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Av Paul Liseth !

De danske seniorene har nå for tredje gang 
hatt sitt stevne på Skarrildhus på Jylland, 
ikke så langt fra Vejle og Vejlefjord.

Skarrildhus ble også stevnestedet for Norge 
denne gang. Det var til sammen i underkant av 
hundre deltakere. Vel en tredjepart var norske.

For mange har denne samlingen vært høyde-
punktet i mange år. Det var smil, latter og gjen-
synsglede i rikt monn. Slik skal det være. Det er 
alltid fint å møte igjen gamle venner og ganske 
sikkert skaffe seg nye i løpet av stevnet.

Sinatur Hotel Skarrildhus har gode forutset-
ninger som stevnested. Bygningene og omgivel-
sene har tatt med seg videre stedets historie. En 
liten elv (eller å som danskene gjerne sier) risler 
gjennom området, og det er et fint turterreng som 
ikke er for utfordrende for de fleste. 

Vi ble ønsket velkommen av Walder Hartmann 
og Bent Nielsen, som er henholdsvis redaktør for 
det danske seniorbladet og leder for foreningen i 
Danmark. Begge har lang fartstid når det gjelder å 
arrangere stevner.

På alle stevner er utflukter en viktig del av 
programmet. Turene var ikke obligatoriske, og en 
del valgte derfor å bli igjen på hotellet. For dem 

Det er med ikke lite spenning jeg overtar som redaktør. Jeg har ønske om å lage et godt pro-
dukt. Om produktet skal bli godt, avhenger imidlertid ikke bare av redaktøren. I tillegg til 
de initiativ han selv, er han avhengig at blant andre dere som lesere, kommer med forslag. 

Mange vil kanskje si at «jeg kan ikke skrive, så det går ikke». Hvis du ikke kan skrive, er du kanskje 
villig til å bli intervjuet eller sende en skisse til en artikkel. Du kan også gi tips om personer jeg 
bør kontakte.

Jeg har tenkt at noen av dere kanksje er villige til å være lokale korrespondenter. Særlig er det 
aktuelt i områder hvor det er en større menighet eller flere menigheter. Hvis du har lyst til å bidra 
på denne måten, er det bare å si fra!

Øivind Gjertsen var flink til å finne frem til seniorer med fartstid fra Onsrud. Den fordelen 
har ikke jeg. Jeg var aldri elev på Onsrud. Dette må jeg prøve å kompensere for. Hvordan har jeg 
ikke så klart for meg, men er det ikke slik da at veien blir til mens vi går?

Jeg har noen ideer. Jeg tror de fleste er interessert i å lese om andres livserfaringer. Det er der-
for f.eks. biografier selger bra, særlig selvbiografier. Jeg vil derfor ha minst én slik i hvert nummer. 

Jeg er interessert i historie. I et kristent blad mener jeg kirkehistorisk stoff kan ha en funksjon. 
Generelt har de fleste adventister lite kirkehistorisk kunnskap. Det begrenser seg gjerne til noe 
om Konstantin den store og søndagslovgivning, forfølgelsene og pavemakten i middelalderen, 
Luther og reformasjonen, Hans Nielsen Hauge og adventbevegelsen i USA. Det er en stor mangel 
på kontinuitet i kunnskapen. Det vil jeg prøve å gjøre noe med. I hvert nummer vil jeg presentere 
en person (eller periode) fra den første kristentid og fremover. 

Jeg vil gjerne fortsette den medisinske spalten, eventuelt med en mer forebyggende profil.
Fortsatt på det praktiske plan: Hva med «Min favorittrett»? Det er sikkert mange som har 

andre favoritter enn gluten, nøttestek, osv. Både vegetariske og ikke-vegetariske favoritter er vel-
kommen.

Jeg er et samfunnsengasjert menneske. Hvordan samfunnet utvikler seg bestemmes i stor grad 
av politiske vedtak. Eldrepolitikken har sterkt fokus i den politiske debatten. I dette nummeret 
kan du lese hva partiene går inn for i kommende periode! Jeg vil også prøve å holde deg noen-
lunde a jour om hva Pensjonistforbundet (partipolitisk nøytral interesseorganisasjon) går inn for.

Det er vanskelig for et blad som kommer ut bare fire ganger i året å være nyhetsorientert. 
Det er vanskelig nok for ukeaviser. Derfor vil jeg prøve å ha kommentarstoff som går utover det 
dagsaktuelle. 

Kommunikasjon er blitt et mantra. Alt er avhengig av kommunikasjon. De sosiale mediene 
med mobiltelefon, ipad, facebook og twitter er enormt opptatt av nettopp det. Senioren er kanskje 
ikke der, men jeg åpner for- og inviterer til leserbrev.

Velkommen til samarbeid!   n

  Redaktørens 
«programerklæring»

LEDER

Paul Liseth  Gomnesv. 77, 3530 Røyse

Telefon: 32 15 74 10 eller 920 56 586

Epost: paul.liseth@tyrifjord.vgs.no

9.-14. juli, 2013

SENIORSTEVNET
TEMA: KORSETS DÅRSKAP — GUDS VISDOM

Stevnets hovedtaler var Carl-David Andreasen, 

bror til Niels Erik Andreasen som er rektor på 

Andrews University. Carl-David åpnet ordet for 

oss med solid bibelsk innsikt og personlige erfa-

ringer. Han presenterte Guds uforståelige dår-

skap og en like uforståelig visdom. Gud valgte å 

vise oss sin kjærlighet gjennom Jesu korsdød. 

Allmaktens storhet kommer til uttrykk i den 

absolutte svakhet og nedverdigelse. En slik type 

storhet er virkelig dårskap, menneskelig sett. 

Men universets herre har en logikk som den 

menneskelige fornuft ikke kan fatte. Nettopp 

derfor representerer den Guds frelsestilbud til 

en fortapt menneskehet.
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Hva syntes de norske deltakerne om stevnet?

Som seg hør og bør begynte dagene med an-
dakt. Det er jo alltid bra å få en god start. Takk 
til andaktsholderne, og en spesiell takk til John 
Ravnkilde og trekkspillet! 

Det ble tre workshops. «Menneskeskjebner i 
salmeboken» var tittelen på Walder Hartmanns 
seminar. Han presenterte et utvalg av salmer og 
sanger som var vel kjent for de fleste. Vi fikk også 
anledning til å synge dem før Walder fortalte om 
forfatterne og bakgrunnen. Han ga interessante 
glimt av deres personlige kristenliv og den kultur-
situasjon og omstendigheter de levde under. 

Odd-Henrik Olsen foreleste om «Tro og intel-
ligens». Det var tydeligvis et tema som fenget for 
mange valgte å følge dette seminaret.

Cai-Erik Andersen innviet deltakere i dataver-
dens mysterier. Det var greit få litt bedre innsikt 
på et område som domineres av ungdommen, 
men alle årsklasser trenger hverdagskunnskap om 
data. Takk til Cai-Erik for avmystifiseringen!

Seniorstevnet 2013 har gått over i historien. Vi 
sitter igjen med mange gode minner fra hyggelige 
samtaler i salongen og rundt bordene ved målti-
dene, fra samlinger i møtesalen både med spøk og 
alvor og gripende allsangsstunder.

En stor takk til våre danske venner for hygge-
lig fellesskap! En spesiell takk til alltid smilende 
og joviale Bent Nielsen og Walder Hartmann for 
utmerket møteledelse og spirituelle kommentarer.

I juli 2014 inviterer vi igjen til seniorstevne på 
Sundvolden Hotel. Jeg håper mange av dere kom-
mer dit. Styret skal gjøre sitt beste for å lage et 
spennende program. Dessuten vil jeg tro at mange 
av våre danske venner også finner veien til det 
norske seniorstevnet. 

av oss som gjerne ville se noe nytt, ble det en fin 
opplevelse som det virkelig var verdt å få med. 
Bussjåføren fungerte også som guide på turene, 
og han var et sant oppkomme av historier. Ingen 
skulle få tid til å kjede seg! I Viborg og i Vedersø 
fikk vi dyktige, lokale guider som var godt infor-
mert. Stor takk til dem!

Den internasjonale sandskulpturfes-

tivalen i Søndervig var en helt spesiell 

opplevelse. 38 kunstnere hadde forvand-

let 8000 tonn sand til svære skulpturer, 

inspirert av temaet The Wild West. Her 

møtte vi hardføre nybyggere, tøffe revol-

vermenn og stolte indianere. Alt bygget 

opp av sand, uten «lim» av noe slag. 

Neste år vil de samme kunstnerne lage 

nye, naturtro og detaljrike figurer i løpet 

av noen få dager! 

ElisabEth tjEransEn:

For å nå frem i tide måtte vi starte tidlig. Jeg 
ble hentet på Vik kl 05.00. Ferjen fra Larvik gikk 
kl. 08.00. Vi var fremme i god tid før åpningen av 
stevnet, så vi fikk en mulighet til å hilse på gamle 
og nye venner.

Åpningsmøtet begynte med en halvtimes all-
sang. Det ble ledet av Hella Olsen med fire norske 
sanger: Alle sangene ble presentert av sangerne 
som fortalte hva den enkelte sang hadde betydd 
for dem. Denne halvtimen hver kveld ble en veldig 
god opplevelse med både gamle og nye sanger.

Morgenmøtene med Carl-David Andreassen 

ga meg mye å tenke på. Temaene var «Guds dår-
skap», «Tilbedelsens dårskap», Bønnens dårskap».

I 1 Kor 1,25 står det: «Guds dårskap er visere 
enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn 
menneskene». 1 Kor 3,19 forteller at «Verdens vis-
dom er dårskap for Gud».

Taleren delte mange erfaringer med oss, både 
egne og andres. Vi får ikke alltid det vi ber om. 
Men vi får svar som fører oss videre i livet.

På sabbatsgudstjenesten var emnet. «Da korset 
ble smukt/vakkert».

Andreassen nevnte spesielt Jesus i Getsemane, 
og disiplene som sovnet i stedet for å våke. Jesus 
sa at «Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.» 
Dette siste er kanskje en oppmuntring for oss. 
Korset vil alltid minne oss om hva Jesu lidelser be-
tyr for vår frelse.

Et sentralt turistmål i Midt-Jylland er 

Viborg domkirke. Kirkens historie går 

tilbake til 1100-tallet, men den opprin-

nelige kirke er det lite igjen av. Kirken 

har brent ned mer eller mindre flere 

ganger. I 1876 fikk kirken sin nåvæ-

rende utforming. 

 Den «moderne» kunst i Viborg 

kirke er virkelig imponerende. Her får 

vi i monomentalformat en fantastisk 

bildebibel, malt på vegger og i tak. 

Bildene er enkle og gripende. 

Kongenshus hede visste jeg lite om før vi 

ble tatt med på utflukt dit. Her har vi et godt 

eksempel på det lille land Danmarks behov for 

å skaffe seg mer dyrkbar jord. «Heden» var 

lyngmark. Fredrik V ønsket å omgjøre den til 

fruktbar landbruksjord. Til tross for mange 

økonomiske virkemidler gikk det likevel 

langsomt med nydyrkningen. I dag er det en 

minnepark og museum på «heden». Vi kjørte 

over heden, og lyngmarken minnet oss om 

utfordringene nydyrkerne stod overfor i dette 

barske, ugjestfrie landskapet.

VI LAR ELISABETH TJERANSEN 
OG BJØRG HELENE DYRLI VÆRE 
TALSPERSONER FOR GRUPPEN
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Hva syntes de norske deltakerne om stevnet?

Det er nesten utenkelig å besøke Midt-Jylland 

uten å avlegge et besøk på Vedersø prestegård. 

Her virket dikterpresten Kaj Munk i 20 år frem 

til sin død i 1944. Kaj Munk er blitt et ikon for 

dansk motstandsbevegelse under 2. verdens-

krig. Uredd kunne han si i Vedersø kirke at «her 

gjelder ikke annen sensur enn Den hellige ånds». 

Nazimyndighetene kunne ikke i lengden aksepte-

re en slik og mange andre «provokasjoner». Han 

ble ført bort og henrettet av en SS-kommando. I 

prestegården satt hans kone igjen med fem små 

barn. Slik er krigens brutalitet. På bildet ser vi Kaj 

Munks arbeidsværelse.

bjørg hElEnE Dyrli:

Enda et seniortreff er over og når en skal eva-
luere, sier jeg i samme ånd som Samaranch sa 
om OL på Lillehammer: «Best games ever». Det 
betyr at det samme kan sies om Seniorstevnet på 
Skarrildhus i Danmark.

Skarrildhus ligger omkranset av fin skog, for 
det meste løvtrær, og det er en mengde fine tur-
stier under løvtaket. Og når man har truffet igjen 
venner fra ungdommen, eller har fått nye venner 
å gå med, så er tiden på seniorstevne berikende.

Samlingene om Guds ord er jo det som løfter 
oss opp fra hverdagen, og taleren, pastor Carl-
David Andreassen, ga oss mange nye tanker om 
hvem Gud er.

Det var flere seminargrupper, bl.a. om forfat-
tere av våre kjære, gamle sanger. Det var datakurs, 
kurs om hverdagskristendom m.m. En kunne ikke 
være med på alt, og mitt valg ble gruppen med 
Odd-Henrik Olsen. Der var det mye å lære.

Fredagskveldsmøtet hadde Odd-Henrik og fru 

Hella ansvaret for. En 
spesiell takk til Hella 
for musikken. Hva 
ville forresten et slikt 
stevne vært uten fin 
sang og musikk? Så 
takk for det, og takk til 
alle som gjorde stevnet 
mulig. Det ligger man-

ge arbeidstimer bak et slikt arrangement.
Hvis du sitter hjemme og tenker at seniorstev-

net er bare for gamle mennesker, tar du ganske 
feil! Slik tenkte vel jeg også da vi planla den første 
turen til seniorstevnet for mange år siden. Jeg var 
bare 64 år, men vi mötte mange deltakere i slutten 
av femtiårene… Så feil kan man altså ta. Det er 
ikke bare 80-åringer på seniorstevnene!

Neste års stevne blir på Ringerike – planlegg 
allerede nå å være med.

For meg er seniorstevnet en åndelig høytid jeg 
ikke vil være foruten!   n 

FOR MEG ER 
SENIORSTEVNET 
EN ÅNDELIG  
HØYTID JEG 
IKKE VIL VÆRE 
FORUTEN

Seniorstevnet 2014
SUNDVOLDEN HOTEL 15.-20. JULI (UKE 29) Kr 3700,-/pers.

HUSK!

KOMMENTAR

En dagsfersk 

  REFLEKSJON

I dagens nummer av Vårt land er forsideoppsla-
get «Strides om Jesu eksistens». 

Det er ikke første gang forskere kommer 
med en slik påstand, men det er oppsiktsvekkende 
at det er en forsker ved Menighetsfakultetet! Når 
en kjenner til forhistorien for opprettelsen av 
Menighetsfakultet som en protest mot liberal teo-
logi, blir det da ekstra oppsiktsvekkende når pro-
fessor Halvor Moxnes ved Det teologiske fakultet 
(!) blankt avviser påstanden. «En utrolig dårlig 
idé», sier han.

Mitt anliggende er egentlig en eventuell be-
gynnende forskerstrid om hvorvidt Jesus i det hele 
tatt har levd. Jeg er opptatt av bibelkritikken.

Du har kanskje oppdaget at den såkalte nye 
ateismen er blitt svært aktiv. Det skrives bøker 
som avviser gudstro som oppspinn og ønsketenk-
ning.

Du møter sikkert mennesker fra tid til annen 
som enten avviser troen på Gud eller stiller seg 
kritiske til Bibelen. «Bibelen må betraktes som 
vanlig litteratur og bygger ikke på åpenbaring.»

Jeg vil gjerne dele et vitnesbyrd med deg. 
For en del år tilbake kom det ut en bok «Nytt 

bibliotek» med tittelen Guds ord og bibelkritik-
ken. Den er skrevet av dr. theol. Eta Linnemann.

Eta Linnemann er en forsker som har vendt 
bibelkritikken ryggen. Hun studerte under pro-
minente historisk-kritiske forskere som Rudolf 
Bultmann og Ernst Fuchs. Hun ble utnevnt til et 
æresprofessorat i Marburg (Tyskland) og ble med-
lem av Society for New Testament Studies.

Hun begynte på teologistudiet under disse 

liberale professorene. Gradvis mistet hun troen. 
Gode venner ba for henne, og hun fikk et sterkt 
møte med en levende Jesus. Hun skjønte at den 
liberale teologien ikke ville føre henne nærmere 
Gud. Hva skulle hun gjøre?

Eta Linnemann forteller:
«Da jeg nå innså at jeg ikke visste noen ting, 

bestemte jeg meg for å lære noe, og begynte på bi-
belskole. Og jeg skal aldri glemme min første time 
på bibelskolen. Det var 20 elever i klassen. Den 
yngste var 16 år. Den eldste var en bestemor på 60. 
Midt mellom dem satt jeg, professor dr. theol. Vi 
hadde en ung bibellærer på cirka 30 år. Han utla 
Salme 119. Jeg var helt overveldet av å høre hva 
han hadde å si. Hvordan visste han alt dette? Jeg 
som var professor hadde ikke peiling på noen ting 
av det han snakket om. Etter hvert fikk jeg forkla-
ringen. Han kom til verset der det står: «Du gjorde 
meg klokere enn alle mine lærere.» Det er nettopp 
det som har hendt med ham, skjønte jeg.

Ifølge rektor ved bibelskolen het bibellæreren 
Mike. Han kunne videre fortelle at Mike hadde 
vært cowboy, og at han ikke ble ansett for å ha så 
mye i toppen.

Men under den cowboyens kateter lærte teolo-
giprofessoren mer enn hun hadde lært noe annet 
sted.

I boken Guds ord og bibelkritikken tilbake-
viser hun denne metodens påstander punkt for 
punkt. 

«Den gir seg ut for å være selve den vitenska-
pelige teologi. Men den er ikke vitenskapelig i det 
hele tatt,» konkluderer Eta Linnemann.  n

Av Paul Liseth !
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HVA VIL PARTIENE 
GJøRE fOR SENIORENE?

fREMSKRITTSPARTIET 

	 Lovfestet	rett	til	omsorg	ved	behov		•		Finansiering	gjennom	Folketrygden,	uav-
hengig	av	kommunenes	økonomi		•		Rett	til	egne	valg	av	hjelpere	og	sykehjems-
plass	 	•	 	God	kvalitet	i	hjemmetjenestene		•	 	Utbygging	av	tilstrekkelig	tilbud	
kommunalt	og	privat		•		Full	grunnpensjon	til	gifte/samboende	pensjonister.

ARBEIDERPARTIET  

	 Delvis	 arbeid	 ved	 sykdom	 eller	 uførhet	 skal	 være	 et	 aktivt	 virkemiddel	 	 •		
Frivillige organisasjoner skal støttes for kultur- og seniortiltak for en aktiv og 
deltakende	alderdom		•		Kommunene	skal	settes	i	stand	til	til	å	bygge	ut	med	
10 000	årsverk	i	helse-	og	omsorgssektoren	fram	mot	2020		•		Sykehjem	og	om-
sorgsboliger	i	nærmiljøet		•		Fast	kontaktperson	for	de	som	mottar	hjemmetje-
nester		•		Lovfeste	kommunal	plikt	til	å	ha	dagtilbud	til	personer	med	demens.

KRISTELIG fOLKEPARTI  

 Legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid og heve lovens aldersgren-
se	fra	70	år	til	75	år		•		Legge	bedre	til	rette	for	å	kombinere	arbeid	og	pensjon		•		
Stimulere til etablering av flere seniorboliger gjennom statlige støtteordninger  
•		Opprette	etiske	komiteer	i	kommunene,	og	etikk	må	i	sterkere	grad	bli	en	in-
tegrert	del	av	utdanningen	innenfor	pleie-	og	omsorgsyrker		•		Gjennomføre	en	
reform av tannhelsetjenesten for eldre, basert på offentlig ansvar og styring, re-
fusjon	fra	folketrygden	og	tak	på	egenbetalingen		•		Sikre	at	verdighetsgarantien	
for eldreomsorgen oppfylles i alle kommuner, og at garantien omfatter lovfestet 
rett til sykehjemsplass ved medisinsk behov.

HøYRE  

	 Bygge	flere	sykehjemsplasser		•		Sikre	god	kompetanse	hos	de	ansatte		•		Bedre	
legedekningen	ved	sykehjem		•		Bruke	privat	kapasitet	for	å	få	ned	helsekøene		
•		Skattesystem	som	oppmuntrer	til	å	stå	lenger	i	jobb,	med	tilrettelegging	for	
eldre	arbeidstakere		•		Gå	gjennom	alle	aldersgrenser	i	lovverket	og	tilpasse	dem	
til pensjonsreformen og sikre at ikke arbeidsføre eldre støtes ut av arbeidslivet. 

Ja, si det! En gjennomgang av partiprogrammene viser at  
seniorene ikke er så mye i fokus som man får inntrykk av i tv-
debatter og avisinnlegg. Uansett kan det være nyttig å se litt 
på hva partiene lover. (Rekkefølgen er tilfeldig.)

Av Paul Liseth !

SOSIALISTISK VENSTREPARTI  

 Legge til rette for aktive eldre gjennom nye boligløsninger, eldresentre, trans-
portordninger	og	frivillige	organisasjoner		•		Skape	fleksible	ordninger	som	åpner	
for	bruk	av	eldres	kompetanse	i	arbeidslivet	og	i	kommunene	•	Omorganisere	
eldreomsorgen	 slik	 at	 flere	 kan	 bo	 hjemme	 lenger	 	 •	 	Økt	 grunnbemanning	
gjennom	kompetente	ansatte	i	hele	stillinger		•		Pålegge	kommunene	å	etablere	
en ensomhetsplan (for personer over 75 år) og inngå forpliktende samarbeid 
med	frivillige	organisasjoner	om	besøkstjeneste		•		Innføre	minstedekningskrav	
for tilgjengelige leger til beboere i sykehjem.

VENSTRE  

	 Legge	til	rette	for	å	kombinere	arbeid	og	pensjon		•	 	Innføre	bonusordninger	
for å stimulere til lengre yrkesdeltakelse og eventuelt utvide bruken av redusert 
arbeidstid		•	 	Ha	mer	fleksible	arbeidstidsregler	og	skattestimulans/fradrag	til	
eldre	arbeidstakere	(over	62	år)	for	å	stimulere	til	arbeid		•		Avvikle	særalders-
grenser	som	ikke	er	faglig	begrunnet		•		Øke	aldersgrensen	for	arbeidsgiveres	
automatiske	oppsigelsesadgang	fra	70	år	til	75	år		•		Stimulere	til	økt	bygging	av	
sykehjem.

SENTERPARTIET  

 Kommunene må sikres midler til flere dagaktivitetstilbud, eldresenter og bedre 
transporttilbud	for	eldre	som	bor	hjemme		•		Styrke	det	lokale	folkehelsearbei-
det, og sikre at alle eldre som blir utskrevet fra sykehus et individuelt rehabili-
terings-	og	opptreningstilbud		•		Øke	tilskuddet	for	å	tilpasse	boliger	og	for	å	
installere heis i bygårder der eldre bor, slik at flere kan bo hjemme så lenge de 
ønsker		•		Styrke	og	forenkle	omsorgslønnsordningen	og	gjøre	den	tilgjengelig	
for	flere	pårørende		•		Lovfeste	dagtilbud	for	personer	med	demens	i	alle	kom-
muner, og ha en offentlig utredning av hvordan rettssikkerhet og integritet for 
personer	med	demens	kan	styrkes	gjennom	ulike	deler	av	sykdomsforløpet		•		
Skape bedre sykehjem ved å satse på mat og kosthold, fysisk aktivitet, kultur- og 
musikkopplevelser og tilgang på fagfolk som tannpleiere, ergo-, fysio- og fot-
terapeuter.

SAMFUNN

n  Alle kommuner må etablere 

aktivitetssenter eller eldre-

senter med dagtilbud til eldre 

hjemmeværende.

n  Aktivitetssentrene skal ikke 

drive sykdomsbehandling, men 

aktivisering.

n  Sentrene må få øremerkede 

midler.

n  Det må utarbeides nasjonale 

retningslinjer for tverrfaglig 

samarbeid innen forebygging 

og rehabilitering.

n  Det må gis økonomisk  

kompensasjon til pårørende 

for langtidspleie.

n  Nasjonale krav og kvalitets-

mål i eldreomsorgen.

n  Det må etableres fysio- og 

ergoterapeutstillinger på linje 

med annet pleiepersonell.

Pensjonistforbundet er politisk 

nøytralt. Senioren vil komme 

med et intervju med repre-

sentant for forbundet i neste 

nummer. 

HVA KREVER PENSJONISTfORBUNDET? (Utdrag)
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utgitt på mange språk, også på norsk 
(1901). Den franske utgaven utkom al-
lerede i 1865 og var meget dyr.

For noen år siden fikk jeg en en-
gelsk bibel. Den var trykt i 1902. 
Det mest spennende var et lite hefte 
som lå inni den. Det viste seg å være 
Lukasevangeliet på hottentottspråket 
Nama, trykt i Cape Town i 1846 og over-
satt av Norges første Afrikamisjonær, 
Hans Christian Knudsen. Han vant tu-
sener for den kristne tro, i det området 
som i dag kalles Namibia. Han er lite 
kjent i vår tid, men det er skrevet en 
biografi om ham.

Jeg har et NT på samisk (nordsa-
misk) fra 1840. Det er oversatt av pre-
sten Nils Vibe Stockfleth. Han var opp-
rinnelig offiser i den danske hær, men 
fikk et kall til å bli prest for samene. Det 
ble han, og han studerte og lærte seg 
samisk. Han ville gi samene Guds ord 
på deres eget språk. Stockfleth over-
satte Det nye testamentet til samisk. 
To ganger hadde han manuskriptet fer-
dig, men da han ikke var helt fornøyd, 
brant han det opp. Det tredje manus-
kriptet ble til slutt trykt. Helt fornøyd 

var han likevel ikke.. I 1850 kom et nytt, revidert 
opplag, som jeg også har.

I 1852 var det et stort sosialt og religiøst opp-
rør i Kautokeino. Både lensmannen og handels-
mannen ble drept. Opprøret ble slått ned og flere 
ble dømt. Tre ble dømt til døden, og to av dem ble 
henrettet. Den tredje, Lars Hætta, fikk på grunn 
av sin alder (16 år) nedsatt sin straff til livsvarig 
fengsel. Han ble senere overflyttet til Akershus 
Festning. Professor i samisk språk og teolog Jens 
Friis, begynte å besøke Lars Hætta på Akershus 
festning. Friis fant snart ut at Lars var en ualmin-
nelig dyktig ung mann som kunne brukes til å 
oversette Bibelen til samisk. Friis underviste Lars 
om hvordan dette skulle gjøres. Lars brukte nor-
ske og finske bibler som tekstgrunnlag for sin 
oversettelse , da han ikke kunne hverken hebraisk 

henne at torahrullen også for meg var et hellig 
skrift, og at jeg ville ta godt vare på den. Dette be-
roliget henne. Det er nokså uvanlig at torahruller 
selges til ikke-jøder, men hennes mann, Richard 
Levin, var ikke en troende jøde, Derfor solgte han 
meg torahaen.

På disken i Harks antikvariat i København lå 
det for noen år siden en stor bildebibel på fransk. 
Det var Dorés bildebibel, som har hele 230 illustra-
sjoner. Gustave Doré. han var et naturtalent som 
allerede som 15-åring flyttet til Paris og begynte 
som «vittighetstegner», men endte opp som ver-
densberømt ved å illustrere mange kjente klassike-
re. Mest kjent ble han nok med å illustrere Bibelen. 
Dette oppdraget tok han veldig seriøst. Han leste 
Bibelen igjennom, og det gjorde inntrykk på ham. 
Det sies at det forandret ham. Dorés bildebibel er 

At det nettopp ble bibler som ble min pasjon 
er ikke så merkelig. Jeg vokste opp i en god 
adventistfamilie. For meg er det en selvføl-

ge at jeg ikke bare samler på bibler, men også leser 
dem. Dette er for meg ikke en alminnelig samler-
hobby. Det er jo Guds ord. Jeg blir aldri trett av å 
lese Bibelen i forskjellige oversettelser. Alle er nok 
tilsynelatende forskjellige, men det er en impone-
rende entydighet i oversettelsene. Forskjellene er 
små.

Det var november 1956. Jeg var på besøk hos 
tante og onkel. Uten å ha nevnt noe på forhånd, 
gav onkel meg en gammel bibel. Han visste godt 
at jeg hadde en bibel av nyere dato som jeg pleide 
å lese i. Denne gamle bibel var trykt med gotiske 
bokstaver som jeg hadde problemer med å lese.

På tittelbladet stod det: 

Bibelen eller Den Hellige Skrift
Christiania 1834
Paa det Britiske og Udenlandske
Bibelselskabs Bekostning
Trykt hos Chr. Gröndahl

Det jeg ikke visste på det tidspunkt var at 
det var den første bibel trykt i Norge. Bibler som 
man brukte i Norge før den tid, var importert fra 
Danmark.

Denne Bibelen ble starten på min samling. Jeg 
har den fremdeles, og den er en av mine yndlings-
bibler. Norges første bibel er sjelden. Foruten mitt 
eget eksemplar, har jeg bare sett tre andre eksem-
plarer.

Før jeg går videre med artikkelen om min bi-
belsamling, vil jeg veldig gjerne poengtere at det 
er viktig for meg å fortelle gjennom utstillinger 
jeg har hatt opp gjennom årene, hvilken unik bok 
Bibelen er. Først og fremst dens fantastiske bud-
skap, men også det enorme arbeid som ligger bak 
all oversettelse, enten det er enkeltmannsarbeid 
eller gjort av oversettelseskomiteer. Vi burde være 
disse oversettere evig takknemlig for deres innsats. 
Jeg gleder meg over mine bibler og er takknemlig 
for at det har vært mulig å samle disse klenodier 
og bruke dem. Jeg håper og tror at det har vært til 
Guds ære.

I 1957 reiste jeg til Skodsborg for å bli fysiote-
rapeut, og begynte da å gå i antikvariater i Køben-
havn. 

En dag i august i 1976 gikk jeg ned trappene 
fra et antikvariat som lå i tredje etasje i sentrum 
av København. Glad og tilfreds var jeg. Jeg bar 
på en torahrull som jeg hadde kjøpt etter to da-
gers forhandlinger. En torahrull inneholder de 
fem Mosebøkene, håndskrevet på pergament. 
Torahen er jødenes viktigste hellige skrift. Det tar 
et år for en profesjonell skriver å fremstille den. 
Pergamentstykker sys sammen og festes til to 
stokker som det hele kan rulles opp på. Rullene 
tas fram i synagogen hver sabbat og leses fra.

På trappa til antikvariatet møtte jeg fru Levin, 
kona til antikvarbokhandleren. Hun var en tro-
ende jøde, og jeg kunne se på henne at hun var 
lei seg fordi mannen hennes hadde solgt meg en 
torahrull. Jeg hadde møtt fru Levin før og fikk en 
liten samtale med henne der på trappa. Jeg fortalte 

JEG HAR NOK ET SAMLEGEN. 
DET LIGGER TIL FAMILIEN. 

Av Johnny Kaspersen !

Jeg samler på BIBLER

MIN HISTORIE
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Som jeg nevnte i «programerklæringen», øn-
sker jeg å styrke kunnskapen i kirke-historie. 
Det vil jeg gjøre ved i hvert nummer å pre-

sentere en kirkehistorisk klassiker i denne spalten.  
Jeg vil begynne med Quintus Septimus 

Florens Tertullianus . I det etterfølgende bare kalt 
Tertullian.

Tertullian ble født i en av Romerrikets rikeste 
største og rikeste byer, Kartago i Nord-Afrika. 
Faren var offiser, og gutten vokste opp i en he-
densk familie. Den unge Tertullian studerte to 
av den tids viktigste disipliner – retorikk (velta-
lenhet) og jus. Det åpnet dørene for en lukrativ 
advokatpraksis og var en forutsetning for å gjøre 
suksess i politikken.

Tertullian møtte ofte kristne på tiltalebenken. 
De hadde et mot og en frimodighet som han kom 
til å beundre og misunne.

Den unge Tertullian bestemte seg for å finne ut 
hva det kunne være som gjorde at de viste en slik 
dødsforakt.

Tertullian søkte og han fant. Han ble en kristen 
advokat, prest og teolog.

Et av Tertullians mest kjente skrifter er 
«Forsvarsskriftet for de kristne». Det ble sannsyn-
ligvis skrevet i året 198. Tertullian fører ikke bare 
et sterkt forsvar for de kristne og deres tro, men 
han går også til voldsomme angrep på hedninge-
nes gudsdyrkelse og moral. Tertullian levde i en 
tid med mye forfølgelse. Men til tross for de vold-
somme angrepene på hedenskapet i samtiden ble 
han ikke forfulgt og drept.

Tertullian har satt spor etter seg i kirkens his-

torie. Han var opptatt av Guds vesen, og begrepet 
«treenighet» er skapt av Tertullian. Men også an-
dre ord som har fått en varig plass i teologien, er 
f.eks. «arvesynd», «fortjeneste» m.fl. 

I samtiden ble ofte kristendommen oppfattet 
som en filosofi. Mange mente at den hadde mye til 
felles med stoisismen som filosofkeiseren Markus 
Aurelius (161-180) bekjente seg til. Generelt had-
de kirkefedrene en tendens til å ville forsvare kris-
tendommen mot beskyldningene om at den stred 
mot fornuften. 

Tertullian derimot innrømmer gjerne at kris-
tendommen ikke er fornuftig. Kristendommens 
sannhet ligger i avvisningen av den menneskelige 
fornuft: «Guds Sønn er død, det er trolig fordi det 
er urimelig. Han ble begravet og oppstod, det er 
sikkert fordi det er umulig.»

Tertullian beklaget det tiltagende forfallet l 
i kirken. Samtidig levde gode kristne etter svært 
strenge normer. Kristenlivet har i denne tiden et 
svært asketisk preg. Tertullian roser faste og selv-
plageri. Ekteskapet så han på som et tillatt onde. 
Han var imot all form for luksus i mat, klær og 
levemåte for øvrig. 

Tertullian syntes likevel dette ikke var strengt 
nok. Derfor sluttet han seg til den radikale og 
karismatiske retningen, montanismen. (Ifølge 
Augustin brøt han til slutt også med montanistene 
og ble stående utenfor alle kristne fellesskap).

Selv om Tertullian brøt med «storkirken», har 
han i all ettertid blitt regnet som en av de største 
kirkelærerne gjennom tidene.  

Tertullian døde ca. år 230.  n  

KLASSIKEREN

Han skapte 

treenighetsbegrepet
Av Paul Liseth !

TERTULLIAN

eller gresk. Friis gjennomgikk så Lars’ arbeid. 
Professoren gjorde også alt han kunne for å få Lars 
ut av fengslet, men det tok lang tid.

Etter 16 år slapp Lars Hætta ut. Han fullførte 
sin oversettelse og nådde så vidt å se sin overset-
telse ble trykt mens han levde. Det nye testamentet 
utkom i 1874 og hele Bibelen i 1895. Han over-
satte også apokryfene, men de ble aldri trykt. Jeg 
har personlig sett hans manuskripter. Lars hadde 
en ualminnelig vakker håndskrift. Han hadde det 
vanskelig den første tiden i fengslet, med mange 
samvittighetskvaler over hva han hadde vært med 
på. Han fikk fred med Gud og visshet om Guds 
tilgivelse. Dette er den fantastiske fortellingen 
om den dødsdømte straffefangen som ble bibelo-
versetter. Mitt eksemplar av den første samiske 
Bibelen fikk jeg i sin tid av pastor T.S. Valen. Den 
er jeg veldig glad for.

I min samling har jeg en annen spesiell bi-
bel. Det er Valens personlige bibel. En alminne-
lig norsk bibel som var uvanlig slitt og velbrukt. 
Særlig mye understrekning er det i Daniels bok og 
Åpenbaringen. En spesielt morsom ting som vi-
ser pastor Valens humoristiske sans, er følgende: 
Kong Salomo gir en beskrivelse av dem som sit-
ter og drikker vin. Han beskriver så hva som skjer 
med dem, blant annet at de får røde øyne. Dette 
har Valen understreket, men så har han tilføyd ”... 
”og rød nese”. Jo, han hadde humoristisk sans.

Jeg har også to kinesiske bibler i min samling. 
Begge er trykt på et stort bibeltrykkeri i Kina. Dette 

trykkeriet ble startet opp allerede på 1980-tal-
let. Utrolig nok tillot de kinesiske myndighetene 
dette på det tidspunktet. Bibelselselskaper fra hele 
verden hjalp til økonomisk i oppstarten. Til å be-
gynne med var det for å dekke det enorme kine-
siske markedet med bibler. Den ene Bibelen min 
ble trykt helt i starten. Den andre er litt spesiell 
fordi det er en jubileumsutgave som ble utgitt da 
de hadde trykt 40 millioner bibler. Bibelen ligger i 
en rødbrun skinnkassett hvor det er trykt utenpå 
at det nå er trykt 40 millioner bibler siden 1986. 
Bibelen, som har skinnbind, ligger i kassetten i gul 
fløyel. Inne i den er det innklebet en lapp som også 
forteller hva slags utgave det er. Den er underteg-
net av direktøren for trykkeriet. Mitt eksemplar 
var tiltenkt erkebiskopen av Canterbury som kom 
på besøk, men en eller annen hadde sølt blekk på 
den. Erkebiskopen fikk et annet eksemplar, og 
Bibelen med blekkflekken havnet hos meg. Det er 
jeg veldig glad for.

Å samle på bibler har gitt meg mye glede og 
mange velsignelser. Jeg har kommet i kontakt med 
mange mennesker, blant annet gjennom de mange 
bibelutstillingene jeg har hatt gjennom årene.

Særlig har samarbeidet med det danske og 
norske bibelselskap vært givende. Jeg er nå deres 
konsulent i spørsmål om oversettelser og forskjel-
lige utgaver av diverse bibler. Veldig interessant.

Jeg takker for at jeg fikk lov til å skrive denne 
artikkelen og håper at dere som leser den, vil synes 
at den er interessant og givende.  n
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Mange takk!

Per de Lange !

Da jeg spurte en forsamling om de ønsket 
å leve lenge, var det bare noen få hender 
som hevet seg. Så jeg prøvde et spørsmål 

til: Hvem ønsker å ha det godt? Da gikk samtlige 
hender opp i rekordfart. Men samtidig hørte jeg et 
rop fra bakerste benk: Ja takk! Begge deler! Mange 
bekymrer seg nemlig over om hvor vidt et langt liv 
også kan være godt. Svaret er kort: Forskerne gir 
god grunn til håp. I denne spalten vil det i de neste 
numrene bli gitt nyttige tips om hvordan du kan 
ha det godt – lenger.

De tunge tall
Å passere 35, toppen i livet for de fleste, kan 

være utfordrende. I løpet av de neste 35 år dør 30% 
av nervecellene. Musklenes vekt og volum svinner 

med 30%, mens hjertets pumpekapasitet halveres. 
Oksygenopptaket, som definerer kondisjonen, 
synker med 60 %, mens hjertets maksimalpuls 
går ned fra 185 slag i minuttet til 150. Samtidig 
reduseres kalkavsetningen i knoklene, nyrekapa-
siteten og insulinproduksjonen. Fordøyelsen blir 
tregere og gir svekket næringsopptak. Blodtrykk 
og kolesteroltall stiger ofte, mens immunsystemet 
skranter. Det er en tung historie, men ikke fortvil. 
Du kan gjøre noe med det.

Forsinket aldring
En rekke typiske aldringssymptomer, slik som 

de nevnte, har både en genetisk side og en ved-
likeholdsside. Vi kan mao. bremse på den van-
lige utviklingen ved å bedre vedlikeholdet. Vi kan 
maksimere intakte funksjoner. 

Belloc og Breslows klassiske livsstilsundersø-
kelse fra Alameda County nær San Francisco i 
California, fokuserte på livsstil og livslengde. Man 
sjekket hvordan de 7000 menneskene som deltok i 
undersøkelsen levde med hensyn til livsvaner som 
røyking, vektmestring, alkoholbruk, søvn, fysisk 
aktivitet, daglig frokost, mat mellom måltidene og 
en positiv livsinnstilling. 

Jo flere gode helsevaner man fulgte, jo lenger 
levde man. De som fulgte alle de sunne helseva-
nene fikk en økt livslengde på 11 år. Dessuten fant 
de at en rekke typiske aldringssymptomer ble for-

sinket med 20 år, sammenliknet med de andre. De fikk i 
pose og sekk: Mer år til livet og mer liv til åra!

Konklusjon
Det har vært argumentert at vår fremste risikofaktor 

mot god helse er mangel på hell og lykke. Uten tvil er 
det mye i det. Vi kan ikke sikre oss totalt, ettersom vi 
er et produkt både av arvemessige og samfunnsmessige 
faktorer. Det betyr imidlertid ikke at skjebnetroen får 
råde grunnen. 

Sikkerhetsbelte i bilen, varme klær om vinteren, 
brodder på glatta, røykefrihet, rusfrihet, grønn mat, 
trygg mosjon, positive holdninger, byggende fellesskap, 
kirkebesøk og regelmessig sjekk hos fastlegen borger 
fortsatt for bedre dager: Flere år til livet og bedre liv til 
åra. Vi skal se nærmere på disse faktorene i kommende 
nummer.   n

I 1950 oppnådde ca. 50 norske kvinner og menn å bli 100 år eller mer. 
I år 2000 hadde vi nesten 500 borgere på minst 100! Tiden er på vår 
side, kjære leser. Stadig fler får oppleve hilsen fra Kongen.

Ha det godt – lenger

LIVSSTIL OG HELSE

Per de Lange

"SI MEG, PROFESSOR, HVA ER  
HEMMELIGHETEN BAK DITT  
LANGE LIV?"

"UNGE MANN, HVIS JEG HADDE  
VISST AT JEG SKULLE LEVE SÅ  
LENGE, VILLE JEG TATT BEDRE  
VARE PÅ MEG SELV."
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Matt 7,13
Sal 25,10 og 119,35
1 Joh 5,4-5 og Rom 8,37
Åp 3,21

Apg 2,17-18
Apg 26,28
Matt 5,14-16
Luk 2,25

Sal 119,105
Jer 17,13
Jer 2,13
Joel 2,23

Apg 7,56-57
Hebr 11,13
Joh 16,33
1 Tess 4,16

Jes 25,8
Hebr 12,3-6
Luk 7,12-14
Mark 10,39 og Luk 22,44

Ef 6,12
Ef 6,17
Matt 11,28-30
2 Tim 4,7-8

Sal 42,2-3
Am 8,11
Jer 6,19
Matt 13,25

Joh 4,34 og 6,51.58
Joh 4,14
Joh 11,25-26
Åp 21,1

Jeg vet en veg som mange vel vil vandre.
Jeg vet en sti; hvor bare få vil gå.
Jeg vet en sei'r som seirer over andre.
Jeg vet en lønn den seirende vil få.

Jeg vet en gnist som fenge kan hvert hjerte.
Jeg vet en brann som luer i hver barm.
Jeg vet en ild som flammer fra hver kjerte.
Jeg vet en trøst for rik så vel som arm.

Jeg vet et lys som splitter hvert et mørke.
Jeg vet en kilde som gir livsens vann.
Jeg vet en brønn som ei blir tørr i tørke.
Jeg vet et regn med ånd og kraft og brann.

Jeg vet et mål som lyser gjennom døden.
Jeg vet en tro som seirer over den.
Jeg vet et håp som trosser selve nøden.
Jeg vet en død som snart blir liv igjen.

Jeg vet et smil som seirer over tåren.
Jeg vet et ord som gir hver motløs håp.
Jeg vet en bønn som bedres over båren.
Jeg vet en sved som er hver kjempers dåp.

Jeg vet en kamp man seirer eller faller.
Jeg vet et sverd som svinges trutt i den.
Jeg vet et rop som maner og som kaller.
Jeg vet en strid som snart blir fred igjen.

Jeg vet en tørst som intet vann kan slukke.
Jeg vet en sult hvor ingen mat formår.
Jeg vet en frukt som ingen ønsker plukke.
Jeg vet en sæd som ingen såmann sår. 

Jeg vet en mat som metter mer enn føden.
Jeg vet en drikk – man tørster ei igjen.
Jeg vet et liv som ei tar slutt ved døden.
Jeg vet et mål som vinker bakom den – .

Roald Guleng 

1944

Jeg vet

Returadresse 
Senioren
Richard V Jensen 
Glimmerveien 19
3340 Åmot


