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Y 
nglingen var godt besøkt da Henrik Syse  

foredro over temaet: «Hvor kristent skal  

Norge være? Bidrag til et arveoppgjør.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om det var av interesse for dagens tema eller mø-
tet live med rikskjendisen, er ukjent. Gjerne var det 
vel begge deler for de 130 frammøtte. La det være 
sagt med en gang: Vi fikk oppleve et fyrverkeri av 
humor og vidd vevd inn i Syses store alvor i et in-
spirert foredrag; tydelig preget av hans store enga-
sjement og opptatthet av det uavklarte begrepet 
norske verdier. 
 
«Kan et land være kristent?» spurte Syse innled-
ningsvis, kanskje som en smule undring over bestil-

lingen? Det er nødvendig å forsøke å være forberedt 
på de raske forandringer som skjer i samfunnet i vår 
tid, fortsatte han. Helt sentralt blir å besinne seg på 
hva som er sentralt å ta vare på av normer og idea-
ler. Kristne idealer og visjoner må være noe vi kan 
styre etter, samtidig som vi må ha blikk for det 
konkrete og hverdagslige. Kristendommen oppleves 
for mange av dagens mennesker som noe rart, noe 
som svever. Vi må få kristendommen inn i hverda-
gen. Gjennom de raske endringer vi opplever må vi 
ta vare på det mest essensielle.  
 
Henrik Syse slo fast at kristendommen har bidratt 
sterkt historisk og filosofisk til innholdet i mange av 
vårt samfunns viktigste verdier. Vi må kjenne tradi-
sjonen for at disse verdiene skal kunne videreføres 
og vokse. Kirkens rolle er helt sentral i denne sam-
menheng. Hva skal kirken gi oss som ingen andre 
kan? 
 
Kirken bidrar til å ta vare på de tradisjonelle ver-
diene ved den sammenheng som knyttes ved kirke-
besøk, ved høytider, dåp, konfirmasjon og begravel-
ser. Den forteller noe om hvor vi hører hjemme. I 
kirken møter vi den gode fortellingen, som sier oss 
hvem vi er. Den er et rom for formidling av etikk og 
verdier som veiledning i sentrale og krevende poli-
tiske spørsmål i samfunnet. Når dyptgripende kriser 
oppstår, er kirken en trygg havn å samles i. Kirkens 
diakonale virksomhet som livshjelper for trengende 
har historisk sett spilt stor rolle for utvikling av da-
gens omsorgstilbud. Kirken gir rom for de store 
spørsmål i tilværelsen. Gjennom ritualer, kunst og 
musikk, dåp og nattverd møter den oss på det indre 
plan.  
 
Budskapet om nåden oppsummerer alt vi får 
gjennom kirken: Vi gis mulighet til å reise oss 
igjen når noe gikk galt. Nåden gir oss lov til å 
begynne på nytt. 
 
Roar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Henrik Syse trollbandt 130 tilhørere på Ynglingen. 

(Foto: Roar Paulsrud) 

Humørfylt foredrag om alvorlig tema 
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Søkelys på norske verdier 
Det er ikke ofte HA kommer etter Stikka, 
men nå har det skjedd. 27.09. publiserte 
John Stikka nr. 3 på hjemmesiden. 
 2. oktober kommer så den samme saken 
som debattinnlegg i HA. Velkommen et-
ter, sier vi da. Viktig bidrag i en viktig sak 
fra Simon. 
Det er forøvrig ikke bare dette nummerets 
redaktør som skriver i avisen.  

REDAKTØREN: 
 
Et halvår med sykkel, Syse og 
mye annet 
Jeg snakker ikke om egen aktivitet på to hjul, men 
om høstens program. Aldri før har vel et transport-
middel fått så mye oppmerksomhet i klubben. Først 
snakket og demonstrerte Simon syklenes varianter 
5. august. 31. oktober tok Peder med sin Inger He-
lene oss med på en lang sykkeltur, heldigvis uten 
punkteringer og andre uhell for oss som bare satt i 
salen oppe og nød bildene. 
 
For mange vil høstens møte med Syse være et høy-
depunkt, men beskrivelsen av det møtet overlates i 
dette nummeret til Roar. Takk for det! 
 
Møtet om det som nå kalles NLM Hamarkirken var 
på flere måter interessant, men kanskje lite avkla-
rende. For meg ble det en bekreftelse på at denne 
gruppen prøver å ri to hester samtidig. De er mis-
fornøyd med kirkens forkynnelse og arrangerer sin 
egen gudstjeneste hver søndag kl. 11.00, altså midt 
i det vi svært lenge har kalt kirketiden, med dåp og 
nattverd. Samtidig vil de ikke ta skrittet fullt ut og 
melde seg ut av den kirken de nå konkurrerer med 
hver eneste søndag. Det synes jeg er svært ugreit. 
 
 I stedet for å «drenere» kirken for deltakelse og 
engasjement, burde de som medlemmer stille opp 
og heller prøve å påvirke kirken i den retningen de 
ønsker. Alternativet mener altså jeg ville være å 
melde seg ut. Jeg vet jo at ikke alle, heller ikke i 
klubben, er enige i dette, men det er en redaktørs 
privilegium å kunne flagge det en mener. Herved er 
det gjort i denne saken. 
Klubbens program er som vanlig både allsidig og 
variert. Jeg er glad for at det bak programmet, mø-
tegjennomføringen og fellesskapet ligger et ønske 
om godt kristent fellesskap. Takk for klubben!   
 

Tirsdagskaffen fortsetter 
Det er merkbart for klubben at Hans Anders ikke 
lenger er blant oss. Han er savnet, men vi er fortsatt 
kaffe- og prattørste. Derfor møtes vi som tidligere 
på Prestrudsenteret hver tirsdag kl. 12.00 for en 
times fellesskap. Hvis noen lurer på hvor mange vi 
er, så varierer det fra 5-6 til det dobbelte, men det 
er alltid plass til en til rundt bordet. Velkommen! 

 

 
Y’s Magasinet 
For en tid tilbake kom dette bladet igjen i papirver-
sjon i posten. Jeg har registrert at retur til papir ble 
bestemt på regionkonferansen og redaktøren skri-
ver at hun regner med at de fleste er glad for det. 
Jeg tilhører da tydeligvis ikke «de fleste». Jeg sy-
nes dette er et skritt i feil retning. Dette betyr jo i 
praksis at retur til papir blir mer retur av papir. 
 

Stikka med farger 
Dette nummer av Stikka er det første som trykkes i 
eget hus. Vi har skiftet ut den gamle kopimaskinen 
på kontoret med en nyere og finere. Den kan kopie-
re i farger og den kan lage hefter i A4 og A5. Vi 
prøver derfor med dette nummer å lage Stikka fer-
dig selv, i stedet for å bruke Hedprodukt. 
Kostnadene for klubben blir om lag den samme, 
men vi får alle sider i farger, noe som gjør Stikka 
enda bedre og finere enn tidligere. Vi håper våre 
lesere blir like fornøyd som denne nummers redak-
tør og den faste layout-sjefen! 
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::            Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

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 Slagsvold Vedum 19.  
Alf Jordheim    22.  
Sidsel Lied    22.  
Helene Landheim   29.  
 
April 
 
Åse Gaarden    4. 
Hilda Mangrud   6. 
Bjørg Gloppen   9. 
Kristin Mosvold   22. 
Morten Erik Stensberg  11. 
Thorvald Sæhlie   27. 

D et er blitt november måned, en grå og mørk må-
ned. Men etter solnedgang ser jeg mildt lys på 
Mjøshimmelen...... 
 
 Møteprogrammene våre har som vanlig vært 
gode, møtene har vært vel forberedt med godt frammø-
te. Nå ser jeg fram til møtet med Henrik Syse, til møtet 
med VL-journalist Berit Aalborg og ikke minst til ad-
ventsfesten.  
 
 I løpet av høsten døde Hans Anders Aschim og 
klubben mistet et kjært medlem. Jeg vil nok en gang 
minnes ham i takknemlighet. Klubben vil også takke 
for den rause gaven klubben fikk i denne forbindelse. 
Jeg vil også rette en står takk til alle som gjennom høs-
ten har bidratt i klubben, hver på sin måte.Jeg sitter og 
tenker framover. Jeg kan love at vårens program blir 
både godt og variert. 
 
 Nå står adventstid og julehøytid for døra. Jula har 
vært i gang siden første oktober minst, i alle fall i re-
klamen og i butikkene som flyter over av juletilbud. 
Reklamen fyller postkassene. Leter du etter den perfek-
te gaven til en 70-åring, er svaret nakke- og skulder-
massasjeapparat med infrarød varme!? 
 
 Personlig har jeg alltid gledet meg til jul. Jeg ble 
ikke født inn i materiell rikdom, og julegavene var ikke 
av det dyre salget. Mor bakte julekaker. Hun brukte 
vedkomfyr de første av mine leveår, og jeg kjenner 
både varmen og kakelukta ennå. Jula startet nok når far 
og jeg hadde ringt jula inn. Tretti minutters ringing/
kiming bare med litt bomull i ørene, var stemningsska-
pende om ikke direkte bra for hørselen.  
 
 For seksti år siden kan jeg huske vi fikk ei sti-
loppgave: Kakelinne og jolestri. I dag er vel kakelinna 

(Fortsetter på side 6) 
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KKKK    jære Randi, kjære sørgende familie, 
slekt og venner. 
Her kommer en hilsen fra Hamar Y’s Men’s 
Club, en tjenesteklubb og et sosialt fellesskap, 
som jeg vet har betydd mye for Hans Anders 
gjennom 31 år – minst – og han var helhjertet 
medlem frem til sist onsdag, den 20. september. 
Og vi hadde fortsatt planer for trening og sam-
vær…  
 
Hans Anders var president i Y’s Men i to perio-
der – og det betyr at han samlet var med i ledel-
sen i 6 år. I mange år var han også med i redak-
sjonen for klubbavisen ”Stikka”. I dette arbeidet 
var han et ordensmenneske, opptatt av språklig 
nøyaktighet og påpasselig med ”faktasjekking” 
lenge før nettopp det ble en pressesak. De siste 
årene, hver tirsdag formiddag, var han ankermann 
for Y’s Men-pensjonisttreffene i kafeteriaen på 
Prestrudsenteret: Formål: Ren hygge.   
 
Hans Anders var en ressurs i klubbmiljøet. Han 
var ikke den som fremhevet seg selv, men var 
påpasselig med at andre som hadde bedt om ordet 
på møtene – kom til orde. Hans kunnskapsrik-
dom, lune humor og interesse for andre gjorde 
ham til en god samtalepartner. Og så var han 
selvironisk – av og til: Han presterte å omtale seg 
som en ”surpomp” – én som hadde vært alvorlig 
hele livet. Men akkurat her manglet lektoren selv-
innsikt: Han var lett til å få til å le, smilet var ikke  
langt unna – og hele kroppen fulgte med i smilet 
og den forsiktige latteren. Han var en elskverdig  

 

 

person. Det forhindret 
ham likevel ikke i å leve-
re klare meldinger. Dess-
uten var Hans Anders et 
solid dugnadsmenneske – 
vi kan bare tenke på jule-
gatene som vi hadde an-
svar for i mange år. Vi er 
glade for at han også 
valgte å bruke tid og 
krefter hos oss i Y’s Men.   
 
Så var det de siste fem årene med nedsatt fysisk 
bevegelighet: Da fikk mange klubbmedlemmer 
anledning til å besøke ham og Randi i Jønsrud-
veien 22 – i det som lignet en lun hule fylt av bø-
ker, aviser, strikketøy, pc og varme: alt slikt som 
gjør et hjem hyggelig. Mandag til fredag fra kl. 
10.30 fulgte samme mønster: Litt samtale, så 
sjekke hvordan dagen og formen kjentes, så tre-
ning og endelig litt tid til god samtale. Hans An-
ders bidro til at treningen vi hadde sammen ble en 
fin sosial hendelse. Ikke bare det, treningen gav 
oss i Y’s Men mulighet til å få lov til å hjelpe. Jeg 
tror Hans Anders og Randi visste at disse samvæ-
rene var verdifulle ikke bare for dem, men like 
mye for oss andre. Regnskapet gikk i balanse.  
 
Så til Randi og familien: Takk for at vi i Y’s 
Men fikk dele ham med dere i så mange år. Vi 
føler med dere i sorgen og minnes Hans Anders 
med glede og med takknemlighet. 
 
Jan Kåre 

Minneord om Hans Anders 

IIII    nformasjonsutvalget har mistet et viktig 
medlem. Med sine gode norsk-kunnskaper, im-
ponerende allmennkunnskap, innsikt i kirkeliv og 
erfaring fra mange år som menighetsbladredak-
tør, var han et meget naturlig medlem i dette ut-
valget. 
 
 

 
 
 

 
Selv om han ikke kunne bidra med så mye direk-
te arbeid den siste tiden, ga han mye inspirasjon 
og oppmuntring, bl.a. gjennom gode kommenta-
rer på de ukentlige kaffesamtalene på Prestrud-
senteret. Takk for alt du var for oss, Hans An-
ders! 
 
Geir Bjørnar 

Stor takk til Hans Anders 
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GGGG    anske nøyaktig 100 personer var samlet 
i Storhamar kirke til minnesamvær den 29. 
september. 
Fra klubben vår var det ca. 20 medlemmer til-
stede +  ektefeller. Klubbens medlemmer sør-
get for servering og opprydning, og Geir Bjør-
nar bidro med 45 minutters velklingende 
«salmetaffel» mens vi ventet på at minnesam-
været skulle begynne. 
 
Anders Aschim, en av de tre sønnene til 
Hans Anders, ønsket velkommen og reflekterte 
over hva han hadde lært av sin far. Et tanke-
vekkende tilbakeblikk. Tore Aschim, Hans 
Anders sin bror, fortalte om hvordan det var å 
ha en storebror som var 9 år eldre. Han takket 
storebroren for hjelp til å velge. «Vemod er 
sorg uten bitterhet», var en av formuleringene 
fra hans tale. 
 
Deretter var det barnebarnas tur med taler, 
sang og musikk. Audun, Halvor og Nora kom 
med sine hilsener. Audun sin hilsen var spilt 
inn på et lydspor da han ikke kunne være til-
stede i begravelsen på grunn av et utenlands- 
opphold. Halvor sitt innslag ble spilt på bass-
gitar og var et arrangement over en folketone. 
Deretter opptrådde mange av barnebarna sam-
men med sang og musikk, og de la også ned 
blomster på kista til bestefaren.  
 

 
Per Christin Aschim, en av sønnene, fortalte 
blant annet hvor sentralt litteratur og poesi var 
i hjemmet.Han spilte også på piano, et stykke 
av Schumann som han hadde lært hjemme. 
Hans Anders sin datter, Ragnhild, fortalte om 
en omsorgsfull far som alltid fulgte med når 
«hun var utenom hjemmet.» 
 
Så var det tid for hilsener fra vennekretsen 
utenfor familien. 
Kåre Skagestad takket for innsatsen og enga-
sjementet Hans Anders hadde lagt ned for ar-
beid i Det norske misjonsselskap. 
Jan Kåre Hummelvoll takket fra Y’s Men. 
Hans Anders var medlem i klubben i 31 år og i 
løpet av denne tida hadde han to presidentperi-
oder.Martha Voll hilste fra Bibelgruppa som 
Hans Anders var en del av i mange år. 
Anders Aschim takket også fra familien. 
 
Imponerende var det at Randi, kona til Hans 
Anders, holdt en sterk takke- og minnetale 
som en avslutning. Hun sa at Hans Anders og 
hun var ganske forskjellige typer, men de had-
de hatt det godt sammen. Hun takket for at han 
holdt ut med henne i 50 år. Hun var takknem-
melig for livet slik det hadde blitt. De fikk fem 
barn, og i minnesamværet fikk vi hilse på både 
barnebarn og oldebarn. 
 
Trond Vidar 

MINNESAMVÆR 
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   TAKK til Hamar Y’s Men  
 

 for utrolig mye hjelp i minnesamværet   

 etter Hans Anders på begravelsesdagen  

 29. september. 2017 fra liten og stor, gammel  

 og ung.  Alle var imponert over «kelnerne»/servi

 tørene»/kaffekokerne! 

 

 

Dette bildet ble tatt 10 dager før Hans An-
ders døde  den 20. september 2017.  Tatt i 
konfirmasjonen til et barnebarn (Sara) i 
Oslo.  Han holdt til og med tale. 

gått av moten, det meste av kaker kjøpes. 
De gamle julesangene er knapt lov å synge 
lenger, verken i førskole eller skolestue. 
Ikke slik at alt var bedre før, men det blir 
stadig viktigere å holde fokus: Hva er det 
advent og jul egentlig handler om? 
 
 Ett av mine sterke juleminner knytter 
seg til en gammel julesang som mor var 
svært glad i, og jeg velger å avslutte med 
den: 
 
Kaldt og mørkt og lite sol, 

soleis er det fram mot jol. 

Snø og is all jordi gøymer. 

Allting ligg i lengt og drøymer. 

 

Barnet spør kor langt det lid 

enno fram til juletid. 

Mor så mangt har med å fara. 

Likevel ho støtt lyt svara. 

 

Når so klokketonar skjelv 

under høge himmelkvelv, 

melder malmsterk tonebåre 

største høgtidskveld i året. 

 

Verdi fekk ein liten gjest, 

difor held me barnefest. 

Små og store høgt dei kveda 

saman om den store gleda. 

 

Fattig barn til verda kom, 

barnet vende verda om. 

Under stort, ja, utan like 

det er Jesus og hans rike. 

 

Han som kom, seg sjølv oss gav, 

fekk ei krubbe og ei grav. 

No vil me med gledeståre 

gje han rom i hjarto våre 

 

Julesangen er skrevet av Lauritz Frantsen 
Hov og er fra 1912. 
 
Med dette ønsker jeg alle alt godt for jula 
og det nye året. 
 
Ivar 
 

(Fortsatt fra side 3) 
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BBBB    lant klubbens jubilanter i år er Jørgen 
Hærem som fyller 85 år 14. desember. Jeg mø-
ter ham til en samtale en mild novemberdag. 
Han forteller at det var nå avdøde kollega og 
venn Artur Voll som inviterte ham med i klub-
ben. Jørgen hadde tjenestegjort på en rekke sy-
kehus, hvorav lengst tid og med hovederfaring 
fra Ullevål.  
 
På Hamar sykehus fikk han muligheter til å 
bygge opp og styrke det hjertemedisinske fag-
miljøet. Det var mange arbeidsoppgaver som lå 
og ventet på å bli fulgt opp. – Han ble invitert 
hjem til Artur Voll som kjente hans kristne bak-
grunn, en invitasjon han satte pris på. Som inn-
flytter i Hamar merket han seg to skikt av inn-
byggere i byen, de som var født her og de som 
var tilflyttet. Det var lettere å komme inn på 
innflyttere enn på ”ekte” hamarsinger.  Han ble 
hjertelig mottatt av sykehuset. Det startet med 
en biltur og omvisning i byen, godord om byens 
mange restauranter før anvisning av sykehusbo-
ligen i Røreks gate. På omvisningen  la Jørgen 
merke til en gate kranset av høye trær, med be-
liggenhet nær sykehuset, Sagatunområdet. En 
huseier var beskjeftiget med å flytte på mengder 
av  løv. Ikke lenge etter ble det en villa til salgs 
i det samme området. Samme villa. Kort vei til 
sykehuset, gangavstand. Slippe å skrape is av 
bilen ved utrykning på kalde vinternetter, fortel-
ler han. Ideelt kjøp! 
 
I den tiden Jørgen  var ved Hamar sykehus 
har det vært en rivende utvikling i medisin som 
fag og vitenskap med økende grad av spesialise-
ring ved  alle sykehus. Oppgavefordeling mel-
lom sykehusene i Hedmark og Oppland ble nød-
vendig, mens mer kompliserte tilfeller ble vide-
resendt til  Oslo  Den lokale spesialiseringen 
medførte at pasienter med flere lidelser risikerte 
å måtte pendle mellom flere sykehus. Utvikling-
en videre går heldigvis i retning av å samle 
spissfunksjonene  ved  ett  sykehus.  Dette  har 
vært et mål i mange år. Det siste vedtaket om en 
kombinasjon av et nytt sentralsykehus for avan-
sert behandling og videreføring mindre oppga-
ver ved de lokale sykehusene, ser han på med  

 
glede men sier at det skal bli spennende å se om 
dette blir det endelige vedtaket. 
 
Å innføre nye behandlingsformer og mottak 
av pasienter har ikke vært bare enkelt.  Før kviet 
kanskje pasientene seg for å ringe legen på en 
søndag, eller om natten! noe som kunne føre til 
at man kom for sent under behandling. Så tidlig 
behandling som mulig er nå et  vanlig kvalitets-
mål, fremskyndet av gode resultater med nye 
metoder. Eksempelvis var det svært viktig at 
blodpropper kunne behandles så raskt som mu-
lig for å unngå alvorlige skadevirkninger. Nå 
begynner behandlingen allerede i ambulansen, 
og det er slik det skal være, sier Jørgen.  
 
På spørsmål om hvordan han har opplevd å 
være med i klubben, sier Jørgen at det har vært 
spennende å bli kjent med så mange på en gang 
– klubben har blitt et ekstra kontaktpunkt. Men 
han synes vi kunne bli flinkere til å blande oss 
litt mer i klubben – gjerne sette oss sammen 

(Fortsetter på side 8) 

JØRGEN HÆREM – 85 ÅR 

 



12                                                                                                                     STIKKA                        8                                                                                                                    STIKKA           

med noen av klubbmedlemmene som vi kan-
skje ikke kjenner like godt. Dette styrker mil-
jøet, og opplegget med at klubbmedlemmene 
presenterer seg for hverandre – «Hvem er 
du?» - synes han er et flott innslag i klubb-
programmet. Alle medlemmer må få denne 
muligheten til å fortelle om seg selv. – Det er 
vanskelig å rekruttere nye medlemmer, og 
han nevner programmet til en tidligere regi-
onleder – Ny giv – som bokstavelig talt skulle 
skyve i gang en bølge av nye medlemmer. 
Slik har det dessverre ikke gått, og kanskje 
opplevde medlemmene dette som en frem-
med måte å tenke på. Til tross for en travel 
hverdag – i den tiden da han var yrkesaktiv – 
fant han tid til være med på klubbmøtene – 
det har alltid vært givende. 
 
Sine  barnesko  trådte  han  i  Leirvik  på 
Stord, og da han var fjorten år gammel flyttet 
familien til Egersund. Begge steder var det 
knapt vinter og lite snø, så det ble lite skigå-
ing. Fra Egersund bar det til Oslo for å fullfø-
re gymnaset. Han ønsket å gå reallinjen, men 
i Egersund hadde de bare engelsklinje. Deret-
ter ble det militærtjeneste i Tysklandsbriga-
den, og etterpå bar det til Trondheim for arki-
tektstudier  ved  Norges  tekniske  høyskole, 
som det het den gangen. Studentmiljøet var 
fint der, men stemningen blant arkitektstu-
dentene var påvirket av dårlige utsikter for 
jobb. Det var delvis grunnen til at en del stu-
denter avbrøt studiet og Jørgen blant dem. 
Det pussige var at en gruppe av disse gjenfant 
hverandre da de startet medisinstudiet høsten 
etter.  
 
På spørsmål om han har noen oppsumme-
rende tanker når han runder 85 år, svarer han 
at han har fått en mer tolerant holdning til 
ting. Etter en sykdomshendelse for en tid si-
den, er han blitt mildere som person, mindre 
stridig og respekterer  andres ståsted mer – 
det mener iallfall hans kone Rita, sier han. 
Når han ser på Dagsnytt 18 er han skuffet 
over hvordan voksne mennesker kives og stri-
des, og den manglende respekt for andres  

 
standpunkter han opplever i debatter der. 
 
Helt til slutt forteller Jørgen at han bærer på 
en trygghet og visshet om at Gud ser til oss 
og kan hjelpe oss på konkret vis. Ikke bestan-
dig slik vi ønsker, men han kan gripe inn på 
sin måte. Skapelsen er et guddommelig eks-
periment, og skaperverket har Gud overlatt til 
hver og en av oss å forvalte og finne ut av. 
Han mener at Gud har lagt ned visse normer i 
skaperverket, noe som kan hjelpe oss til å fin-
ne de riktige løsningene.  
 
Noe som hendte under krigen, en alvorlig 
hendelse med hans mor, oppfatter han som en 
illustrasjon på disse tankene.  Hun fikk en 
blindtarmbetennelse som utviklet seg til livs-
truende infeksjon av bukhinnen. Legene sto 
rådløse ettersom antibiotika ikke fantes den 
gangen. Senere fortalte hun at hun den gang 
som dødssyk fikk en sterk opplevelse av at 
hun ennå ikke helt hadde fått formidle en 
Gudstro til sin fem år gamle datter.  I et klart 
syn sier da Gud til henne at hun skal få denne 
anledningen. Fra dette øyeblikket snudde syk-
dommen, og hun sto krisen over. 
 
 Tretten år senere kommer tankene flere 
ganger inn over min mor at kanskje fristen 
hun fikk etterhvert har utløpt? Datteren, min 
søster, som er blitt 18 år har nå sin egen 
Gudstro. Kort tid etter, samme sommer, snub-
ler min mor i en bratt steintrapp, faller, knu-
ser hodet og dør etter et par dager. 
 
Jørgen sier at opplevelsen er en av mange 
store grunnsteiner i hans tro. Gud er tilstede. 
Hans planer når vidt ut over våre egne ønsker 
og drømmer. Vi forstår ham ikke, han har en 
dimensjon vi ikke fatter, men vi angår Ham. 
Selv om dette var en tragisk hendelse, har den 
bidratt til å forme et nært forhold til Gud, av-
slutter Jørgen. 
 
Simon W. Bringeland 

(Fortsatt fra side 7) 
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TRÆRNE MINE 
 
For 35 år siden flyttet vi til Ilseng og jeg starter 
opp som gårdbruker på Bjørby. Gjennom gården 
gikk det en kanal som tidligere var gravd opp for 
å få stabil vanntilførsel til Løkjakvenna som lå 
ved Svartelva på Bjørbys grunn. 
 
Kanalen, eller Kvennveita som den ble kalt, var 
gravd opp for å gi mølla en stabil vannføring. 
Mølla var revet, Kvennveita var full av slam, og 
store mengder gråor hang over veita. Den var 
planlagt fylt igjen, med tanke på å utvide det 
dyrkbare arealet på gården. 
 
Jeg bestemte meg for at vi måtte restaurere veita. 
Stange Asvos vedgruppe ble kontaktet. De tok på 
seg å hogge langs veita mot at de fikk veden. Så 
leide jeg en gravemaskin som grov opp den 550 
meter lange veita. Massen som ble gravd opp ble 
underlaget for en bred sti langs veita. 
 
Jeg drev med bier. Selje er en viktig plante for 
biene og jeg stelte godt med disse trærne langs 
veita. Doggpil, en sejletype, ble kjøpt inn og plan-
tet. Dette fordi den blomstrer ekstra tidlig om vå-
ren og derfor ville ha stor betydning for biene. 
Doggpila ble startet på et større treprosjekt. Langs  
Kvennveita plantet jeg eik, alm, ask, hestekastan-
je, krossved og hassel med et stykke mellomrom. 
Samtidig la jeg til rette for trær som allerede 
vokste på stedet. Osp, bjørk, rogn og hegg var 
blant disse. Det finnes 16 forskjellige løvtrær i 
Norge. Jeg bestemte meg for at jeg ville ha alle 
disse treslagene på gården langs Kvennveita.  
 
Nå er de på plass alle sammen. Lind, svartor, grå 
 

 

or, lønn og hyll for å 
nevne noen. I sommer kom 
bøk på plass som det siste treet. Jeg 
gleder meg over trærne mine. Jeg følger dem 
fra år til år og ser hvordan de vokser. Jeg kvister 
litt og steller dem. 

Hvorfor denne lidenskapen for trær? Det er noe 
spesielt med trærne. For meg er de noen faste hol-
depunkter i livet som jeg gleder meg over. Jeg 
undrer meg over hvor store de blir og jeg besøker 
dem jevnlig. Noen har store flotte kroner, andre er 
fulle av bær og noen har fine høstfarger.  
Det er 35 år siden jeg plantet de første trærne og 
det er utrolig hvor store noen har blitt. Det fortel-
ler meg noe om at livet går fort. 
 
Flere enn meg har oppdaget trærne langs 
Kvennveita, og i sommer fikk jeg spørsmål fra 
Den norske turistforening, Ilsengstiene om de 
kunne sette opp skilt med navn ved trærne. Det sa 
jeg ja til og i løpet av sommeren har alle fått sine 
fine skilt med navn. Slik kan mange ha glede av 
trærne gjennom hele året. 
 
I tillegg til stien langs Kvennveita har jeg anlagt 
en sti som går langs elvebredden. Her har jeg latt 
trærne stå uten at jeg rører den naturlige vegeta-
sjonen. Trær som velter overende blir liggende. 
Det er blitt en liten jungel med et yrende fugleliv 
om våren. Dvergspetten, Norges minste hakke-
spett, trives i disse morkne trærne. Den hekker 
her hvert år. 
 
 Trærne virker beroligende på meg – bli gjerne 
med på en rusletur!  
 
Trond 

NATURHJØRNET  



10                                                                                                                   STIKKA                 

I  Periskopet-
I  Periskopet-
I  Periskopet-
I  Periskopet-

V i har gjennom hele 2017 feiret / markert / 
jubilert for reformasjonen. Det har vært viktig 
for vår kirke og for mange andre kirker, både de 
som kaller seg lutherske og de som er et resultat 
av det som skjedde i 1517 og de følgende årene. 
 
Luthers kamp med seg selv om hvordan han 
skulle finne en nådig Gud ble et startpunkt for 
de senere hendelsene. Eller kanskje vi skulle si 
at startpunktet var da han så at frelsen var en 
gave, at han så en nådig Gud, en Gud som tilgir.  
 
Slik skriver Wikipedia: Under stille reflek-
sjon over Rom 1,16-17 (se sitat nederst) 
gikk betydningen av «Guds rettferdighet» 
opp for Luther. Et spørsmål som lenge had-
de opptatt ham var: «Hvordan kan jeg finne 
en nådig Gud?». Nå oppdaget han at den 
«Guds rettferdighet» som det tales om i 
Rom 1,17, ikke er den strenge dømmende 
rettferdighet hos en Gud som i ubønnhørlig 
hårdhet holder dom over den arme synder. 
Det er tvert imot en nådens rettferdighet. 
Gjennom den ser Gud nådig på den syndi-
ge troende, av ren barmhjertighet for sin 
Sønns forsonende lidelses skyld. Ved det 
blir synderen «rettferdiggjort». 
 
Dette feirer vi med takknemlighet. «Nåden 
alene» har jo vært jubileets sentrale ord. 
Med denne forståelsen forsto Luther at avlats-
handelen var et villspor og det kom til et opp-
gjør i 1517. (Den katolske kirke tok selv avstand 
fra dette misbruk noen årtier senere.) 
Så vidt jeg har forstått, hadde ikke Luther noe  
ønske om å bryte med kirken som han hadde  
 
 

 
 
vokst opp i. Problemet var jo heller at hans tan 
ker og overbevisning, ikke falt i smak i kirken.  
Her ligger «bismaken». Det ble kirkesplittelse, 
kamp og motsetninger med alvorlige følger. Det 
er ikke noe å feire.  
 
500 år senere ser vi håp. Kirkene er i ferd med 
å finne sammen i felles forståelse av evangeliet. 
Håp om at misforståelser kan ryddes av veien. 
Det har vi sett er i ferd med å skje. Paven har 
vært med på å feire reformasjonen. Målet er 
ikke å slå alle kirker sammen, men vi kan håpe 
på respekt og forståelse, vi kan også håpe at det 
i en ikke altfor fjern fremtid blir mulig å delta 
ved hverandres nattverdbord.  
 
Håp. Ved hovedmarkeringen av 500 års jubi-
leet i Nidarosdomen var det biskopen i den Ka-
tolske Kirke som ledet trosbekjennelsen. Håp 
om fellesskap kirkene i mellom, håp om felles-
skap mellom kristne selv om vi har forskjellige 
kirketilhørighet og kanskje vektlegger ulike si-
der ved vår kristne tro forskjellige. Slik kan vi 
utfylle hverandre i oppgaven med å bringe nå-
dens budskap videre. 
 
Rom 1,16-17: For jeg skammer meg 
ikke over evangeliet. Det er en 
Guds kraft til frelse for hver den 
som tror, jøde først og så greker. 17171717 
For i det åpenbares Guds rettfer-
dighet av tro til tro, slik det står 
skrevet: Den rettferdige skal leve 
ved tro. 
 

Kåre 

Jubileum med håp og bismak 
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En av vår klubbs gode kjennetegn er at vi bryr oss 

om enker til avdøde medlemmer. Vi inviterer til mø-

ter, blåtur og adventsfest hvert år, og vi møter 

mange i andre sammenhenger. 

2 av våre trofaste, Solveig Austnes Kjos og Ragnhild 

Hummelvoll har denne høsten vært utenfor vår rek-

kevidde noen uker. Vi ba derfor om en rapport til 

Stikka. Her kommer den: 

 
En dag i vår ringte Solveig og sa: "Du, jeg har fått 
et tilbud fra Aller Travel/Vi over 60 om 4 uker i Ca-
lahonda (Spania) i oktober/november. Blir du med?" 
Jeg behøvde ikke betenkningstid! Dit ville jeg gjer-
ne - for 10. gang. Da jeg i mars 2015 reiste fra El 
Campanario, sjømannskirken på Costa del Sol, trod-

de jeg det var for siste gang. Men der tok jeg feil! 
11.oktober i år gikk jeg igjen inn dørene der, og føl-
te jeg var hjemme. Det viste seg at leilighetshotellet 
vi skulle bo på, "Det gode liv Resort Club Calahon-
da", lå bare 800 m fra kirka.  
 

 
Flyet vi reiste med, var selvsagt forsinket, og med 
den prisen vi betalte, kan en ikke vente avgang i 
"beste reisetid".  Klokka 02.30 den 10. oktober nær-
mest sprang en ung mann med en 19 kilos koffert i 
hver hånd opp trappene til 3.etasje, mens han forsik-
ret Solveig og meg om at vi skulle få en av de beste 
leilighetene! Kanskje var det for å kompensere at vi 
var kommet til en avdeling uten heis. Men han had-
de rett: stor stue, godt utstyrt kjøkken, to soverom, 
to bad og to store terasser - med havutsikt! Vi skjøn-
te fort at her ville vi få "det gode liv". 
 
Dagene ble fylt med sol og varme, palmer og 
blomster og trivelige mennesker. Et par netter med 
kraftig tordenvær, skybrudd og strømstans hører jo 
liksom med! Og Spania trenger regn. På Det gode 
liv Resort møttes "vår" gruppe til frokost hver dag 
og til vaffelstund med quiz hver tirsdag og fredag 
ettermiddag. Det var lange gåturer i nærområdet 
hver morgen og bussturer til kjente turiststeder. Jeg 
overlot de fleste turene til Solveig! Nøt heller fyldig 
referat - med bilder- når hun kom hjem om kvelden. 
 
Jeg ruslet turer i nærmiljøet og var innom El 
Campanario til vafler og kaffe, tidebønner, lunsj, 
stryking av forklær, putevar osv. og messingpuss. 
Godt å gjøre litt nytte for seg. Noen av de ansatte 
har vært der i alle mine 10 år. Reidun og Leif Gun-
nar Sørlien fra Brumunddal må jo nevnes. Noen var 
nye. Slik er jo sjømannskirka. Den er ikke statisk! 
Men alle gjør sitt ytterste for at vi som kommer dit, 
skal føle oss velkommen. 
 
Lunsjen på søndager er viden kjent. Gladys er 
"Solkystens beste kokk!" Men for oss var vel guds-
tjenesten høydepunktet. Alltid smekkfullt, og sang 
som nesten løfter taket i det vakre kirkerommet. For 
meg var det også vemodig. Jeg måtte ofte se dit hvor 
Torbjørn og jeg, Gudmund og Kjellaug (Torbjørns 
bror og svigerinne) pleide å sitte. Godt var det da å 
ha Solveig i nærheten.  
 
Den siste uka sa vi ofte til hverandre: "Nå er det 
bare noen dager igjen, hvor ble alle disse dagene 
av?" Hjemreisen gikk som smurt. Etter 6 timer gikk 
vi av toget på Hamar stasjon, til "vinterlys"i trærne 
og halvferdig julegate! 
 
Ragnhild 

(Fortsetter på side 12) 

Ragnhild og Solveig i kjent stil på sjømannskirken El Campana-
rio i Calahonda – som vaffelstekere! 

Reisebrev fra Ragnhild og Solveig 
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Før jeg ringte Ragnhild og foreslo 4 ukers opp-
hold i Calahonda, hadde jeg sjekket kartet og slått 
fast det jeg trodde; Calahonda ligger ikke langt fra 
Granada! Og i Granada ligger Alhambra, bare 
navnet har i mine ører fortont seg som et eventyr 
fra «Tusen og en natt».  
 
I mange år har jeg hatt en drøm om å komme 
dit, men etter at Per døde, har jeg ikke trodd det 
skulle skje. Så alt den første dagen på  
«resorten» sjekket jeg om de dyktige og hyggelige 
vertene våre arrangerte tur til Alhambra, og jeg 
var den første som skrev meg på lista. Dette kunne 
jeg ikke gå glipp av!! 
 
Alhambra ligger på åskanten over Granada, og 
er det mest kjente minnesmerket etter maurer-
tiden i Spania. Den er på en gang både en festning, 
eller en borg, en kongelig residens, og en egen li-
ten by i utkanten av byen. Vår guide inne i Al-
hambra hadde bodd i Norge og snakket et slags 
norsk/svorsk, og var dessverre mye mer engasjert 
når hun snakket om at hun hadde bodd i Mosjøen, 
enn når hun fortalte om Alhambra. 
  
Selve festningsverkene med tårn og det som hø-
rer forsvarsverket til, var vi lite innom. Omvis-
ningen var konsentrert om palassene, «Det konge-
lige hus». Det var delt i tre områder: Mexuar, der 
du ble møtt med inskripsjonen: «Kom inn, og du 
vil finne rettferdighet», altså en slags rettssal, Co-
mares var der hoffet holdt til, og der all offisiell 
politisk og diplomatisk aktivitet foregikk, mens 
Harem var der kongene levde sine private liv.  
 
Med en slik oppdeling kunne en kanskje tro at de 
forskjellige «rommene» avspeilet hva de ble brukt 
til, men slik var det ikke. Det hele ble en vandring 
gjennom utsøkt arkitektur med vakre bueganger, 
med søylerekker av ubeskrivelig skjønnhet, tak-
buer, den ene etter den andre bortover, kunstferdig 
støpt i en slags stukkatur, vakre tak, utskåret i tre-
verk eller støpt lik buene, vegger med ornamenter 
og kalligrafi, åpne bueganger som førte ut til 
vannspeil, kranset av velduftende myrtehekker, 
rislende fontener, vakre blomster, ja, alt det vakre 
du kan tenke deg! Det som manglet, og som var 
der en gang, f.eks. teppene, putene, de lave diva-
nene, urnene, fargene, og menneskene som levde  

 
der, måtte en bare tenke seg -. Jeg er utrolig takk-
nemlig for at jeg har fått oppleve Alhambra! 
 
Ragnhild og jeg var en tur i Mijas, en vakker, 
liten by bygd inn i fjellsida, administrasjonssenter 
for kommunen ved samme navn, og som Calahon-
da er en del av. Der var det en vakker park, bygd 
rundt kløfter med en rislende bekk og flere vann-
speil, og en slukt med huler og ganger der en 
mengde fugler hadde reir og tilhold. Mijas var 
byen med skinnvarer av alle slag, vesker og sek-
ker, skinnjakker og hansker i mengdevis! 
  
Byen Ronda, som ligger på et platå og er bygget 
på begge sider av ei svær kløft, var neste severdig-
het. Over kløfta, og elva i bunnen, ble det bygget 
ei bro i 1793. Det er ikke til å fatte hvordan de 
kunne greie å bygge et så fantastisk byggverk med 
det utstyret og de redskapene de hadde på den ti-
den! (Jo, jeg har hørt om pyramidene i Egypt -)  
 
Vår gruppe valgte ikke omvisning i byen, vi 
valgte en tur ned i bunnen av slukten, gikk noen 
kilometer langs elva, og opp igjen til en bodega et 
stykke oppe i åsen på den andre siden. Bodegaen 
hadde vært et munkekloster en gang, kjøpt av en 
argentiner, arkitekt fra Buenos Aires, som nå drev 
som vinbonde der. Det var underlig å se det som 
en gang hadde vært munkenes kirke, der tidebøn-
nene hadde lydt og messer ble holdt, og der dekor 
i form av freskomalerier av helgener og St. Jacobs 
kamskjell fortsatt fantes i veggene, i dag gjort om 
til produksjonshall og lager for vin. 
 
Fra denne bodegaen kunne vi også se ut over de 
fruktbare andalusiske sletter, der de høster korn to 
ganger i året, og der de dyrker mengdevis av oli-
ventrær, vindruer, frukter og grønnsaker. Den sto-
re bekymringen er regnet som uteblir over store 
deler av Spania. Det ble sagt så mange ganger av 
guiden som fulgte oss på flere turer, at heretter 
kommer jeg til å følge med på nettopp det; kom-
mer det ønskede langsomme, vedvarende regnet, 
eller skal forørkningen over store deler av dette 
vakre landet fortsette? 
 
Solveig 

(Fortsatt fra side 11) 

Og her fortsetter Solveig: 


