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Andakt for de som ikke tror 
 
Dette var overskriften på en andakt Tomm 

Kristiansen holdt i Nrk radio for en stund si-

den. Human-etisk forbund likte ikke at han var 

invitert til å holde andakter, siden han er an-

satt i NRK, men dette gjorde han som privat-

person. 

Denne andakten appellerte også til mange tro-
ende, og selv om vi trykker den i Kirkebladet 

for Hamar og Vang nr. 4, synes jeg at den tå-

ler også denne trykkingen. Stikka når jo som 

kjent ut til et langt større geografisk område 

enn Hamar kirkelige fellesråd sitt område. 

For øvrig, andakten trykkes med godkjenning 

fra Tomm Kristiansen. Han satte faktisk pris 

på at vi ønsket å bruke den, både her og i Kir-

kebladet. Tusen takk for velviljen – og ordene!  

 

� Dette er en andakt for de som ikke tror. 
Jeg vet ikke hvor mange dere er, men kristen-
folket får heller vente til i morgen. 
 
� Det er en gammel og pussig tradisjon i 
Norge at religion bare er for de troende. Teolo-
gien, vårt siste renessansestudium med språk, 
historie, skrifttolkning, retorikk og sosialantro-
pologi; den er bare for oss som er innafor. Og 
skulle du havne i en diskusjon eller samtale 
om religiøse spørsmål, så må du raskt bekjen-
ne: "Altså, jeg er ikke religiøs, du må ikke tro 
det!" Og så snakker man som en deltaker i 
"Nytt på nytt." 
 
� Hvorfor skal en som ikke tror beskjeftige 
seg med religiøse spørsmål? Holder det ikke at 
jeg, som et troende menneske, leser Bibelen? 
Jeg inviterer deg til, uten fordommer, å se et-
ter. Der finner du Bibelens gammeltestament-
lige skrekkscenarier. Det er jødenes hellige 
skrifter. Det er dette Jesus og evangelistene tar 
oppgjøret med. Det er usivilisert ikke å kjenne 
Bergprekenen, denne talen hvor Jesus peker ut  

 
 
 
et radikalt program for både politikere og ekte-
folk, jurister og aktivister. Salig er de fattige 
og de som sørger. De ydmyke skal arve jor-
den. De som skaper fred skal kalles Guds barn. 
Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets 
skyld, himmelriket er deres. 
 
� Hans bemerkning om å la de små barn 
komme til seg høres ut som en alminnelighet, 
men det ble sagt på en tid da barn ingen verdi 
hadde. Jesus gikk langs veien i samtale med 
sine kvinnelige disipler. Det irriterte mennene, 
og var en provokasjon i en tid da ingen snak-
ket med kvinner, bare til. 
 
� Jesu oppgjør med de religiøse autoriteter 
viser hvem som var først med religionskritikk. 
Han kalte dem ormeyngel. Det står skrevet, sa 
han og siterte de gamle bøkene. Så la han til: 
Men jeg sier dere! 
 
� Jesus som tar inn hos forræderen, den 
korrupte toller Sakkeus, i en gest av raus tole-
ranse. Jesus holder fram den barmhjertige sa-
maritan, og sønnen som sølte vekk hele arven 
på svir, kvinnfolk og moro, og som ble feiret 
av sin far. 
 
� Jesus refser de selvgode troende. Han sier 
at troen ikke bare er for jøder; en umulig tanke 
for en samtid der alle andre ble sett på som 
urene. Han peker altså på et etnisk mangfold. 
 
� Ethvert skolebarn bør kjenne disse histo-
riene. De er allmenne fortellinger som har vært 
båret gjennom tjue århundrer, til dels av men-
nesker som ikke kunne lese og skrive. De er en 
del av vår dannelse. 
Tro det… eller ei. 
 
Tomm Kristiansen 
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Nytt nødvendig rom! 
 
Det har skjedd en viktig forbedring på Yng-
lingen. Vi har nå toalett i 1. etasje. Følgende 
har skjedd fra sommeren til høytidelig åpning 
1. november, i kortversjon: 
Undertegnede har hatt gleden av å drive pro-
sjektet fremover med god hjelp av: 
 
Knut Ståle Hauge - gått gjennom gamle pa-
pirer som var i kottet. 
 
Vaktmestere – flyttet mye ned og kastet res-
ten, ryddet etter oss og montert nødvendige 
hygiene-artikler. 
 
Alf Jordheim – vurdering av flere tilbud fra 
rørleggere, gulvoppbryting, boring gjennom 
vegg, pussing av hull og pipe og ikke minst 
god moralsk støtte for byggeleder. 

 
Kjell Berg – sammen med Alf bygget rom-
met opp igjen med gulv, vegger og tak. 
 
Bodil og Johannes Johnson – malt tak og 
lister. 
Hamar rørleggerbedrift – alt med rør, men de 
får jo betalt. 
 
Noe arbeid gjenstår 
 
Vi trenger kanskje en panelovn som i tilfelle 
må monteres av en elektriker. I tillegg treng-
er vi i skrivende stund hjelp til å male ned-
løpsrøret på dametoalettet i veggfargen, slik 
at det ser litt penere ut. Her er det bare å mel-
de seg. 
Økonomien skal jeg orientere om når vi er 
helt ferdig! 
 gbs 

 

Redaktørens spalte:Redaktørens spalte:Redaktørens spalte:Redaktørens spalte:    
 
Sitter godt tilbakelent i sofaen med PC-en på fanget – det er tid for å sam-
le tankene i redaktørens spalte. Det blir noen ord om klubben denne gang. 
Jeg er privilegert. Jeg tilhører en flokk av gode mennesker som vil hverand-
re vel. Vi møtes jevnlig, flere kvelder hver måned, og vi deler gleder og be-
kymringer. Miljøet preges av både alvor og humor. 
  
Kaffepraten på Prestrudsenteret på formiddagstid tirsdager er en annen fin møteform. Her 
diskuteres det meste, fra dagens morgenandakt i NRK og innlegg i Vårt Land, til amerikansk 
politikk. Ingen møteleder, ingen referent, bare vi som dette passet for akkurat denne dagen. 
Vi har et rundt bord med god symbolikk, ingen sjefer ved enden, og det er alltid plass til en 
stol til. En tirsdag satt jeg rett overfor Johs. Samme kveld var han savnet på klubbmøte, og to 
dager senere hadde han gått ut av tiden. Livet er uforutsigbart og må tas vare på hver dag.  
 
Alle Helgens dag spilte jeg i Løten kirke. Mange lys på kirkegården møtte meg, og i guds-
tjenesten ble 74 navn ble lest opp. Jeg kjente ingen av dem, men hadde faktisk spilt i en av 
begravelsene i vinter. Salmene var naturlig nok preget av livets slutt, men også av håpet. Jeg 
er glad jeg tilhører en flokk og en klubb som har en himmel over tilværelsen. Det gir møter 
og samvær en mening og en trygg basis, selv om man ikke snakker om det hele tiden. 
 
Måtte klubben fortsette i den samme stilen i mange år fremover. I dag har jeg helse til å 
bidra, og gleder meg over at det nye toalettet nå er på plass. Om noen år er kanskje jeg en av 
dem som trenger treningshjelp eller skyss til møtene. Da håper jeg den samme omsorgen 
som vi ser i dag, vil prege klubbens medlemmer. 
 
Geir Bjørnar 
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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. 

SSSS    å er vi godt i gang med høstens program 
og med ulike tjenesteoppdrag. Møteprogrammene 
er solide slik de pleier å være, møtene godt forbe-
redt – slik de pleier å være – og ikke minst godt 
besøkt. Hamarklubbens medlemmer slutter opp om 
virksomheten...   
 
Tidligere har vi hatt forskjellige inntektsbringen-
de prosjekter – slik som distribusjon av Huskelap-
pen og Menighetsbladet, Julegateprosjektet og ikke 
minst Søppelplukkingsprosjektet, som Olav S. kalte 
”vårens vakreste eventyr” – og vi var enige om at i 
alle fall våren var vakker...  
 
Nå har vi hatt en kort periode uten et samlende 
prosjekt. Men siden pågangsmot ikke er noe frem-
medord i klubben, har enkelte bidratt med sine 
timelønner for å sitte eksamensvakt og andre har 
gravd frem midler fra egen lommebok. Vi må jo ha 
et grunnlag for våre bevilgninger! Vi er jo en tje-
nesteklubb…  
 
Så nå er vi åpne for nye prosjekter, noe som også 
manifesterer seg i høst med et kreativt, inntekts-
bringende mellomspill som billettselgere for The 

Real Choir. Koret skal holde konsert i Vang kirke 
27/11. Peder har styrt prosjektet på en profesjonell 
måte. Y’s Men kan brukes til så mangt. 
 
Så litt om pågangsmot som imponerer: 30 august 
behandlet vi i styret et brev fra hovedstyret i 
KFUK/M, Hamar, om oppussing og tilrettelegging 
av toalett i 1. etasje. Det var ikke vedlagt arbeids-
tegning eller prisoverslag. Spørsmålet var enkelt og 
greit om klubben kunne dekke kostnadene og gjøre 
arbeidet?  

(Fortsetter på side 6) 
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Kjære sørgende familie, slekt og venner, 
 
Jeg skal få hilse fra Hamar Y’s Men’s Club, en tje-
nesteklubb og et sterkt sosialt fellesskap, som jeg vet 
har betydd mye for Johs gjennom hans voksenliv – og 
antagelig også for resten av familien på forskjellig 
vis.  
 
Men så trist. Så uvirkelig at Johs har gått bort; forri-
ge tirsdag ettermiddag satt han, som så ofte, på biblio-
teket i Kulturhuset og leste dagens aviser. Han var et 
samfunnsmenneske som holdt seg oppdatert! Og han 
hadde tenkt å delta på klubbmøtet samme kveld. Men 
slik ble det ikke denne tirsdagen. Men du verden så 
mange tirsdager det ble!  I Y’s Men etterlater Johs et 
stort tomrom. Og slik må det være – det skal merkes 
at en god venn er borte… 
 

Det er liksom noe stort og noe solid som ikke er her mer. For det er slik vi opplevde ham – 
stort nærvær og dannet væremåte. Han var kunnskapsrik og interessert i så mye, og nettopp 
dette bidro til at han kunne snakke godt med alle – om så mye – og få andre på gli. Talestem-
men var velmodulert, tydelig. Alltid fint å høre på ham når han fortalte, holdt andakt eller kå-
serte (f.eks om Robert Frost). Vi husker ham også i mange år ved pianoet på klubbkveldene – 
og vi kan lett gjenkalle sangstemmen hans: tonesikker, lett vibrato og en svak anelse rust; den 
klang så fint i fellessangen!  
 
Johs var klubbens første president da den startet i 1969. Han var også en drivende kraft bak 
etableringen. Senere hadde han hatt rollen som sekretær flere ganger – og til og med som regi-
onsleder for Y’s Men Norge. Både som lokal og nasjonal leder var han opptatt av internasjona-
le klubbforbindelser. Det siste vervet han hadde var å lede klubbens diakoniutvalg. 
 
Vi har så mye å takke Johs for: 
 

for alle funksjonene han har hatt i klubben og i bevegelsen 

for vennlighet og alle gode personlige minnespor som han har satt hos oss alle 

for alle gangene han sa ja 

for hans musikalitet 

for hans kulturinteresse og åpenhet 

for hans miljøskapende og inkluderende holdning 

og for at han fulgte opp medlemmer som var syke og trengte hjelp – helt til det siste 

 
Og til familien: Takk for at vi i Y’s Men fikk dele ham med dere i så mange år – 47 år ble det... 
Vi føler med dere i sorgen og minnes Johs med glede og med takknemlighet.  
 
Jan Kåre 

 

Minneord 
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VVVV    i møtes på campus Hamar – tidligere 
Hamar lærerskole – for en samtale i anledning av 
at Olav runder 75 år. Stedet er ikke tilfeldig 
valgt. Intervjueren har et kontor der, og Olav tok 
sin lærerutdanning der. Som så mange av klub-
bens medlemmer har Olav bakgrunn som lærer 
gjennom mange år. Men veien mot læreroppga-
ven var ikke snorrett. 
 

� Olavs første aktive kontakt med læreryrket 
var gjennom å være lærervikar. «Jeg ble spurt 
om å være lærervikar, mer enn at jeg selv be-
stemte meg for det», forteller han. Dette var like 
etter artium, og det ble en skjellsettende opple-
velse, fortsetter han. Det var flott å oppleve en 
slik tillit fra skolekretsen. Etter tiden som lærer-
vikar begynte Olav på ex. fil. ved Universitetet i 
Oslo, men avbrøt etter kort tid. «Jeg opplevde at 
det ble for stor kontrast mellom det å være en 
landsens gutt og student i Oslo», sier han. I ste-
det ble det noe helt annet, nemlig landbruksut-
danning. Dette hadde sammenheng med at hans 
far hadde kjøpt en gård, som stod skrevet på 
Olav som eldste sønn, men det ble likevel ikke 
aktuelt å gå videre på denne veien. Landbruksut-
danning ble et sidespor.  
 

� Det ble lærerutdanning på Hamar, hvor 

han begynte i 1962.  «Jeg var ikke i tvil om at 
jeg hadde valgt riktig denne gang», sier Olav. 
Mange gode minner fra egen skoletid, sammen 
med respekten for de lærere han selv hadde hatt, 
bidro til å bekrefte valget. Etter fullført 2-årig 
lærerutdanning, ble det engelsk mellomfag ved 
Norges lærerhøgskole i Trondheim. Deretter ble 
det  nok et  fag,  nemlig musikk – også det  i 
Trondheim. «Å studere musikk var noe helt an-
net enn engelsk», sier Olav, «og det er fordi mu-
sikk i stor grad er følelsesuttrykk og derfor berø-
rer følelsene våre.» Senere ble grunnfaget i mu-
sikk utvidet til mellomfag, men før det hadde 
han rukket å ta grunnfag (årsenhet) i kropps-
øving ved idrettslinjen på Elverum lærerskole. 
Det var meningen å ta hovedfag i musikk, men 
dette ble avbrutt fordi han og Ingegjerd fikk sitt 
første barn – en pike – i 1971. Og på grunn av 
familiesituasjonen, med familie på Hamar og 
studering i Oslo, ble det ikke aktuelt å gå videre 
med musikkstudiet den gang. 
 

� Men noe interessant og givende medførte 
begynnelsen på hovedfaget, nemlig at han ble 
spurt av Knut Nystedt om å bli med i Det norske 
solistkor og dermed bli med på en 35 dagers tur-
né i USA i 1973. Der hadde koret 23 konserter 
på 35 dager – det var en krevende reise. – Men 
korsangen har alltid vært en stor glede, sier Olav, 
og han var med i Hamar domkor i nesten 30 år. 
Det var fast i mange år å synge Bachs juleorato-
rium. Også Händels Messias stod på repertoaret.  
 

� I  årene  1973 -82  var  Olav  ansatt  ved 
Stange ungdomsskole, og det var i denne perio-
den – nærmere bestemt i 1974 – at han og famili-
en kjøpte hus på Hamar, hvor de fremdeles bor, 
like ved Hamar lærerskole.  

 

� Ønsket om mer utdanning var fremdeles 
levende, og i perioden 1981 – 84 ble det studier 
for engelsk hovedfag ved Universitetet i Oslo. 
Arbeidsgiver var med på legge til rette for at det 
skulle gå. Etter fullført hovedfag fikk han sin 
lengste sammenhengende lærerperiode i årene  
1984 – 2012, og da ved Stange videregående 
 skole. «Jeg gikk delvis over på AFP i 2004»,  
forteller Olav, «en ordning som fungerte godt for 

OLAV SVAE RUNDER 75 ÅR  
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meg.» «Da slapp jeg kroppsøvingsundervisning-
en, og kunne konsentrere meg om engelsk.» Til 
tross for mellomfag i musikk, underviste han 
aldri i musikk, men hadde elevene på musikk-
linjen i engelsk. Han hadde også undervisnings-
oppdrag på lærerskolen. 
 

� «Noe av det jeg minnes med stor glede fra 
denne tiden», sier Olav, «var ekskursjonene jeg 
hadde med elevene til London – det skjedde 20 
ganger, og var arbeidskrevende. Men det var 
svært hyggelig, og det hendte aldri noe galt med 
elevene. Vi forberedte oss grundig, blant annet 
gjennomgikk vi den musicalen vi skulle se på 
teateret.» 
 

� Men å være lærer er ikke det eneste Olav 
har holdt på med. I yngre år kjørte han også 
buss,  særlig  om sommeren,  hvor  han  kjørte 
utenlandske turister omkring i Norge. Dermed 
fikk han også praktisere sine språkkunnskaper. 
Fra den sommeren – 1967 – han kjørte turist-
buss i Finnmark, fikk han attest på at han var 
«ædruelig og pålitelig og dertil snakket flere 
språk»! 
 

� I forlengelsen av dette faller det naturlig å 
komme inn på Olavs interesse for gamle biler – 
der er han nok over gjennomsnittet interessert. 
Sammen med sin sønn – som nå har overtatt og 
drevet prosjektet – holder han på å restaurere en 

1934-modell Chevrolet Master. Prosjektet er nå 
på det nærmeste ferdig og har pågått gjennom 
mange år. 
 

� I YMC har Olav vært med nesten siden 
starten, allerede om høsten det året klubben ble 
chartret i 1969. Det var Torbjørn Hummelvoll 
som trakk ham med i klubben. Der har det vært 
en stor glede å være med, og ikke minst er det 
dugnadsprosjektene han vil trekke fram, fra ut-
delingen av Huskelappen til søppelplukkingen. 
«Fellesskapet  gjennom dugnadene var  flott», 
sier Olav. 
 

� På spørsmål om hva livet har lært ham, 
legger  Olav  vekt  på  barndomshjemmet  han 
vokste opp i, et kristent hjem med foreldre som 
var aktive i kristelig arbeid. «Dette har gitt meg 
et ankerfeste og perspektiv i synet på livet», sier 
Olav. «Det er en nåde å oppleve livet, det er en 
nåde å oppleve evangeliet, å oppleve familieli-
vet og å være sammen med de nærmeste», un-
derstreker han, og avslutter: «Gud satte meg inn 
i verden, Han har demonstrert sin trofasthet og 
kjærlighet, og han lover endog å «oppta meg i 
evig herlighet» (som det står på gravstøtta til 
morfar M.M. Fønhus på Aurdal kirkegård). Det 
er ikke til å tro, men jeg gjør det!» 
 

swb 

Prosjekt- og økonomiutvalget fikk saken til 
behandling før styremøtet og de gav Alf  ”alle 
fullmakter til å ta hensiktsmessige avgjørel-
ser.” Snakk om tillitserklæring! Styret støttet 
søknaden – og Alf tok over styringen sammen 
med Geir Bjørnar. Og allerede i slutten av ok-
tober var toalettet ferdig. Her fortjener særlig 
Alf, Kjell B, Johannes og Bodil stor takk. 
Utrolig effektivt arbeid som vi er takknemlige 
for. 
 
Nå har vi nettopp startet på et mer langsiktig 
prosjekt. Vi har nemlig fått en utfordring fra 
Regionsstyret, Y’s Men Region Norge, om Y’s 
Men i Hamarområdet vil ta ansvar for å ar-
rangere regionskonferansen i august 2018.  

 
Denne utfordringen har vi sagt ja til. Det blir 
en fin mulighet til å markere kvaliteter i Inn-
landet, og vise frem Hamar og det vakre 
Mjøslandskapet. Vi har allerede utarbeidet 
mandat for, og nedsatt, en lokal hovedkomité 
for konferansen. Sentrale personer her blir 
Lars Viggo, Simon, Arild og Einar i tillegg til 
en representant for Brumunddal Y’s Men’s 
Club. Denne hovedkomitéen vil så etablere 
nødvendige undergrupper som får ansvar for 
deloppgaver. 
 
Jo, da. Vi har pågangsmot, og vi holder på. 
 
Jan Kåre 

(Fortsatt fra side 3) 
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N år folk møtes, spør de ofte om hvor 
den andre kommer fra og hva de arbeider 
med. Slik er også begynnelsen på dette jubi-
leumsintervjuet med Olav. Jubilanten forteller 
at han har bodd mange steder gjennom livet. 
Han er født i Gudbrandsdalen, nærmere be-
stemt Tretten, og bodde i Gausdal til krigen 
var slutt. Deretter bar det videre til Trond-
heim hvor han vokste opp, med skolegang på 
Kalvskinnet skole. 15 år gammel dro han til 
sjøs og seilte ute i 2 år. Deretter bosatte han 
seg i Gausdal igjen og ble værende der til han 
giftet seg med sin Helene i 1972. Andre ste-
der han har bodd, er Gjøvik, Elfenbenskysten, 
Kjeller og Ridabu. En mangfoldig og spen-
nende bakgrunn, kan vi si. 
 
«Men hvorfor dro du til sjøs?» spør jeg. 
Olav forteller at det var vanlig den gang han 
vokste opp, og kanskje henger det også noe 
sammen med klassekameratene på Kalvskin-
net  skole.  I klassen på 30 elever  var  det 
mange som dro til sjøs for en to-årsperiode, 
og deretter tok de gjerne annen utdanning og 
ble på land. «Men for meg ble sjøen livet 
framover gjennom 15 år, fra 1957 til 1972 da  

 
 
 

 
jeg giftet meg», sier han. Jeg utdannet meg 
videre i denne perioden, og arbeidet først i 
maskinen.  Deretter  ble  jeg  sertifisert  som 
skipselektriker, og halvparten av de 15 årene 
jeg var ute, arbeidet jeg som skipselektriker.» 
 
 Han forteller at de første skipene han seilte 
med hadde store mannskaper,  senere satte 
rasjonaliseringen  inn  og  mannskapene  ble 
mindre. I dag er det stort sett bare offiserene – 
kaptein, overstyrmann  og maskinsjef – som 
er norske på skip som seiler i utenriksfart, 
resten av mannskapet kommer fra andre land. 
 
Olav sluttet på sjøen da han giftet seg, og 
tok videre utdanning som ingeniør på Gjøvik 
for å bedre sine arbeidsmuligheter på land. 
Han har siden jobbet på landbaserte arbeids-
plasser, bl.a. Eidsiva.  
 
Etter at han ble pensjonist, har han tatt opp 
igjen sjølivet, men da ofte sammen med sin 
kone Helene. Gann er en videregående skole 
hvor både gutter og jenter har kunnet kvalifi-
sere seg for et liv på sjøen. For å få dekket 
driftskostnader blir det arrangert sommercrui-

(Fortsetter på side 8) 

OLAV LANDHEIM RUNDER 75 ÅR 
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se hvor de fleste som tjenestegjør om bord er 
gratisarbeidende.  I løpet av en periode på 10 
år arbeidet han som skipselektriker på flere av 
cruisene. I dag er det tidligere hurtigruteski-
pet «Narvik» skoleskipet «Gann», og er num-
mer seks i rekken av Gann-skip. 
 
I forlengelsen av dette har Olav også hatt 
oppdrag for Sjømannskirken – Norsk Kirke i 
utlandet. Sammen med Helene har han vært 
både i London, Antwerpen og Tenerife. Disse 
oppdragene tenker han tilbake på med stor 
glede. I Antwerpen ble det også skipsbesøk, 
mens det på de to andre stedene var å være 
vertskap og støtte opp under det sosiale fel-
lesskapet. Sjømannskirken er viktig for nord-
menn i utlandet, gjerne bofaste eller langtids-
ferierende – norske sjøfolk er det  jo ikke 
mange  igjen  av,  kanskje  med  unntak  av 
supplybåtene i oljevirksomheten. 
 
Speiderarbeid kjenner Olav godt til, fortel-
ler han. «Dette har jeg vært interessert i fra 
barnsben av, fra tiden i Trondheim, men også 
i Gausdal, Gjøvik og Hamar». Å være speider 
har gitt meg mye, sier han.  Etter at han kom 
til Hamar, var han med i 1. Vang speidergrup-
pe hvor tidligere YMC-medlem Rovar Mag-
num var gruppeleder. Nå er han med i St. 
Georgs gilde, et sted for voksne speidere, og 
som også er en støttegruppe for speiderarbei-
det blant barn. 
 
 
 

 
I forlengelsen av speiderarbeidet ble han 
kjent med YMC på Gjøvik. «Det var mest en 
indirekte kontakt», sier han, og fra 1981 kom 
han med som medlem i Hamar. Det var Tor-
bjørn Hummelvoll som inviterte ham til å bli 
med. «Det som er et pluss ved YMC, er fel-
lesskapet», forteller Olav, «jeg liker meg godt 
der, og jeg har fått mange gode venner».  
 
I dugnadsarbeidet som han har vært med i 
gjennom en årrekke, spilte Olav en viktig rol-
le ved å legge logistikken til rette.  Det gjel-
der både Julegata og søppelplukking. Skulle 
søppel plukkes over lange strekninger flere 
steder i Hamar og omegn, var det godt med 
gode kart som viste veien. Det fikk intervjue-
ren erfare, og vi er nok begge enige om at dis-
se dugnadene var en flott måte å styrke felles-
skapet på. I YMC har han hatt mange oppga-
ver, bl.a. var han medlem av regionstyret. Det 
førte ham rundt til ulike steder, både i Norge 
og andre land. YMC har bidratt med mye til 
hans egenutvikling, sier han. 
 
Nå som han runder 75 år,  sier Olav at han 
er fornøyd med livet. «Jeg har sjelden angret 
på de valgene jeg har tatt», forteller han. «Det 
er viktig å leve i nuet, det er kjekt å leve.» 
«Når man kommer til et nytt sted, er det dette 
som teller, ikke det som var», understreker 
han. Siden 1980 har han bodd på Ridabu, men 
før det 2 år i Afrika og 2 år på Kjeller. På Ri-
dabu overtok de Helenes barndomshjem. 
 

swb 

(Fortsatt fra side 7) 

Johs begravelse 
 
� Torsdag 10 november tok vi farvel med 
Johs Kjørven. Vakker musikk (Bach og folke-
toner) fylte kirkerommet mens folk stille fant 
sine plasser. Kirken ble fullsatt. Som åpning 
sang Karin Andrassen ”Jeg hørte Jesu stemme 
si” – en sang som Johs har oversatt fra eng-
elsk (Horatio Bonard: ”I heard the voice of 
Jesus say: Come on to me and rest.”) Denne 
ble etterfulgt av fellessangen: ”Abide with me 
– fast falls the even tide.” 

 
 
 

� Nils Kristian Lie forrettet på sin varme 
og personlige måte. Det ble godt å være i kir-
kerommet. Sønnene, Ole Kolbjørn og Einar, 
holdt minnetalen over sin far med hovedvekt 
på hans livshistorie, men også på den store 
betydningen han har hatt for hver enkelt og 
for familien som helhet.  
 
� En rekke blomsterhilsener fra hans nære 

(Fortsetter på side 10) 
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 HISTORIE, FORTELLING OG REVISJONISME 
 
 

UUUU    
NESCO, FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur, vedtok nylig en 
resolusjon som etter Israels oppfatning utvisker jødenes tilknytning til Tempel-
høyden, og dermed indirekte også kristendommens tilknytning til stedet. En rek-
ke arabiske land står bak resolusjonen, noen få stemte mot, og mange avholdt seg 

fra å stemme. Resolusjonen omtalte det som jødene benevner Tempelhøyden bare med det 
arabiske navnet, og understreker at området ligger i et okkupert område. Bildet ovenfor viser 
hvordan det ser ut i dag, med de to berømte moskéene. Bakenfor al-Aksamoskéen til venstre i 
bildet, finner vi Klagemuren. 
 
� Når vi ser hvilke land som fremmet resolusjonen, og hvordan stemmegivningen var, er 
det lett å forstå at dette handler om politikk og ideologi. Historien tas i bruk for å fremme po-
litiske og ideologiske ærend. Svært mange vil reagere dersom de får høre at verken jødene 
eller kristne har noen tilknytning til området. Et tysk populærvitenskapelig historiemagasin 
som vier et helt nummer til utvalgte tema, slår uten videre fast at jødenes historie i området er 
3000 år. Klagemuren, eller Vestmuren som den også kalles, var en del av fundamentet for 
templet som lå på høyden. Derfor kaller jødene området for Tempelhøyden. På grunn av reso-
lusjonen har Israel brutt all kontakt med UNESCO. 
 
� Hva er det vi ser her? La meg begynne med å si at all historie er fortelling – i den for-
stand at historikerne anvender retoriske virkemidler for å skape en interessant historie. Unge 
nasjoner, slik Norge oppfattet seg selv etter 1814, er opptatt av sin historie. Hvordan kunne 
linjene knyttes bakover fra 1814, og hvordan kunne man skrive en sammenhengende historie 
om Norge fra urgamle tider og fram til i dag? Et moderne eksempel på en slik fortelling er 
Sverre Steens bok «Langsomt ble landet vårt eget», som utkom første gang i 1967. Opprinne-
lig var dette radiokåserier, og hensikten var på en enkel og lettfattelig måte å fortelle hvordan 
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Norge vokste fram som land og nasjon.  Steen var historiker og bygde på datidens viten om de 
temaene han tok opp.- Men selv om Steen forteller, dikter han ikke. Han forholder seg til det 
historikere og arkeologer, og andre, mener å kunne dokumentere. Likevel er det rom for tolk-
ning. Ytre sett vet vi hva som skjedde i 1814 og årene opp til dette begivenhetsrike året, men 
hvordan skal vi forstå det som skjedde? Hvordan skal vi forklare det? Det er her tolkningen 
kommer, og det er slik det skal være. 
 
� Men hvis noen benekter at Norge fikk sin egen grunnlov i 1814, kan vi kanskje stå overfor 
et forsøk på revisjonisme. Det vil si å benekte at noe har hendt, gjerne av ideologiske grunner. I 
diktatoriske regimer er ikke det uvanlig. I tiden fram til den russiske revolusjon i 1917, var Leo 
Trotski en viktig støttespiller for Lenin. På et kjent bilde poserer de to sammen, men på senere 
bilder er Trotski retusjert bort. Han falt nemlig i unåde, og de nye makthavere ville selv skrive 
det de mente var den egentlige historien om revolusjonen. Tilsvarende har vi sett eksempler på 
at enkeltpersoner, noen av dem historikere, har sådd tvil om Holocaust virkelig fant sted. Et slikt 
standpunkt blir oppfattet som revisjonistisk, og fremstår som  historieforfalskning. Det handler 
ikke om tolkning. Motivene for en slik revisjonisme kan være mange, men det handler ofte om 
hvordan historien kan brukes til å legitimere dagens politikk og idelogier. 
 
� Slik sett er det ikke likegyldig hvordan området hvor jødenes tempel lå, blir omtalt. Det er 
noe langt mer enn en tolkning, det handler om revisjonisme – og det handler om politikk og ide-
ologi. Mange vil reagere på UNESCOs resolusjon. Innholdet i den strider mot gjengs historisk 
viten, og den er et eksempel på hvordan historien kan misbrukes til politisk-ideologiske formål. 
Til syvende og sist handler det om vår felles erindring og hukommelse. 
 

Simonwb 

 

 

og vide krets pyntet koret og båren. Nils Kris-
tian leste tekstene på båndene som samlet un-
derstreket Johs sin betydning og innsats for så 
mange (bl.a. Høgskolen i Hedmark og Con-
cordia College).  
 
� Sterke tekster om det kristne håp i møte 
med døden ble lest av Johs sin kjæreste, datter 
og barnebarn. Andaktsordet Nils Kristian had-
de valgt, var hentet fra salme 40, v 4: Han la 

en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. 
Det er den nye sangen som bærer og tåler li-
vet. Før avslutningssalmen: ”Å salige stund 
uten like”, sang Karin Andreassen: ”Det enda  
som bär.” Så fulgte de fremmøtte båren til kir-
kegården.  
 
� Minnesamværet var på Hamarstuene, 
Domkirkeodden. Samværet ble ledet av Johs 

eldste sønn, Olav. Han bandt sammen denne 
ettermiddagen på en måte som viste hvor godt 
han kjente sin far og hans store nettverk.  
 
� Første taler var Sigrid Helene som valgte 
å snakke om to tema, nemlig fars stemme og 
livsmysteriet. Senere kom de ti barnebarna 
frem med gode minner om bestefar. Også 
mange andre ville dele sine minner om Johs: 
familie, slekt og venner – mange var kommet 
langveisfra.  
 
� Sang og musikk var jo en sentral del av 
samværene med Johs. Slik også her. Familien 
hadde laget et hefte med sanger som Johs var 
glad i og som ”tilhørte” familiesamværene. 
Fellessangen fikk solid tonefølge av Geir 
Bjørnar. Det ble et lyst og godt minnesamvær 
preget av takknemlighet for alt han har fått 
bety for så mange. 

(Fortsatt fra side 8) 
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I  Periskopet-Livredder. 
 
Overskriften tyder vel på noe stort. Da vi 
var på høstferie i Frankrike, fikk jeg en dag 
se noe i bassenget. Nei, det var ikke hver-
ken kone eller barn, heller ikke hund eller 
katt. Det var lite, og jeg oppdaget snart at 
det var en representant for stikkende vese-
ner som en dag i forveien hadde gitt meg 
lette smerter da de omsvermet meg på en 
liten vandring.  
 
Ja, riktig, en bie lå og kjempet for livet 
midt ute i bas-
senget. Det var 
forresten litt fint 
å se ringene som 
dannet seg rundt 
den, se bildet. 
Bien tenkte nep-
pe på det der den 
lå og strevde 
med å få vingene 
til å fungere. Det 
var jo ikke mulig 
i vannet.  
 
Jeg fant hoven 
og fikk den opp 
av vannet og 
plassert på tørt 
land. Så var det 
litt spennende å 
se hva som 
skjedde videre. Den kjempet fortsatt, krav-
let seg bort fra den fuktigheten som fulgte 
med hoven, etter at jeg hadde fått snudd den 
slik at den kunne gå. 
 
Så begynte den på en prosess nesten som 
når en katt vasker seg. Saltvann er sikkert  
 
 

 
 
 
ikke godt for en slik liten kropp. Jeg lot den 
være i fred, hadde jo ikke lyst på flere bi-
stikk. Etter en stund fra et stykke unna får 
jeg se noe som flyr opp, det liknet på en bie. 
På nytt bort for å se: sannelig den var borte. 
 
Et lite liv var reddet. Kanskje den fortsatt 
kan lage noe dråper med honning. En bie. 
Ikke så mye. Men bien - sammen med hum-
le og vel også veps - er viktige for livet på 
jorden.  

 
Den ene fra 
bassenget i 
Frankrike, kan 
ikke redde 
verden. Men 
livet i verden 
kan ikke fort-
sette uten bier 
og liknende 
dyr. Det er et 
viktig pers-
pektiv og noe 
å tenke på når 
vi irriterer oss 
over nærgåen-
de, flyvende 
vesener mens 
middagen el-
ler kaffen inn-
tas på terras-

sen eller annet sted i det fri.  
 
Guds skaperverk er mangfoldig med en 
sammenheng som vi ikke alltid tenker over. 
Jeg tenkte litt på det da jeg så bien som 
kjempet for livet i bassenget. 
 
Kåre 
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1111    
.november fikk vi en spesiell Ys-
men kveld. De fleste av oss had-
de hørt og lest i HA at Knut Ståle 
Hauge hadde laget museum av 

skolehjelpemidler på gamle Midtbyen.  
 
Vi møtte direkte på skoletrappa og ven-
tet på læreren. Presis åpnet han døren og 
fikk oss alle til å stå i to fine rekker. Der 
stod han i gråblå lærerfrakk/lagerfrakk med 
bjelle i hånda. Inne i klasserommet stod vi 
pent ved benkepultene og sang «Jeg snører 
min sekk» mens Ståle stod med Mads 
Bergs skolesangbok. 
 
Ståle var rask til å fortelle at dette ikke er 
et museum, men en samling, som kan være 
en god ressurs for lærerskolen, der framti-
dige lærere kan utvikle videre ideer, meto-

der og materiell. For oss ble det en liten 
reise tilbake til barndommens skole med 
Penol fargestifter, Volrath Vogts Bibelhis-
torie, ballograf og mye mer. På bildet ser 
dere Ståle (vi er på fornavn med læreren 
her) med en utstoppet fugl fra 1850. Han  

 

kunne også vise fram noen muskedundere 
av gevær brukt til skyteopplæring på sko-
len! Og en spesiell pult til skrivetrening i 
sand.  
 
Vi hørte om «formskrift» fra Danmark og 
løkkeskrift. Mange store fargeplansjer som 
han viste fram, var nok et stort økonomisk 
løft for en grendeskole for hundre år siden. 
Og innretningen av jordklode, måne og sol
(lyspære/stearinlys) med sveiv så en kunne 
lære om årstider dag og natt, er jo genial. 
  
Ståle fortalte historier om hvordan han 
hadde kommet over materialet ofte like før 
det skulle bli kastet. Han har innredet flere 
klasserom fra forskjellige tidsepoker og i 
tillegg lagret lærebøker etc. etter fag. En 
imponerende samling som det var koselig 
og moro å se.  
 
Henning   

 

Morsomt med «Haugesamlingen» 

 

God Jul !God Jul !God Jul !God Jul !    
Hilsen Geir  Bjørnar, Hans Anders, Nils Kristian, Geir, Simon og John 


