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ADVENT 2015 
I 1. Mosebok, kap. 9 leser vi om den pakt Gud inngikk med Noa etter storflommen: «Jeg setter 
buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. (..) Når buen viser seg 
i skyene, vil jeg se den og tenke på den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning, alt 
kjøtt og blod på jorden.» 
Det er regnbuen – med sine strålende farger – det vises til her. Den er et tegn på Guds evige løf-
te, at Gud alltid holder fast ved de løfter han gir, og at han oppholder verden for at den skal være 
et sted hvor menneskene kan bo. Dette skal regnbuen minne oss om, og det er løftets Gud vi mø-
ter i advent. Gud oppfyller sitt løfte, og han holder jorden oppe for menneskenes skyld.  
La oss se hvordan lyrikeren André Bjerke tolket dette i diktet ‘Regnbuen’. Bjerke knytter den til 
lengsel og håp, selv om han kanskje lar svaret henge litt….. Men også håpet er sentralt i den krist-
ne tro. Her er det siste verset 
     Hva regnbuen er? Den er lengsel, min venn,  
     Den er alt som vi ingen gang fikk. 
     Selv i syndeflodstider står håpet igjen 
     Så lenge et lengselens regnbuespenn 
     Kan hvelve seg fjernt for vårt blikk, 
     Det vi søker å nå, men aldri skal få, 
     Ti foran oss skal den bestandig stå 
     Og være vår bro mot den flimrende strand 
     I et fremtidens land - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simonwb 
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Hvor mye vet en moderne nordmann om chassi-

dismen – denne betydelige religiøse og sosiale 

bevegelse i øst-europeisk jødedom før annen 

verdenskrig? Mange kjenner sikkert musicalen 

‘Spelemann på taket’ - uten å vite den foregår i 

et øst-europeisk chassidisk miljø. Chassidismen 

har sin bakgrunn i jødisk mystikk og la vekt på 

det personlige og spontane forhold til Gud. 

 

Den jødiske filosofen og teologen Martin Buber 

arbeidet mye med chassidismen, og i 1970 kom 

et lite utvalg av hans jødiske visdomsfortellinger 

på norsk. Oversettelsen var ved Aasmund Bry-

nildsen og Karin Bang. Fra denne boken sakser 

vi to små fortellinger som gir et lite glimt inn i 

chassidismen. 

 

 

Guds bolig 

«Hvor har Gud sin bolig?» Med dette spørsmå-

let overrasket rabbi Mendel en gruppe lærde 

menn som besøkte ham. De lo av ham. «For et 

spørsmål! Er ikke hele verden full av hans her-

lighet?» Da besvarte han sitt eget spørsmål: 

«Gud har sin bolig overalt hvor menneskene 

lukker ham inn.» 

 

På ditt hjerte 

Rabbi Mendel fra Kotzk sa: «Og disse ordene 

som jeg har sagt deg i dag, skal ligge på ditt 

hjerte.» Verset lyder ikke «i ditt hjerte.» For det 

er tider da hjertet er lukket. Men ordene skal lig-

ge på hjertet, slik at når hjertet åpner seg i bønn 

i de hellige timer, da skal ordene synke ned i 

det.»    

Simonwb 

GLIMT FRA CHASSIDISMEN 

Gratulerer! 
 

Vi gratulerer Jan Kåre Hummelvoll og Sidsel Lied  

som har giftet seg.   
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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. 

Om å være kontinuitetsbærer 
 
� Y`s Men er på mange måter genialt organisert. 
Slik presidiet til enhver er sammensatt, og slik man 
rekrutterer til sentrale verv og oppgaver, sikrer at 
nødvendig kunnskap om klubben føres videre. Det 
skal mye til at ting går helt galt. Rollene og de ulike 
oppgavene i forbindelse med arrangementer er klart 
definert gjennom mange års praksis. Dette er også 
skriftliggjort i notater og samlet i mapper. Vi må imid-
lertid huske at nye medlemmer ikke vet om alt dette. 
Det må fortelles, og det må spørres, og det læres 
gjennom praktisk deltakelse. 
 
� Vi som har vært med en stund kan også trenge 
en repetisjon en gang i blant, særlig når vi finner det 
formålstjenlig å presisere, eller kanskje endre litt på 
gammel praksis. Klubbmøtene er en arena som kan 
tas i bruk til dette. Jeg trenger i hvert fall stadig på-
minnelser. 
 
� Fra tid til annen lurer jeg på hva det vil si å være 
kontinuitetsbærer? Særlig i familiesammenheng, men 
også i andre fellesskap. Hva bør jeg løfte fram i møte 
med nye generasjoner? Det handler om tro og verdi-
er, innhold og form. Det handler også om min egen 
evne til å se saker på nye måter, kanskje endre opp-
fatninger. Jeg tror den viktigste egenskapen for en 
kontinutetsbærer er å være åpen og nysgjerrig på nye 
uttrykk i kulturen og i kirken. Verdiformidling forut-
setter tillit og arenaer for samtale. Disse må skapes, 
ellers blir vi lett værende i det gamle. 
 
� Det første møtet vårt over nyttår skal handle om 
«Kommunikasjon- så enkelt og så vanskelig». Da kan 
vi sikkert lære noe. 
 
Lars Viggo 
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KRAFTIG OG KLANGFULL MANNSSANG I KLUBBEN 
 
26. oktober var det klart for en ny sangkveld med Geir Bjørnar ved pianoet. Noen hadde sendt inn 

ønsker og ble oppfordret til å fortelle om hvorfor de valgte akkurat denne sangen eller salmen. Andre 

salmer og sanger var utvalgt av pianisten. Selv om undertegnede ikke synger – iallfall ikke mens ande 

hører på – er det alltid fint å lytte til den ivrige sangen. Mange av salmene vekker gamle minner hos 

meg, og noen av dem tilhører en bestemt tid, preget av tidens uttrykksformer. Men de fleste har over-

levd og funnet veien inn i salmeboken. En salme helst både speile sin tid og samtidig peke ut over 

den. Jeg gleder meg allerede til neste sangkveld. Møt mannsterkt opp – det er absolutt plass til flere. 

 
Et bilde av Berlevåg mannskor får gjøre nytten denne gang siden det ikke finnes  noe bilde av den 

syngende klubben. Hvite luer har vi ikke, men vi kan nok møte disse karene når det gjelder sangglede.   
 
Simonwb 

Siste nytt fra prosjekt- og øko-
nomiutvalget: 
 

Intet er ennå fastsatt, men utvalget har lansert 
og mottatt realistiske forslag til prosjekter som 
kan erstatte søppeldugnaden som inntektsgiven-
de aktivitet for klubben. Når dette skrives (14. 
nov.), ser «hovedsporet» ut til å være tjeneste 
som eksamensvakter ved videregående skoler 
(kanskje også høgskolen i Hedmark?) i distriktet. 
Utvalget har hatt kontakt med aktuelle skoler og 
fått positivt svar på spørsmål om muligheten for 
slik tjeneste. Ytterlige detaljer må avklares før vi 
tar endelig stilling til dette og så spør våre med-
lemmer hvem som vil «verve seg» til denne type 
innsats for klubben. 
 

Et innspill fra medlemsutvalget går ut på at klub-
ben tilbyr villaeiere «hagehjelp» (mot betaling), 
både med tanke på at denne form for dugnad 
kanskje kan tiltrekke nye medlemmer og være en 
inntektsmulighet i et «marked» der et slikt behov 
eksisterer. 

 

 
 
 
Endelig er det kommet 
forslag fra medlemmer 
om at klubben avslutter 
jakten på nye inntektsak-
tiviteter og heller  
organiserer en (frivillig) 
givertjeneste som kom-
penserer for den inntekt søppeldugnaden gav 
oss. 
 

Det kan vel også tenkes at en slik givertjeneste 
kombineres med »innsats for inntekt», f.eks. i de 
former som er foreslått ovenfor. Kanskje er en 
slik kombinert løsning både logisk og nødvendig. 
Her må nok presidiet komme inn og ta de endeli-
ge avgjørelser. 
 

For prosjekt- og økonomiutvalget: 
 
Olav S. 
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NORGE PÅ TVERS. 
Jeg har tidligere skrevet om reisen vi har fore-
tatt gjennom Norge. 6-7 karer i godt voksen al-
der har gått på bena og på ski i syv år fra Halden 
til Grense Jakobselv. Reisen ble fordelt i 14 
etapper, og det var et stort øyeblikk da vi skuet 
ut over Barentshavet i Grense Jakobselv. 
«Dette har vært så morsomt at vi kan ikke gi oss 

med dette», sa Arvid ( 75 år) da vi om kvelden 

overnattet i den gamle skolen i Grense Jakobs-

elv. 

 

Da kom forslaget: «Vi fortsetter på Svalbard.» 

Sommeren 2014 ble vi fra en turistbåt som kom 
fra Barentsburg satt av på et øde sted, Cooles 
Bay, for å bruke noen dager for å gå tilbake til  
Adventsdalen. «Her har jeg aldri satt av folk 
før», sa skipperen da jeg ble låret ned i en gum-
mibåt. Vi hadde en fantastisk tur gjennom lange 
daler og vi forserte flere elver. Heldigvis med 
liten vannføring. Det var en drøy tur. Og jeg 
husker enda Arvids kommentar da han rundet 
hytteveggen der vi skulle bo. «Jeg hadde ikke 
klart en meter til!» 
 
Ting blir fort glemt. Dagen derpå kom spørsmå-

let opp. Hva gjør vi neste år? 

Det ble bestemt at vi skulle gå Norge på tvers. 

1. august i sommer hoppet vi av toget på Kongs-

voll. Målet var å gå gjennom Rondane for å 

komme ned mot Vike i Eikesdalen i Romsdalen 

etter 8. dager. Vi skulle ligge på turisthytter. Vi 

slengte tunge sekker på ryggen og sakte men 

sikkert klatret vi opp dalsida og kom oss inn i 

fjellheimen. Flokker med moskus møtte oss, og 

også mange turister som skulle se på dem.  

 

Den andre dagen på turen skjedde det noe. Vi 

hadde bare igjen 3-4 kilometer til turisthytta da 

kaldt regnvær slo imot oss. Snart var det sludd 

og snø. Sikten ble dårlig. Jeg tenkte at det er så 

kort veg fram at jeg gidder ikke å skifte på meg  

regndress. Men det var en feilvurdering. I løpet  

av en ½ time var jeg fullstendig gjennomvåt.  

 

Skoene og sokkene var klissvåte og jeg var bløt 

helt inn til skinnet. Snøen la seg og det ble vans-

kelig å se stien. De sprekeste vurderte det slik at 

det var så kort veg fram til hytta at å stå og ven-

te på de siste var unødvendig. Vi var tre i bak-

troppen og jeg måtte hjelpe en av de andre for 

å få på votter. Selv hadde jeg ikke votter med. 

Jeg frøs kraftig, var for bløt og kald og for valen 

til få av sekken og skifte klær. Ble faktisk litt be-

kymret da jeg ble usikker på retningen. 

 

Etter noen drøye kilometere skimtet vi turist-
hytta i snødrevet. Da jeg nådde trappa, var jeg 
så kald og gjennomvåt at jeg så vidt fikk av meg 
sekken , og så valen på fingrene at det var umu-
lig å få av seg skoene. Med litt hjelp og med tørt 
tøy krøp jeg ned i soveposen og fikk varmet 
meg opp. En  skremmende  erfaring for meg 
som har fartet på fjell og vidde hele livet. Men 
hvem kunne tenkt seg blaut snø første uka i au-
gust! 
«Jeg nekter å gå lenger», sa Arild en av turdelta-

gerne som er lege. Jeg går tilbake til Kongsvoll. 

Jeg kunne jo ikke la Arild gå tilbake alene i fjellet 

i to dager. Vi fikk en lengre samtale og konklu-

sjonen ble at Arild og jeg skulle gå en kortere 

rute enn de andre.  

 

Den første kvelden kom vi fram til ei lita stein-

bu med to sengeplasser langt inne i en øde dal. 

Et fantastisk sted. Vi fortsatte turen og snart var 

vi over de høyeste partiene og veien gikk ned-

over mot Vestlandet. Det ble en utrolig tur. Fra 

snøvær, øde fjelldaler med steinurer, til møtet 

med løvskogen og etter hvert de øverste fjell-

gårdene og et frodig kulturlandskap. Vi to, Arild 

og jeg, kom ned til Gjøra i Sunndal. Slik jeg føler 

det nå er det ingen av etappene tidligere år som 

kan måle seg med denne i sommer. Jeg tror det 

hadde å gjøre med de store kontrastene på  
 
 

(Fortsetter på side 6) 
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turen, og møte med en utrolig flott og frodig 

kystlandskap.  
 
I  Vike i Eikesdalen  møtte vi de andre,  og noen 
var ganske slitne etter turen, men i godt humør. 
Ved litt motorisert hjelp fram til Torvikbukt på 
Nordmøre endte vi på hytta til en av turdeltaker-
ne(Steinar Y’s-Man på Gjøvik) og fikk servert et 

godt varmt måltid.  Der var vi ute og prøvde hav-
fiske i Sunndalsfjorden fikk jeg den største fisken 
jeg noen gang har fått. En storsei som jeg så vidt 
fikk over ripa. 
 
Vi lever i et fantastisk land, med en utrolig vari-
ert og flott natur. Jeg er dypt takknemmelig for å 
ha fått oppleve Norge  på denne måten. Og ikke 
minst, det finnes en mengde gjestfrie og  
hyggelige mennesker i avsidesliggende daler og 
grender. Det er ikke einstøinger uten tiltakslyst  

 
som ikke har kommet seg ut av isolasjonen, men 
beviste mennesker som har flyttet hit og funnet 
ut at å leve tett på naturen er det godt liv. Og 
ikke minst er det hyggelig å få oppleve vennskap 
og felleskap i en slik turgjeng. Arvid som hadde 
gått på hodet i ei stri elv og slått hodet i noen 
steiner hadde store sår i panna, men han ville 
ikke være turen for uten.  

Uka etter at jeg kom hjem til Hamar lå de en e-
post  på PC-en. Det var fra Hans (77 år) fra Ha-
mar. Det var en beskrivelse av etappene fra Hjer-
kinn til svenskegrensa. For den turen skal vi gå 
neste år. 
  
Den 7. august 2016 regner jeg med at vi klatrer 

opp på ei grenserøys mot Sverige. 

Trond Vidar 

(Fortsatt fra side 5) 

 Arvid og Hans  på vei nedfjellsida mot Vike.                               Foto: Steinar Dalby 
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I  Periskopet-Stillhet. 
� For en tid siden sa jeg til en dame at jeg syntes det var vanskelig å finne tema for 
"redaktørens spalte" som jeg skriver i Kirkebladet. En stund senere kom hun med et 
tips: Stillhet. Hun tenkte bl.a. også på stillhet i kirken så vidt jeg forstod. 

� Det har jeg tenkt en del på. Kanskje kommer det til Kirkebladet også. Men denne gang 
her i Stikka. Jeg er vant med at det ikke er stille i kirken før gudstjenesten. Ofte er det dåp. 
Mennesker som ikke har sett hverandre på en stund, møtes for den store begivenheten:   
Familiens nye medlem skal døpes. Det er ikke unaturlig at det blir litt samtale. Jeg opplever 
ikke sjeldent at det er vanskelig å høre kirkeklokkene! 

� Nå har det vært fagdager for alle kirkens ansatte i Hamar bispedømme. Det var en flott 
gudstjeneste i domkirken i den anledning. Jeg kom noen minutter før gudstjenesten           
begynte. Sjeldent har jeg opplevd så stor uro i en kirke, så mye samtale (med høyt volum) 
som de minuttene før den gudstjenesten begynte. Kanskje tenkte jeg for mye på dette tema 
om stillhet, og at jeg derfor la spesielt merke til det? 

� Fra min ungdom har jeg lært og også tenkt, at stunden i kirken før gudstjenesten         
begynner, kan benyttes til konsentrasjon om det som skal skje, se hvilke salmer som skal 
synges. I min ungdom hadde jeg ofte med et NT, jeg kunne lese gjennom tekstene som skulle 
leses og prekes over. Tekstene stod jo også i salmeboken (Landstads reviderte). Respekten 
for gudstjenesten – og for kirken generelt - var slik at det var fint å kunne ha en stillhet før 
«presten viste seg» og gudstjenesten begynte. Kanskje også sende en liten bønn til vår him-
melske far for det som skulle skje og for presten. 

� De 10 sekundene med stillhet som nå er etter at klokker har introdusert gudstjenesten, 
er vel og bra. Men tid til refleksjon gir det ikke før prosesjonen / preludiet starter. Jeg savner 
den gode stillhet i kirken før gudstjenesten begynner. Det forhindrer ikke at en kan hilse på 
«naboen» i kirkebenken! 

Kåre 

 
Gratulerer! 
 
Sigrid Helene Kjørven Haug disputerte  16. oktober for 
sin doktorgrad i religionspsykologi ved Menighets-
fakultetet i Oslo.  
 
Hun har undersøkt eldre med uhelbredelig kreft som 
fikk spesiell lindrende pleie. 21 pasienter ble intervjuet 
med fokus på samspillet mellom dagliglivet og alt som 
ga mening til livet. 
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  Hva har formet vårt bilde og våre forestillinger om 
Norge? Når Bjørnstjerne Bjørnson presenterer Norge i 
det som ble vår nasjonalsang, velger han kysten som 
utgangspunkt. Kommer vi sjøveien, stiger det frem, 
furet værbitt. Det er fjellene og kystlandskapet som 
slik er blitt grunnfargen i vårt bilde av Norge. Slår vi 
opp på leksikonartikkelen ‘Norge’ i eksempelvis Il-

lustreret Norsk Konversationsleksikon (1907)  starter 
den med en geografisk informasjon om beliggenheten, 
etterfulgt av en topografisk beskrivelse. Vi finner det 
samme grunnmønsteret igjen i artikkelen ‘Norge’ i den 
siste trykte utgaven av Store Norske Leksikon fra 2005. 
Beliggenhet, hva navnet betyr, og deretter kommer stat 
og styresett. ‘Norge’ – skrevet på ulike måter – møter 
vi først i utenlandske kilder. Blant de mest kjente er 
kong Alfreds ‘Orosius’, som har innflettet i seg hålo-
galendingen Ottars reisebeskrivelse, fra 880-årene. Ot-
tar beskriver Hålogaland som et fylke i Norge. Allere-
de den gang fantes altså forestillinger om Norge og 
nordmennene som noe som skilte seg fra andre land. I 
salmene til Elias Blix – som kom fra Gildeskål i Nord-
land – finner vi mange bilder fra den nordnorske natu-
ren når han skal beskrive land og folk. 

 
Siden vi fikk vår grunnlov i 1814 har den blitt feiret 
med jevne mellomrom, senest ved 200-årsjubiléet i 

2014. Slike markeringer har vanligvis fått forlagene til 
å utgi store jubileumsverk om landet og dets historie. 
Men det var ikke tilfelle i 2014. Det eneste større bok-
verket som utkom, var knyttet til et forskningsprosjekt 
om blant annet grunnlovsfedrene og hvordan de var 
blitt påvirket av internasjonale idéer gjennom sitt stu-
dium: Nye perspektiver på grunnloven I-VI. Kanskje 
ikke så underlig når vi vet at Grunnloven forut for ju-
biléet gjennomgikk en omfattende revisjon. Samtidig 
viser dette hvordan man har villet sette grunnloven inn 
i en historisk kontekst, at den gjenspeiler sin tids idéer, 
og at den gjennom tidene har tatt opp i seg nye tanker 
fra både nasjonal og internasjonal rett. Søkelyset er 
blitt rettet mot den såkalte jødeparagrafen – hvorfor 
kom denne bestemmelsen med i grunnloven? Forkla-
ringen er både religiøs, økonomisk og nasjonal. 
Grunnlov og nasjonalt sinnelag ble knyttet sammen, og 
lenge var det slik at norsk statsborgerskap og kirke-
medlemskap var koplet sammen. Norge i 2014 er et 
annet land enn Norge i 1814, og det er noe av forkla-
ringen på at det var nettopp forskningsprosjektet knyt-
tet til grunnloven som ble utgitt. Er bildet av Norge i 
ferd med å endre seg? 
 
Ved 150-årsjubiléet i 1964 ble det utgitt to store bok-
verk. Det ene tok for seg Stortingets historie i disse 
150 årene, hvordan det hadde utviklet seg, hvordan 

JA, VI ELSKER DETTE LANDET SOM DET STIGER FREM, 
FURET, VÆRBITT OVER VANNET MED DE TUSEN HJEM 
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forholdet til regjeringen var, og ikke minst etable-
ringen av det parlamentariske system. Det skjedde 
mange endringer i styringssettet uten at disse ble ned-
felt som endringer i grunnloven. Det andre store bok-
verket kom ut i tre store bind med tittelen Dette er 

Norge 1814 – 1964. Forrest er avbildet et maleri av 
kong Olav, og deretter følger en beskrivelse av lan-
dets historie i fugleperspektiv. Så kommer en omfat-
tende beskrivelse av vær og klima – slikt hører med i 
en presentasjon av Norge. En rekke felter behandles, 
og forfatterne er opptatt av å få fram de endringer 
samfunnet har gjennomløpt.  
 
I 1914 ble 100-årsjubiléet markert. Også da kom 
det et stort bokverk. Det het ganske enkelt Norge  

1814 – 1914. Det har tekst og bilder av norske forfat-
tere og kunstnere, og det er en utvidet utgave av det 
som ble kalt nasjonalverket Norge i det XIX aar-

hundrede, utgitt noen år tidligere. Som i verket fra 
1964 har vi et bilde av kongefamilien – far, hustru, 
sønn – forrest, og vi ledes inn i historien gjennom en 
oversiktsartikkel. Verket skulle vise hvordan det fat-
tige Norge hadde utviklet seg gjennom de 100 årene 
fra 1814. Det var en stolt og ung nasjon som gjorde 
opp regnskap over disse 100 årene gjennom tre store 
praktbind. 
 
Verket fra  1914 gjenspeiler nasjonsbyggingen som 
var sentral på 1800-tallet. Da ble det etter hvert for-
met en egen nasjonallitteratur som skulle markere vår 
egenart overfor Danmark som vi hadde vært i union 
med gjennom 400 år. Språket skulle bli norsk, og tan-
ken skulle bli norsk. Det norske skulle komme tydeli-
gere fram, og innsamlingen av eventyr bidro til dette. 
Store diktere steg frem og viste hva nordmenn kunne. 
Naturen og fjellheimen ble oppdaget. Det var ikke 
noen tilfeldighet at de første turistforeningene kom i 
løpet av 1800-tallet. Lenge hadde utlendinger skrevet 
om sine reiser i Norge; nå var det nordmenns tur til å 
gjenoppdage naturen og knytte landet til den, slik 
Bjørnson gjør i vår nasjonalsang. 
 
2014 – 1964 – 1914 – tre jubiléer med ganske ulik 
innfallsvinkel, men hvor 1964-presentasjonen ikke er 
helt ulik den fra 1914. I  2014 var det helt annerledes. 
Hva kan det vise oss? Enhver tid – hver generasjon – 
føler kanskje et behov for å nærme seg fortiden utfra 
andre forutsetninger enn dem som gjaldt for foreldre 
og besteforeldre. Det er forhold i nåtiden som be-
stemmer hvordan vi nærmer oss og forstår fortiden, 
sier forskere. Hva som skjedde i 1814, at landet fikk 
sin grunnlov, lar seg lett fastslå. Men hvilke forhold 

lå bak som gjorde det mulig for en ung nasjon å skri-
ve en grunnlov? Hvordan skal vi tolke det som skjed-
de? Verket fra 1914 må leses i nasjonsbyggingens 
tegn, og denne linjen videreføres i verket fra 1964. 
Dette ble alle norske elever kjent med gjennom nor-
malplanen for folkeskolen som kom allerede i 1930-
årene, og som med mindre justeringer gjaldt i flere 
tiår. Her ble elevene introdusert for en felles referan-
seramme, med røtter tilbake til Nordahls Rolfsens 
Læsebog for folkeskolen som kom første gang i 1892. 
Den ble solgt i mer enn 8,5 mill eksemplarer. 
 
I 2014 er det plutselig ikke lenger aktuelt å anlegge 
perspektivene fra 1964 og 1914. På de 50 årene som 
er gått siden 1964, har kanskje Norge forandret seg 
mer enn på de foregående 150 årene. Norge er blitt et 
mangfoldig samfunn, religiøst og kulturelt. Hvordan 
skal vi beskrive Norge? Kan vi fremdeles gjøre som 
hålogalendingen Ottar som berettet for kong Alfred? 
Hvordan knytter vi Bjørnsons beskrivelse til det mo-
derne Norge? 
 
Verkene fra 1964 og 1914 var samtidens blikk på 
Norge og dets geografi og historie. I begge disse ver-
kene var det utvikling og forandring som ble fremhe-
vet. Forfatterne ville gi et bilde av en dynamisk na-
sjon, og verkene speiler derfor samtidens selvforstå-
else. Når vi derfor vil vite hvordan nordmenns bilde 
av seg selv har endret seg, kan disse verkene være en 
inngang. De er blitt hva den franske historikeren 
Pierre Nora har kalt ‘minnesteder’. Et minnested kan 
være både et sentralt historisk sted (Eidsvold) og et 
dokument (Grunnloven), og det kan være malerier og 
litterære verker som har fått ikonisk status fordi de 
har bidratt til å forme vårt blikk på oss selv og det 
landskapet vi lever i.- Hvem er vi? Hva er Norge? 
 

Simonwb 
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Kan vi håpe på en ny vår? 
 

DDDD    isse linjene skrives en mørk høstdag.  

Grå tåke tar bort utsikt og oversikt og plasserer 

de snart løvtomme trærne inn i et ullent land-

skap.  Dagslyset får aldri helt slippe til.  De lyse 

høstdagene med solglød over fargerike trær og 

vekslende natur og med fargesprakende solned-

ganger over Mjøsa er fortid.  Men jeg bærer 

syns- og sanseinntrykkene med meg som gode 

minner. 

 

� Også i eget liv er det tegn som varsler at det 

går mot høst.  Jeg er så heldig at kroppen funge-

rer greit ennå.  Men det skjer mye både i meg 

selv og omkring meg som legger skygger over 

fargene i tilværelsen.  Mennesker jeg kjenner 

sliter med sviktende helse og sykdom.  Blant  

jevnaldrende har døden allerede gjort sine inn-

hogg.  Jeg er kommet i en aldersgruppe som tyn-

nes merkbart ut.  Jeg kan ikke unngå å ta inn 

over meg som en realitet at også mitt liv nær-

mer seg sin slutt – selv om jeg forhåpentligvis 

ennå har noen år igjen.   

   

� I landet vårt, og enda mer utover i verden, 

skjer det mye som har dystre farger.  Krig og 

brutalitet, fattigdom og flyktningekrise preger 

nyhetsbildet.  Miljøødeleggelser og klimaend-

ringer bærer i seg illevarslende signaler for åre-

ne framover.  Krisene ser ut til å stå i kø.  Sam-

funnsstrukturer er i endring og til dels i oppløs-

ning.  Trosholdninger og leveregler som har 

vært faste holdepunkter i tilværelsen er ikke 

lenger allment gjeldende – og delvis heller ikke 

aksepterte. 

 

� Hvordan skal vi kunne holde motet oppe 

med så mange dystre perspektiver og holde ut 

når tunge skyer formørker livet?   

  

� I klubben hadde vi sangkveld nylig (stor takk 

til Geir Bjørnar for ledelse og akkompagnement 

enda en gang!)  Der fikk vi synge både eldre og 

nyere sanger og salmer.  Gjennom tekster som 

er farget av forskjellige livs- og troserfaringer og 

toner fra ulike tidsepoker fikk vi mange perspek-

tiver til tro og tanke. 

 

� En av sangene var «Å denne kilde», med 
tekst av Eivind Skeie og tone av Sigvald Tveit.   
Sangen inngår i syklusen «Visst skal våren kom-
me», med undertittel «Sanger om håp».  Med 
klangbunn i Johannes åpenbaring gir sangene, i 
et livlig og friskt tonespråk, uttrykk for håpet om 
en ny tid og et nytt liv.  Det trenger vi!   
 
� Så blir spørsmålet: Hvordan vi skal kunne 
integrere håpet i vårt daglige liv når dagene pre-
ges av de mange urovekkende nyheter og ned-
slående utviklingstrekk?  Dersom det skal bli noe 
mer enn ønsketenkning og usikker trøst, tror jeg 
at håpet må knyttes til noe varig, og på en måte 
gjøres konkret. 
  
� For oss som har en basis i kristen tro er det 
naturlig å knytte håpsdimensjonen til Kristus, 
han som oppfyller Herrens ord til Jeremia: «Jeg 
vil gi dere fremtid og håp».  I siste vers av sang-
en «Å denne kilde» kommer det til uttrykk slik: 
  
 «Du er min kilde, ren som paradiset 
  ser jeg deg nå med naglet hånd og fot! 
 Å, rike strøm fra dine dype brønner  
 gir meg tilbake helse, liv og mot» 
 
� Dette håpet er ingen «quick fix» mot alle 
problemer.  Vi må fortsatt leve med usikkerhet, 
nedslående nyheter, sykdom og død.  Men ved 
denne kilden kan vi finne hjelp og mot til å gå 
videre i livet med håp og fortrøstning – tross alt.  
For, som det heter i Hebreerbrevet 13,8:  «Jesus 
Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig 
tid». 
 
� Derfor kan vi med forventning minne hver-
andre om at «visst skal våren komme»!    
 
Karl  
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Internasjonale valg  

Bakgrunn:  

Hvert år er det valg på kommende internasjonale president (IPE). Den kandidaten som blir 
valgt vil være internasjonal president elect (IPE) i 2016/17, internasjonal president (IP) i 
2017/18 og past internasjonal president (PIP) i 2018/19.  

I tillegg er det årlig valg på medlemmer til det internasjonale hovedstyret i Y’s Men. Med-
lemmene i dette styret benevnes internasjonalt som «International Council Member» eller 
ICM om man benytter den offisielle forkortelsen. Styret har til sammen 15 medlemmer. Sty-
replassene fordeles blant de forskjellige verdensdeler («Area») etter antall medlemmer. For 
perioden 2016/17 har Area Europa 2 plasser i hovedstyret. Valgene gjelder for 2 år. 

 Status:  

Dette året er det nominert 3 kandidater som internasjonal president. To kandidater er fra In-
dia: Anton K. Antony og Ipe Jacob, og en kandidat er fra Norge: Henry J. Grindheim, 
Østenstad YMC. Omtale av kandidatene finnes på vedlagte "Biodata". Siste Internasjonale 
President fra Norge var Finn A. Pedersen, Hinna YMC i 2011/12".  

Valg av ICM skjer blant de nominerte kandidatene fra Europa. Innen fristen utløp, var det 
kun nominert en kandidat: Svein Håvåg, Haugesund YMC. Han er som kjent nåværende re-
gionsleder. Når det kun er en kandidat, blir denne automatisk valgt. Dette betyr at Svein blir 
medlem i det internasjonale hovedstyret (ICM) for en 2-årsperiode som starter 01.07.2016.  

Som en konsekvens av dette, blir Svein også kommende areapresident (APE) i perioden 
2016/17 og areapresident (AP) for 2017/18 og past areapresident (PAP) for 2018/19. Det 
andre medlem fra Europa i ICM er Knud Hougaard Klausen, Danmark. Han er kommende 
areapresident (APE) i år (2015/16) og areapresident (AP) neste år (2016/17).  

Oppsummert:  

Klubben skal denne gang sette ett kryss ved navnet til den kandidaten man vil gi sin stemme. 
Les vedlagte «Biodato» som grunnlag for å velge klubbens kandidat. Husk å sende inn stem-
meseddelen innen fristen som er angitt på stemmeseddelen. Det er ingen grunn til å vente til 
fristen for å avgi stemme. I fjor var det 28 klubber i Norge som avgav sin stemme. Region-
styret forventer at alle klubbene bruker sin «stemme»-plikt som følger med retten til å avgi 
stemme.  

Godt valg!  

Stavanger, 07.11.2015  

Svend B. Jacobsen  

Y’S MEN INTERNATIONAL 
REGION NORGE 
E-mail: ysmen.region.norge@gmail.com 

Kommende regionsleder (RDE)  
Svend B. Jacobsen  
Jelsagata 55, 4012 Stavanger  
Tlf: +47 51 53 29 23 / Mob: +47 99 20 40 25 
E-mail: svend.jacobsen55@gmail.com  
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F rimerker kan fortelle mange spennende 
ting. De kan lære oss historie og geografi, 

og de kan lære oss om ulike frimerketradisjoner i 
verdens land. Bildet til venstre viser forsiden på 
et frimerkealbum jeg fikk som trettenåring. Det 
var trykket av en frimerkeforretning i Stavanger, 
for i «gamle dager» var det mange byer som had-
de slike forretninger. De ble gjerne drevet av folk 
som selv samlet på frimerker. I byens frimerke-
forretning var jeg mange ganger for å handle fri-
merker, og som kunde – ung alder til tross – ble 
man behandlet med respekt av en eldre, hvithåret 
herre (slik jeg husker ham). Forsiden forteller at 
som frimerkesamler kan du få oversikt, kanskje 
innsikt også, over hele verden. Frimerkene kan 
komme fra Norge, eller de kan komme fra et land 
på den andre siden av kloden. Slik lærte du geo-
grafi – hvor landene lå og hva de het. Kanskje 
kunne jeg slå opp i et leksikon for å skaffe meg 
mer informasjon.  

 
Bildet til høyre viser en albumside som hadde 
fortrykk for frimerker fra engelske kolonier. Det 
betydde at England hadde kolonier for mange år 
siden. Navnene kunne være eksotiske. Som Sara-

wak – i dag en del av Malaysia. Dronning Elisa-
beth tronet i høyre hjørne av frimerket. Eller man  
kunne finne frimerker med eksotiske navn fra 
Afrika: Nyasaland, Tanganyika, Swaziland, Gold 

Coast og Kenya. Dette ble siden selvstendige 
land, og de ble senere med i det britiske samvel-
det. 
 
Som guttunge som samlet på frimerker, samlet 
jeg ikke så systematisk. Sånt tilhørte voksenalde-
ren. (Jeg samler fremdeles, men svært avgren-
set.) Det var spennende med nye merker fra land 
langt borte. Jeg hadde en onkel som seilte som 
maskinsjef i utenriksfart, og han sendte meg ek-
sempelvis brev som var frankert med frimerker 
fra San Salvador. Da var det å finne fram atlaset 
for å se hvor onkel hadde ligget i havn med ski-
pet sitt.  
 
På denne måten fikk jeg et visuelt inntrykk av 
land og kontinenter, om avstander og beliggen-
het. Historien fulgte med – som hvorfor de snak-
ket spansk i San Salvador. Land langt borte var 
alltid eksotiske. Nå har vi alt tett innpå oss, og 
det spennende og eksotiske er kanskje forsvun-
net. 
 
Men frimerker har alltid noe å lære oss. Man 
kan samle på et bestemt tema og organisere dem 
fra ett eller flere land. En slik tematikk med his-
torisk forankring gir perspektiv.  

simonwb 

HVA FRIMERKER KAN FORTELLE 


