel enten deles 
eller vi må finne nytt lokale. Ellers, burde vi 
være litt mer opptatt av våre internasjonale for-
pliktelser. Vi gir jo penger til prosjekter, og hva 
vet i om dem? Eller er det bare meg som stort 
sett lar tidsskriftene vi får ligge ulest? 
 
Takk Helge for at du er den du er – gratulerer 
med de første 80!   
 
Til slutt, takk til alle for at jeg fikk trekke dere 
litt frem i Stikka 
 
Med hilsen fra Geir Bjørnar (bare halvrund 
denne høsten) 

(Fortsatt fra side 7) 

Gunnar - pedagogen! 
 
Gunnar  ble født  30. august 1934 og har røt-
ter i Flekkefjord og på Eidsvoll.  
 
Han er magister i pedagogikk fra Oslo Uni-
versitet. Der tok han også bl.a. historie sam-
tidig med Hans Anders Aschim og Johs 
Kjørven.  
 
Han har undervist i flere skoleslag og hatt 
lederverv fra ungdomsskole til lærerhøy-
skole.  
 
I tillegg har han vært meget aktiv på lands- 
plan i å skolere og kurse ansatte  og frivillige 
i arbeidet for handikappede.  
 

 
 
I vår klubb har han vært kasserer, sekretær 
og  i 1982 - 1983 var han president.  
Trass i plagsom Parkinsonsykdom har han 
alltid vært interessert, når helsa tillater det, i 
regelmessige kaffestunder på by'n, der 
mange emner berøres. God bedring, Gunnar, 
og takk for mange fine samtaler!  
 
Takk også for stor innsats, trofasthet og in-
teresse over mange år for klubben vår.   
 
Hjertelig til lykke med tiden som ligger fo-
ran. 
 
Johs 

God Jul! 


