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Dette var tittelen på andakten Åste Dokka holdt i 
Nrk 11. august. Som dere sikkert husker, har jeg 
også tidligere benyttet meg av muligheten til å låne 
andakter fra Nrk til Stikka. Så også denne gang, i 
tilfelle dere ikke hørte den, eller har glemt den. 
Åste Dokka er til daglig å finne som prest i Oslo 
Domkirke, men mange husker henne sikkert som 
mangeårig medarbeider i avisen Vårt Land. 
Uansett, her er andakten: 
 
"Hjemme hos oss er det stort sett mannen min 
som lager mat. Jeg vasker opp, barna dekker på. 
Det fungerer godt. Selv synes jeg det er vanskelig å 
finne på noe å lage. To elsker laks, den siste kan 
ikke utstå det, selv er jeg lei av fiskepinner, og hvit 
saus tar så lang tid.  
 
Men noen ganger ser jeg en mulighet for at jeg 
kan være kokken og slippe oppvasken: Det er når 
kjøleskapet er fullt av ubrukelig småtteri. Halv 
blomkål, en purre på vei mot komposten, en pølse-
bit og litt rømme. Da kommer kreativiteten til meg 
– jeg er nemlig best på restemat. Det er så mye let-
tere å lage noe hvis jeg ikke begynner med blanke 
ark. Gi meg noen rammer og begrensninger, så er 
jeg i gang.  
 
Vi sier ofte til barna: Du kan bli hva du vil! 
Bare du legger deg i selen, står hele verden åpen 
for deg. Livet er en eneste stor, uendelig mulighet. 
Det kan være berusende å tenke slik, tenke at det 
ikke finnes noen grenser. Men det er jo også forvir-
rende. Hvilken vei skal jeg velge, når det er uende-
lig mange veier? Og: det er heller ikke sant.  
Alle kan ikke bli det de drømmer om.  
 
Jeg kunne aldri vært profesjonell musiker, id-
rettsutøver eller kunstner. Jeg hadde ikke vært 
noen god barnehagelærer eller matematiker. Jeg er 
rett og slett ikke utrustet med det som skal til av 
fysiske egenskaper, gehør, tålmodighet eller tall-
forståelse.  

Jeg har akademisk utdannelse, men jeg er ikke 
god til å lese faglitteratur. En gang, mens jeg skrev 
doktorgrad, klaget jeg min nød til en professor. Jeg 
får ikke lest, sa jeg. Han svarte: Du må gjøre din 
svakhet til din styrke. Når du ikke får lest, så får du 
kanskje tid til helt andre ting som de lesende ikke 
får? Du får kanskje observert verden? Tenkt? Skre-
vet? 
  
Gud skapte oss ikke med samme utgangs-
punkt. Vi er ikke satt på samme sted, med de sam-
me forutsetningene. Vi kommer til verden med stor 
variasjon, og stedene vi kommer til er også helt 
ulike. Noen ganger er det himmelropende urettfer-
digheter i den variasjonen. Jeg tror vi er skapt til et 
begrenset liv. Vi kan jo ikke være til stede mer enn 
ett sted. Vi lever ikke mange år på jorda. Vi blir 
syke og dør.  
 
Få mennesker får til alt vi hadde ønsket oss. Å 
være skapt betyr å være avgrenset. Det kan vi sør-
ge og rase over, eller vi kan bestemme oss for å 
lage restemiddag. For i begrensningene ligger også 
våre muligheter. Hvis du ikke kan spille gitar, kan 
du bli lydmann. Hvis du ikke kan leve evig på jor-
da, kan du leve godt mens du er her.  
Begrensning er også mulighet. Og den restemidda-
gen jeg lager handler ikke bare om meg selv, den 
handler også om andre: For rundt oss ligger det 
mange ugjorte oppgaver, tusen behov. Når et barn 
gråter, kan jeg trøste. Når de søker etter flere folk 
på frivilligsentralen, kan jeg melde meg. Når det er 
dugnad, kan jeg stille opp og gjøre min del. På 
kristent heter det kall: Å bli ropt til av omgivelse-
ne, og gå dit man trengs.  
 
Det er sikkert flott å leve suveren og ubegren-
set. Men en restemiddag som metter magene er 
uendelig tilfredsstillende." 

Å leve med begrensninger. 
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JJJJ    eg vet hvor jeg var 
 

Først en takk til Arne for redaktørjobben med for-
rige nummer av Stikka. På siste side skriver han 
om store hendinger i vår verden. Han nevner at 
han ikke vet hvor han var da Brå brakk staven. 
Jeg vet hvor jeg var. Den dagen var Eli og jeg på 
vei hjem fra Le Havre i Frankrike. Vi hadde be-
søkt Eli (datter av Ruth og John Johansen) og Ole 
Kristian Lunde, for øvrig gamle Praisingmedlem-
mer og "Ynglingenslitere", som den vinteren var 
assistenter på Sjømannskirken der.  
Uken vi var borte var det Ski-VM i Oslo. Før vi 
dro, kunne jeg glede meg over at en gammel venn 
Kjell Fjalsett sang VM-sangen, men den uken vi 
var i Le Havre fikk vi kun med oss ett navn i 
sportssendingene på TV, Alexander Zavjalov. 
Ikke skjønte vi hva han eventuelt hadde utrettet. 
På TV-ens sportssendinger i Frankrike var det 
stort sett bare terrengsykling. Etter at vi landet på 
Fornebu, fikk vi nyheten om innspurten til stav-
brekket. 
 
Jeg husker ellers hvor jeg var: 
da kong Haakon døde 7. november 1956 – i bi-
len til Lillehammer med min far. 
 
da John F. Kennedy ble skutt 22. november 
1963 – utenfor oppgang C i Østregate 102. 
 
da Ragnar Espegren var på TV julaften 1967 
 – hjemme i Østregate 104. 
 
da Martin Luther King ble skutt 4. april 1968  
– hjemme i Østregate 104. 
 
da de første menneskene landet på månen 21. 
juli 1969 – på vei til Oslo. 
 
da Trettenulykken fant sted 22. februar 1975  
– på hytta på Sjusjøen med vinterleir for barn fra 
Asker menighet. 
 

 
da Norge slo England 2 – 1 i fotball for herrer 9. 
september 1981  
– i kjellerstua hjemme og så kampen sammen med 
Iver. Vi hadde farge-TV. Vil du høre en morsom 
historie fra den kvelden, så forteller sikkert Iver 
gjerne! 
 
da Bobbysocks vant den internasjonale Grand 
Prix-finalen 4. mai 1985  
 
– hos Elis foreldre i Asker. 
da kong Olav døde 17. januar 1991 – hjemme i 
Aslak Boltsgate 2. 
 
da det var OL-åpning på Lillehammer 12. feb-
ruar 1994  
– hjemme foran TV-en. Vi var jo advart om å ikke 
være ute, i alle fall ikke med bil pga. stor trafikk. 
Det har vel aldri vært så stille i Hamar en lørdag. 
 
da Åstaulykken fant sted 4. januar 2000  
– hjemme og jobbet med sangutvalget til CD-en 
med sanger fra Barnesalmeboka. 
 
da tvillingtårnene ble rammet i New York 11. 
september 2001  
– hjemme foran TV-en resten av dagen. 
 
da det smalt i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 
 – på besøk hos Elis slektninger i Asker. 
 
da Norge stengte ned 12. mars 2020  
– hjemme og fulgte nyhetssendingene.  
 
Jeg husker ikke hvor jeg var da Egil Danielsen 
tok gull i OL 26. november 1956, men jeg husker 
at han kom hjem til Hamar. 
 
Kanskje er det en sykdom og en diagnose for å 
huske slikt, ikke vet jeg! Uansett, så har i alle fall 
de som har orket å lese dette, fått en påminning 
om flere viktige datoer i vår historie. 
gbs 

Redaktørens hjørneRedaktørens hjørneRedaktørens hjørneRedaktørens hjørne    
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    PresidentenPresidentenPresidentenPresidenten    har ordethar ordethar ordethar ordet::::    

 
 
Desember 
 
Olav Landheim   1. 
Trond Vidar Vedum  4. 
Nelly Bligoud   5. 
Helge Senumstad   8. 
Karl Mangrud   9. 
Marit Skjerven Amlien  11. 
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. 

        Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer!Gratulerer! 

EEEE    ndelig er vi i gang igjen med ganske vanlige møter 
i peisestua. Vi har vel fortsatt noen gode vaner for å unngå 
smitte. Vanlige forkjølelser hjelper det også mot. Blant «de 
vise menn» er det fine ressurser. Da biskopen måtte melde 
avbud dagen før, trådte Ole-Jacob og Iver til med mer enn 
rundstykker den kvelden. Vi fikk høre om Ivers oppvekst i 
Norges første drabantby, Lambertseter. Så kom Ole-Jacob 
med sin historie med en helt annen ramme, gården Tomter i 
Vang. Ikke minst fikk vi høre om hans enorme arbeid med 
bygdebøker. Dere burde vært takket skikkelig på møtet, 
men da takker jeg i hvert fall her. TAKK.  
 
Programinnslaget «Hvem er du» på møtene våre, har vi 
tatt opp i styret. Vi prøver å få til en oversikt over hvem 
som har hatt dette og sendte en liste rundt. Vi vil unngå at 
noen blir glemt, og gjøre det lettere å finne dem som ikke 
har fått presentere seg. Jeg tror dette er et populært innslag 
som betyr mye for fellesskapet i klubben. Til og med jeg, 
som har vokst opp sammen med Iver, hadde glede av å høre 
noe nytt i hans presentasjon. 
 
Vi har hatt programmøte for våren med utvalgsledere. 
Fortsatt har vi noen temaer igjen etter stengingen, men også 
flere nye interessante temaer. Biskopen ba om ny dato og 
kommer 4. januar. 
 
Til våren skal vi se på om utvalgene er hensiktsmessi-
ge. Må noen slås sammen? Noen kan sikkert bytte over i et 
annet utvalg. Etc. 
 
Men først skal vi ha adventsfest og jul. I skrivende 
stund kommer det foruroligende meldinger om at smitten 
øker. Vi får håpe det snur, og at vi får møtes til fest. Uansett 
er vi utfordret til å ta vare på hverandre. Velsignet god ad-
vent og jul til dere alle.   
 
Henning   
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I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet
I  Periskopet 

Savn 

DDDD    ette blir litt mer personlig enn 

vanlig. «Hva tenker du på?» spør jo Face-

book. Jeg har i høst tenkt mye på to perso-

ner som har stått meg nær i forskjellige 

perioder i livet. Begge døde nå  i høst. 

 

Først var det Siri, eneste gjenværende 

kusine på min fars side. Nå er vi to av en 

søskenbarnflokk på 34 som fortsatt lever. 

Begge vi som er igjen er ved vårt andre 

fornavn, Gullov, oppkalt etter vår oldefar 

på Skagestad. Litt rart. For mange er det 

vel et litt fremmed navn, men i vår slekt 

går det langt bakover – riktignok i for-

skjellige former. 

 

Siri var den yngste av oss alle, og jeg var 

nest yngst. Aldersspredningen i flokken 

var stor. Den eldste ble født i 1898 og Siri 

i 1948. Dermed var Siri den av mine søs-

kenbarn på fars side som jeg var nesten på 

alder med. Vi traff hverandre i  flere fami-

liesammenhenger. I sommer fikk jeg an-

ledning til å besøke henne på hjemstedet 

nær Egersund. Hun var allerede preget av 

kreftsykdommen, og jeg tror vi begge for-

stod at det var siste gang vi så hverandre. 

Jeg kjenner på et savn etter henne. 

 

 Den andre som døde var 99 ½ år.  

Antilde var vår nabo på gården der jeg 

vokste opp og bodde nesten 10 år av  

 

 

 

 

livet. Min bror og jeg besøkte ofte nabo- 

ene. De hadde ei flott lita jente som vi fikk 

lov til å passe. Men så døde min far, og vi 

flyttet til  Mandal. Så gikk det godt over 

60 år uten at vi hadde kontakt, bortsett fra 

svært tilfeldig. 

 

Men for noen år siden dristet jeg meg til 

å besøke henne. Jeg hadde gjort noen for-

søk tidligere uten at hun var hjemme. Men 

så en gang tok hun sjansen på å lukke opp 

for meg, til tross for at hun så en fremmed 

mann utenfor. Av datteren fikk jeg tydelig 

beskjed om å ringe på forhånd om jeg ville 

besøke henne igjen. Jeg fikk gleden av å 

besøke henne noen ganger senere, sist nå i 

sommer. Vi fikk dele minner fra min barn-

dom, og hun fortalte meg om min far. 

Mine minner om ham er jo preget av de 

mange år som har gått siden 1953 da han 

døde. Hun hadde gode minner om ham (og 

om min mor). Det var godt å høre. Så syn-

tes hun jeg liknet på ham. Derfor sa hun 

«farvel Kristen» (hans navn) da jeg gikk 

fra henne. Det ble sterkt for meg. Det blir 

også et savn ikke å treffe Antilde når jeg 

skal til Mandal. 

 

Med takk tenker jeg på disse to kvinne-

ne. Fred over deres gode minne. 

 
Kåre 
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Hamarklubben i jubileumsskriftet 
 
Som mange klubbmedlemmer er kjent med,  
er jeg ikke av de ivrigste til å følge med på alt 
som skjer i vår organisasjon utenfor egen klubb. 
Til tross for det tok jeg en rask gjennomgang av 
jubileumsskriftet med tilbakeblikk på de siste 50 
årene. Mitt utgangspunkt var sikkert ikke over-
raskende, står det noe om vår klubb der? Svaret 
er JA. Her er noe av det jeg fant: 
 
 På side 13 står det om chartringen av vår 
klubb 07.06.1969. Det var den 15. klubben i 
Norge, noe som medførte at man hadde nådd 
antallet klubber som var nødvendig for å danne 
Norge som en egen region. 
 
På side 32 står det at det pr. 2019 er to klub-
ber som har egen klubbavis. Den andre er en 
klubb i Stockholm. Vi er med andre ord den 
eneste klubben i Norge som har egen avis! 
 
På side 58 er det en oversikt over norske 
regionledere. Her finner vi Johs. Kjørven som i 
1980-81 og Per Kjos i 1988-89 bekledde dette 
vervet. 
 
På side 61 er det en oversikt over region-
konferansesteder, og her ser vi at Hamar hadde 
dette arrangementet i 1977, 1989 og 2018. 
 
Ellers kan vi på side 20 se at Per Kjos hadde 
internasjonale verv 1991-94 mens han bodde på 
Kongsberg. 
 
Hamarklubben er kanskje omtalt flere steder, 
men det får dere lesere finne selv. 
 
gbs 
 

Mye å glede seg til neste år! 
 
Som nevnt et annet sted i Stikka, så er program-
møtet gjennomført og mye spennende kommer 
utover våren. 
Men, vi har også en del annet å glede oss til, 
runde år. I 2022 blir ungdommene Kjell Arnold, 
Henning og Iver 70 år, Roar og Alf runder 80,  

 
 
Svein 85, Jørgen 90 og Carl Wollert hele 95 år. 
Vi er heldig som kan ha mange seniorer i vår 
klubb! 

 

Livet etter folkeaksjonen 
 
 Etter at Nasjonal Transportplan (NTP) i 
juni ble vedtatt for de kommende 12 årene, og 
trasévalg nordover fra Hamar stasjon ikke kom 
med, har mange spurt meg: Hva nå med Folke-
aksjonen for jernbanefri strandsone i Hamar? 
Det er selvsagt et berettiget spørsmål. 
 
 Svaret er dette. Folkeaksjonen for jernba-
nefri strandsone i Hamar ble 1. juli vedtatt opp-
løst av styringsgruppen som jeg har ledet de sis-
te seks årene og er nå også slettet i Brønnøy-
sundregisteret. Det siste året har jeg parallelt 
med det løpende arbeidet, også skrevet folkeak-
sjonens historie. Thorbjørn Haakenstad, som var 
med fra starten, har skrevet om de første fire 
årene mens jeg har tatt de siste seks, samt redi-
gert og ferdigstilt et dokument på om lag 150 
sider, pent innbundet og tilgjengelig for interes-
serte, bl.a. på biblioteket og Statsarkivet. Der-
med er folkeaksjonens historie sikret for fremti-
den. 
 
 Hva så med meg selv, tiden og resultatet. 
Til det er det å si at det er greit å slippe å fronte 
en folkeaksjon i offentligheten. Jeg savner heller 
ikke å skrive 40-50 leserinnlegg i HA i året. Det 
er også godt å slippe å få kjeft og slengbemerk-
ninger fra meningsmotstandere. Hyggeligere er 
det selvsagt å ha fått mange klapp på skulderen 
for innsatsen, også faktisk fra noen jeg har vært 
uenige med. Det varmer spesielt godt og er vel 
sånn det skal være i vårt demokrati. 
 
 Når det gjelder resultatet, som altså ble 
dobbeltspor til Åkersvika, litt oppgradering på 
stasjonen og ingenting videre, så lever jeg greit 
med det. Jeg har kjempet for det jeg har ment og 
trodd er riktig, uten å ha stemmerett i noen sam-
menhenger. De som har stått for alle vedtak i 
saken, fra kommunestyre og oppover, må også i 
fremtiden ta ansvaret for det de har bestemt.  
 
gbs 
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JJJJ    eg ser ut over et høstlig landskap. 
Løvet er i ferd med å falle av. Det hviler 
en ro over naturen. 
 
Det er rart å tenke på at flere av trekk-
fuglene som var her i sommer nå er i det 
Sørlige Afrika. En grå fluesnapper som ble 
merket i Stange ble meldt tilbake fra en 
oase i Sahara. En tårnseiler med radiosen-
der på, sendte sist vinter meldinger der den 
lå i lufta over den tropiske regnskogen. Jeg 
blir mer og mer undrende over det jeg opp-
lever i naturen. 
 
Telefonen ringer jevnlig. Folk undrer seg 
over ting de ser. Hvor er gråtrosten? Jeg 
har fått flere spørsmål på det. Svaret er nok 
den milde høsten. Trostene er fortsatt i 
fjellet, men i november vil de være her på  
 

 
vei sydover mot Middelhavslandene.  
På foringsbrettet nå er det grønnfink som 
dominerer. Den skal nok snart sørover. 
 
Jeg er også imponert over fuglene som 
holder ut gjennom den kalde vinteren. På 
kalde dager kikker jeg i fuglekasser og ser 
kjøttmeis ligge oppblåst nede i kassa. 
 
På Koigen på Hamar har vi hatt store 
mengder med gås på trekk. Mye kortnebb-
gås som kommer fra Svalbard, men også 
hvitkinngås som er noe mer sjelden. Et 
eksemplar av stripegås er også sett, den er 
svært sjelden. 
 
Takk for at jeg får oppleve alt dette. Vi må 
stelle godt med naturen. 
 
Trond Vidar 

NATURHJØRNET  

Gråtrost Grønnfink 
 

Hvitkinngås 
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Med grått skjegg og bart 
 
I tre møter på rad har det høsten 2021 vært fore-
dragsholdere med grått hår, skjegg og bart. Først 
28. september Jan Kåre, deretter 12. oktober Er-
ling Rimehaug og sist 26. oktober undertegnede. 
Sier det noe om oss klubbmedlemmer? Foretrek-
ker vi aldrende menn med grått hårvekst på taler-
stolen? I alle fall ikke bare det. 
 
9. november skulle vi endelig få en avveksling, i 
og med at biskop Solveig Fiske verken har grått 
skjegg eller bart. Så skjedde altså det, som visst-
nok også har skjedd tidligere, at hun måtte melde 
forfall.  
 
Hva gjør styret så? 
Jo, man setter inn en 
ny med grått skjegg og 
bart, nemlig Ole-
Jacob. Enda godt at 
han ikke fikk hele 
kvelden, i og med at 
Iver, som den ung-
dommen han er, ennå  
ikke har tatt det skrittet  
og anlagt det noen andre av oss har gjort. Nå kan 
vi bare glede oss til fortsettelsen, nemlig med Leif  
 

 
 
Jørn Hvidsten 23. november. Da blir det mer av 
det samme, med mindre han fjerner hårveksten før 
ankomst Ynglingen!  
 
Styret har opplyst at biskop Solveig Fiske kom-
mer på møtet 4. januar. Det er bra. Hun har i okto-
ber rundet 69, noe som innebærer at vi neste år 
forhåpentlig kan ønske en ny biskop velkommen 
til vårt bispedømme.  
 
Ole-Jacob fortalte om seg selv og sitt arbeid, 
særlig med vekt på bygdebøkene for Vang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iver bidro på møtet med både ledelse og glimt 
fra sitt eget liv. 
gbs 

Vårprogrammet under planlegging 
 

Før sangkvelden 26. oktober hadde styret invitert utvalgslederne til programmøte. Flere av de tidligere 
vedtatte programmene har blitt utsatt både en og to ganger, så flere av disse ble satt opp på nytt. I tillegg 
kom det flere spennende forslag på bordet, og under avstemmingen ble det både vedtatte ønsker og en 
god reserveliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her er gjengen samlet, fra venstre Sigvart, Ole- Jacob, Kjell B., Magnus, Peder, Sigmund,  
Simon og Henning. 

 

Erling Rimehaug  Ole-Jacob Iver 
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John Kenneth Gailbraith,  
verdensberømt sosialøkonom: 
 
Det som kalles høy levestandard, består 
for en stor del av ordninger som tar sikte 
på å unngå bruk av musklene, forhøye 
den sensuelle nytelse og øke kaloriforbru-
ket langt utover kroppens næringsbehov. 
 
Helen Keller,  
blind og døv forfatterinne: 
 
Jeg har alltid ment at det ville være stor-
artet om alle mennesker kunne være døve 
og blinde noen få dager i begynnelsen av 
sitt voksne liv. Mørket ville få dem til å 
sette pris på synet, og stillheten ville lære 
dem hvor mange gleder lyden kan gi. 
 
Charles Mingus,  
jazzmusiker: 
 
Skapende evne er noe annet enn bare  
å være annerledes. Hvem som helst kan 
spille bisart; det er ganske enkelt. Det 
vanskelige er å være like enkel som Bach. 
Det er ingen kunst å gjøre det enkle 
komplisert, men å gjøre det kompliserte 
enkelt, beundringsverdig enkelt - det er 
skapende evne. 
 
Anonym filosof, 
om de små ting: 
 
De fleste av oss går glipp av de store pris-
belønningene her i verden, Nobelprisen, 
Oscar -prisen og den slags. Men vi er alle 
sammen kvalifisert for de små gleder i 
livet. 

 
Et klapp på skulderen. Et kyss bak øret. 
En to-kilos ørret. En fullmåne. En ledig 
parkeringsplass. Et knitrende bål. Et godt 
måltid. En herlig solnedgang. Kjas deg 
ikke ut med å vinne de store belønninge-
ne. Gled deg over de små tingene. Det er 
mer enn nok til oss alle 
 
 
Leo Rosten,  
amerikansk humorist 
om forskjellen mellom mennesker og ma-
skiner: 
 
Datamaskinene kan utvilsomt løse proble-
mer, lagre informasjoner, rette på feil og 
spille sjakk- men de gjør det uten glede! 
 
Antal Dorati, 
kapellmester og dirigent:  
 
Et stort symfoniorkester bør nytes som 
konjakk. Hold det fulle glasset opp mot 
lyset så du kan beundre ravglansen. Sving 
det langsomt rundt. Kjenn på den liflige 
aromaen. Sett det så ned og snakk  om 
den skjønne smaken i en halvtime. 
 
 
Bernard Shaw, 
irsk dramatiker 
 
Vi må ikke bli værende som vi er, alltid 
gjøre det som ble gjort  Men vi må heller 
ikke gå løs på en ny verden som katastro-
fale utopister og gjøre ende på vår egen 
kultur i hastverket med å utvikle den vi-
dere, for da kommer vi til å sitte fast i  
sølen. 

TENK OVER DET 


