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... og atter som eit under
nytt liv av daude gror
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Trygve Andersen !

Møtet ble gjennomført i forbindelse med 
årets vårtreff i Sandefjord. Det var ca. 100 
medlemmer til stede. 

Trygve Andersen var møteleder for general-
forsamlingen og ønsket den store forsamlingen 
velkommen. 

Vi fikk først en rapport fra sekretæren Reidar 
Larsen og kassereren Richard Vagn Jensen om 
aktivitetene i foreningen gjennom 2013 og 2014. 
Forsamlingen godkjente dette som årsberetning.

Vagn Jensen gikk så kort gjennom regnska-
pene for de to årene, og de ble godkjent uten an-
merkninger annet enn en stor takk til vår kasserer. 
Regnskapene var for øvrig gjennomgått og god-
kjent av revisor.

Valgkomiteens leder, Finn Myklebust, fikk så 
ordet. Han måtte dessverre informere forsamlin-
gen om at ingen har sagt ja til å være formann for 
foreningen. Valgkomiteen hadde forslag om gjen-
valg av sekretær Reidar Larsen, kasserer Richard 
Vagn Jensen og redaktør for Senioren Trygve 
Andersen, og hadde forslag til tre nye styremed-
lemmer: Kristel Næsheim, Frøydis Liseth og Ruth 
Vetne. Alle disse ble enstemmig valgt som foren-
ingens nye styre. 

Det kom et par kommentarer til situasjonen 
med manglende formann for foreningen, og styret 
må arbeide videre med den saken.

De avtroppende styremedlemmene Rolf H. 
Kvinge, Kjell Elvejord, Marit Berglund og Tom 
Buskoven fikk behørig takk og blomster for sin 
innsats for foreningen, før møtelederen avsluttet 
generalforsamlingen.  n

Generalforsamlingen
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Det er vår i luften, lysere dager, blomstene stikker 
frem og trærne grønnes. Fuglene synger på en ny, 
optimistisk måte. En deilig tid, jeg synes våren er 

den beste årstiden!
Våren er tid for litt hagearbeid hos oss, og når man 

er blitt pensjonist og har tid til det så er det bare trivelig. 
Man rydder bort det forrige årets rusk og rask, og gjør 
klart for det nye, grønne.

Våren minner oss også om Guds store plan, «en ny 
vår». Vårens store dikter, Elias Blix, sier det så vakkert i 
sitt dikt «Gudleg vårsång» (No livner det i lundar): «Du 
vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at 
Gud oss lagar ein betre vår ein gong. Då me med vigsla 
tunga, med kjærleik heil og klår, alt utan brest og sprunga 
skal lova Herren vår». 

For rundt 20 år siden oppførte vi i Strømmen en 
sangsyklus av Eivind Scheie og Sigvald Tveit, med titte-
len «Visst skal våren komme». På et friskt og optimis-
tisk vis henviser den oss til Åpenbaringsbokens bud-
skap om hva som skal komme. For oss som var med 
på den fremførelsen ga det et varig minne om tro og 
håp for fremtiden, om en «ny vår». Scheie og Tveit 
tar utgangspunkt i Johannes på Patmos, der han sitter 
fengslet. Der får Johannes sin åpenbaring. Han ser et 
kosmisk drama utspille seg, et drama som i stor grad 
handler om dom og undergang. Men Johannes er 
ikke uten tro og håp. Inn i disse bildene av undergang 
veves forventningen om alle tings forvandling, en ny 
himmel og en ny jord skal stige frem i nyskapt glans og 

skjønnhet. Og gjennom alt dette ser Johannes Den store 
Mester, han som kalles «Lammet». Han er begynnelsen 
og enden. Han skapte det hele en gang, og gjenskaper na-
turen hver vår. Han skal også skape en «ny himmel og en 
ny jord».  

Vi er så heldige å få tro på dette, og vi tror til og med 
at det skal skje snart. Vi kjenner tegnene som Bibelen har 
gitt på endens tid, og vi ser at de oppfylles. Og vi ser frem 
til «en ny vår». La oss minnes det når vi nå ser gress og 
blomster spire i en ny jordisk vår!  n

Trygve Andersen !

Våren
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VÅRTREFFET 2015

lighetstyper, men enda mer kjente vi kanskje igjen 
våre nærmeste og våre venner og bekjente?  

Før middagen ble det avholdt generalforsam-
ling i foreningen. Du kan lese mer om det i eget 
referat på forrige side (s. 3).

Middagen ble servert i underetasjen, og 
Mattesonskolen sto også for denne delen av arran-
gementet. De hadde laget deilig mat, vegetarisk 
gryterett med poteter og salat, og med blåbær- og 
plommegrøt med vaniljesaus til dessert. De sto 
også for serveringen som ble gjennomført på en 
utmerket måte, topp service og blide ansikter set-
ter vi pris på!

Etter middagen fikk Mattesonskolen også gi en 
presentasjon av seg selv, også da med sang og mu-
sikk først, men også med informasjon om hvem 
de er og hva de driver med. Det er en svært in-
ternasjonal gruppe av elever og ansatte der, og de 
ga oss et fint innblikk i hva de står for. De får nok 
noen nye støttespillere etter dette?

Så ble dagens neste foredragsholder ønsket vel-
kommen på plattformen, Dr. med Kjell J. Tveter. 
Han har stor innsikt i detaljene i vår kropp, og har 
i de senere årene, etter at han ble pensjonist, enga-
sjert seg i debatten rundt evolusjon og skapelse. I 
salen i Sandefjord møtte han jo sine meningsfeller, 
og ble godt mottatt med sine gode grunner for å 
tro på en skapende Gud. 

Folk strømmet inn og praten gikk livlig da 
klokka nærmet seg 11.00. Det sosiale er vik-
tig! Men Reidar Larsen måtte bryte oss av, 

og ønsket oss velkommen, leste fra Salme 8, og 
ba med oss. Han introduserte så Mattesonskolen, 
som gjennom dagen sto for en hel del sang og mu-
sikk, både allsang og korsang. De startet opp med 
Elias Blix’ vårsalme «No livnar det i lundar», og 
det passet veldig bra til den vårstemningen vi had-
de utenfor denne dagen. Det var nesten 20 grader 
varmt, og både gress og trær begynte virkelig å 
grønnes.   

Reidar ønsket så dagens første foredragshol-
der, Ulf Korsmo, velkommen på plattformen. Ulf 
er pensjonert psykiatrisk sykepleier, og han had-
de forberedt et foredrag for oss om «Vår Herres 
mangfold gjennom personlighetsvariabler». Han 
ga oss en interessant oversikt over personlighets-
typer og deres kjennetegn, men han satte også det-
te fint inn i vår kristne sammenheng og vårt for-
hold til Gud og våre medmennesker. Mange kjente 
nok igjen seg selv i noen av gruppene av person-

Trygve Andersen !

Vårtreffet 19. april, i Adventkirken  
i Sandefjord, samlet ca. 100 deltagere. 

Tveter tok først utgangspunkt i noen ubesvarte 
spørsmål i naturen. Hvordan finner laksen veien 
både frem og tilbake mellom elva der den blir 
født og sitt andre oppholdssted vest for Grønland?  
Ingen vet det! Og hvordan har det seg at fugler 
som blir klekket langt nord i Amerika klarer å fly 
helt til Hawaii i ett strekk? De spiser egentlig litt 
for lite til å klare det, men klarer det likevel takket 
være sin plass i v-formasjonen de flyr i, hvor de 
sparer akkurat nok energi. Ingen kan forstå dette. 
Det er eksempler på prosesser i naturen hvor det 
er behov for en enorm intelligens. Og det er ikke 
fiskene og fuglene selv som har denne intelligen-
sen.

Tveter pekte ellers på de meget kompliserte 
oppbyggingene av DNA og andre ting i vår egen 
kropp. Han mener det er en umulighet at så kom-
pliserte strukturer og prosesser som vi har i vår 
kropp skal ha blitt til ved en tilfeldighet, her er det 

behov for en intelligent skaper. Og det er vel ikke 
så mange forsamlinger han kommer til hvor han 
finner så solid støtte. Selv innen kristenheten er 
det jo svært mange som finner rom for å tro på 
evolusjonslæren i våre dager. 

Tveter fikk ikke så mange vanskelige spørsmål 
etter sitt foredrag, men flere reiste seg og støttet 
ham helhjertet i hans arbeid. Tveter har også utgitt 
bøker om emnet, og han solgte nok en hel del av 
disse etterpå.

Etter hans foredrag fikk vi igjen litt sang le-
det av Mattesonskolen, bl.a. passet det jo fint 
med «O, store Gud» etter en slik dag. Pastor Finn 
Myklebust rundet av programmet med en liten 
andakt, før det det var litt servering igjen nede i 
underetasjen som avslutning på dagen.

Jeg tror jeg har alle med meg på at dette var en 
meget vellykket dag. Interessante foredrag og hyg-
gelig samvær!  n

TVETER PEKTE 
PÅ DEN MEGET 
KOMPLISERTE 
OPPBYGGINGEN 
AV DNA OG 
ANDRE TING 
I VÅR EGEN 
KROPP.

Interessante foredrag og 
  hyggelig samvær

FOTO: TRYGVE ANDERSEN OG EDY SWART
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Fra vår ungdoms tid
I neste AU, nr. 8 1940, har noen skrevet utførlig om 
turen i «Ferdaminner sommeren 1940». Jeg sakser 
følgende morsomme lille replikk: 

Med sykkel føler man seg liksom ovenpå all av-
stand, man blir ikke trøtt når man er ordentlig 
trenet. Det beste uttrykk for denne overlegen-
het tror jeg ble gitt av Bjørn Keim. «Du,» sa han, 
«verden blir i grunnen liten når en har racersyk-
kel». 

Hva slags racersykkel Bjørn Keyn (da 15 år) hadde 
i 1940 vet jeg ikke, men jeg tror nok at han trengte 
noe mer for å komme seg ut i den store verden 
noen år senere.

Interessant var det også å finne at det var dåp 
på Onsrud 6. april, tre dager før tyskerne kom. 
Min tante Gunvor Ryttergård Mo fra Tolga ble 
døpt da, sammen med ni andre. Gratulerer med 
75-års dåpsdag!

FOR 50 ÅR SIDEN

Fra Evangeliets Sendebud nr. 4 1965 klipper vi ut 
én sak om røykeavvenningskurs i Drammen, og 
én om en ung pianist i Mandal (se neste side).
 I AU nr. 4 1965 finner jeg en liten notis under 
«Misjonsnytt»: 

Rogalands avis i Stavanger hadde nylig et stort 
intervju med pastor T. S. Valen. Innledningen ly-
der slik: «Jeg har møtt en 77-åring som utvil-
somt er i bedre fysisk form enn jeg. Det er ad-
ventistpastor T. S. Valen som til tross for at han 
er kommet i en alder hvor de fleste finner det ri-
melig å ta det litt rolig, stadig er i aktivitet og 
vel nærmest hver dag holder møter på forskjellige 
steder i fylket».

Fra AU nr. 5 1965: 

«I Flekkefjord skal det foretas en liten ombygning 
av kirken. Det vil bl.a. føre til at det blir innlagt 
vann og toaletter». 

Du verden – det er bare 50 år siden altså.  n

FOR 75 ÅR SIDEN
(for de eldste av oss)

Bladet «Norsk Advent Ungdom» hadde sin 
første årgang i 1940. Det hadde vært flere 
ungdomsblader før det, til dels sammen med 

Danmark, men nå markerte man selvstendighet i 
navnet i et nytt blad for bare Norsk SDA-ungdom.

I april 1940 kom krigen til Norge, og det er i 
grunnen overraskende å se hvor forberedt man 
var på det i menigheten. Man får jo inntrykk av at 
norske myndigheter ikke var klare for noen inva-
sjon her, men i ungdomsbladet vårt er man i de 
første numrene i 1940 svært opptatt av muligheten 
for at krigen skal komme til Norge også. Det er 
mange artikler i januar-mars-numrene som spør 
hvordan skal vi forholde oss hvis krigen kommer 
til landet. Og det ble rapportert om flere første-
hjelpskurs både i Oslo og på Onsrud med tanke på 
hva som kunne komme. 
 Når så krigen kom i april så var det likevel bru-
talt. Og de fleste på Onsrud reiste hjem like etter 9. 
april på grunn av bombefaren i området. I AU nr. 
4-5 (som var slått sammen) står en liste over hvor 
alle elevene befant seg noen uker etter 9. april. I se-
nere nummere av bladet er det mange historier om 
hvordan Gud hadde bevart sine fra krigens her-
jinger. Livet gikk likevel videre, og i AU nr. 7 1940 
finner jeg følgende lille notis: 

Hilsen fra Galhøpiggen. Datert Galhøpiggen, den 
8. juli: Ti juniorer og tre ledere hilser dere alle 
fra Norges høyeste fjelltopp. Vi har det fortref-
felig, men tåken stjeler atskillig utsikt fra oss. 
Vi får møtes her oppe en annen sommer. Lykke 
til med arbeidet og vennlig hilsen til dere alle! 
Hilsen Bjørn Keim, Gabriel Hogganvik, Arne 
Dyresen, Gunnar Johansen, Åge Stein, Dagfinn 
Krug, Trygve Stein Opsahl, Ann Mari Halvorsen, 
Gerd Gårdsrud, Ilse Lund, Esther Keim og Kr. 
Hogganvik.

Trygve Andersen !

I  BAKSPEILET

Evangeliets Sendebud nr. 4/1965



Under min lærerutdannelse på Malmø Lærer- 
høyskole hadde jeg en serie undervisnings-
timer i fysikk på Katedralskolen i Lund. Da 

brukte jeg i en klasse ordet «forklare». Etterpå be-
merket min veileder at vi ikke forklarer fenomen i 
fysikken. Vi beskriver tingenes orden og funksjon.

På grunn av den fremstillingen av vår opprin-
nelse som gjøres i dag, får mennesker det inntryk-
ket at vitenskapen kan forklare- og har forklart 
vårt opphav – for ikke å si bevist at vi er et resultat 
av en tilfeldig utvikling over milliarder av år.

Da vi bodde i USA pleide vi å se på «Sunday 
Morning», et fjernsynsprogram som inneholdt ny-
heter, kommentarer og analyse av ukens begiven-
heter.  Den 3. desember 1993 døde Lewis Thomas 
(80 år gammel), en berømt lege, forfatter og for-
sker. Dette ble fremholdt som ukens største begi-
venhet i programmets «Mile Post». Thomas var 
cellespesialist og hadde i det siste vært «President 
of Memorial Sloan-Kettering Institute». Dette in-
stituttet er kjent for cancerforskning og -behand-
ling. Det er interessant å notere at cancer er en 
ukontrollert cellevekst. Denne artikkelen dreier 
seg imidlertid om normal celleutvikling under 
fosterstadiet, og barnets videre utvikling etter fød-
selen helt til det når det voksne stadiet da denne 
tilveksten avsluttes. Thomas skrev regelmessig på 
invitasjon av New England Journal of Medicine ar-
tikler i dette prestisjefylte tidsskriftet.

Lederen av TV-programmet markerte denne 
vitenskapsmannens gjerning, og siterte noe Lewis 
Thomas hadde skrevet: «Ingen har den blekeste 
anelse om hvordan dette fungerer, og det finnes ikke 
noe annet i livet som er så forbløffende. Hvis noen 
skulle lykkes med å forklare dette i min levetid, vil 
jeg leie et fly som kan skrive på himmelen, ja kan-
skje en hel flåte av fly, og sende dem opp i luften for 
å skrive det ene store utropstegnet etter det andre 

over hele himmelen helt til pengene mine tar slutt.»*
Dette sendte meg på jakt etter å finne hva det 

var som lå bak denne uttalelsen. Jeg fant da en av 
Thomas’ bøker, «A long line of cells», som i kapitlet 
«On Embryology» inneholdt nettopp dette sitatet. 
Nå kommer vi inn på evolusjonistenes tolkning av 
vår verden: Det har tatt milliarder av år for men-
nesket å utvikles fra den første levende cellens til-
blivelse.

Forfatteren begynner kapitlet: «For en kort tid 
siden, i midten av 1978, ble det seneste miraklet 
innenfor medisin førstesidestoff i alle aviser. Da ble 
en engelsk baby født, ni måneder etter befruktning i 
et prøverør. Det eldre underet, som fremdeles burde 
konfrontere oss, er at det i det hele tatt er mulig at 
en eneste spermie og et eneste egg kan slås sammen 
og bli et menneskelig individ. Og selv om denne cel-
len, som i dette tilfellet har blitt implantert, bare er 
en klase etterkommere, er resultatet at denne sam-
menslåing, som er festet ved livmorveggen, kommer 
til å vokse og utvikles til en 3½ kilos baby. Dette har 
pågått foran øynene våre så lenge at vi tar det for 
gitt. Derfor hører vi disse utrop av forbauselse over 
det som i virkeligheten er en mindre teknisk modifi-
sering av den totale prosessen – hvilket egentlig ikke 
er noe mer enn at man har omplassert selve begyn-
nelsen av prosessen fra egglederen til en plastskål 
og, muligens verdt å nevne, at man utelukker det 
blivende barnets far fra en rolle som antagelig gjør 
ham litt forfengelig.»

Her har vi altså en utvikling fra en eneste celle 
til et menneske på bare ni måneder, det som den 
såkalte vitenskapen og enkelte vitenskapsmenn 
tror tok flere milliarder års utvikling.

Forfatteren fortsetter med å beskrive utviklin-
gen: «Det som er virkelig forbausende, hvis du vil 
tillate deg å bli forbauset, er selve prosessen. Den 
begynner som en eneste celle, som er resultatet av en 
forening av en spermie og et egg. Denne deles først i 
to, siden i fire, deretter i åtte, og så videre, og ved et 
visst stadium dukker det opp en ensom celle som er 

forstadiet til den menneskelige hjernen. Det er selve 
eksistensen av denne cellen som burde være grun-
nen til den største forbauselsen i verden. Mennesker 
burde gå rundt hele dagen, hver våkne time på da-
gen og rope til hverandre i grenseløs beundring, og 
ikke snakke om noe annet enn denne cellen. Det er 
noe helt utrolig, men likevel skjer det, den hopper 
plutselig rett på plass i en eneste røre av celler. Og 
det hender i flere milliarder embryoer rundt om på 
vår planet som om det var den enkleste sak i ver-
den».

Det som beskrives her er det vi i våre dager 
kaller utviklingen av en stamcelle. Dette er det 
uforklarlige, som gjør Lewis Thomas villig til å sat-
se hele sin formue den dagen dette kan forklares. 
Dette kan ikke forklares, men det beskrives her 
som en del av den prosessen som bare tar ni må-
neder i motsetning til det som vitenskapen har fått 
mange mennesker til å tro har tatt milliarder av år.

Thomas fortsetter videre i sin bok: «Hvis du li-
ker å bli forbauset så hør på dette. En celle blir «slått 
på» for å bli det veldige apparatet som består av en 
tera (1 000 000 000 000) celler. Det er dette appa-
ratet som gjør det mulig for oss å tenke, å fantasere 
og – ja nettopp – å bli forbauset. All informasjon 
man trenger for å lære seg å lese og skrive, spille pi-
ano, argumentere foran stortingskomiteer, gå over 
en trafikkert gate eller den fantastiske menneskelige 
evnen til å kunne strekke ut hånden og lene seg mot 
et tre, det finnes der i denne første cellen. Her finnes 
plass for all grammatikk, all syntaks [setningslære], 
all aritmetikk, all musikk.   

Det er ikke kjent hvordan denne tenningen skjer. 
I denne spesielle begynnelsen av et embryo, når det 
fremdeles ikke er noe annet enn en klump av celler, 
så finnes all denne informasjon, og mye mer, latent 
inne i hver eneste celle i denne massen. Når stam-
cellen for hjernen dukker opp, kan det godt være 
denne spesielle egenskapen av intelligens som «slås 
på». Men det kan like godt være slik at alt annet blir 

«slått av» slik at denne høyst spesialiserte cellen ikke 
lenger har sin forgjengers forskjellige muligheter til 
å bli en skjoldbruskkjertel, en lever eller noe annet, 
men bare en hjerne.» Deretter avslutter Thomas 
kapitlet med ordene jeg siterte tidligere fra TV-
programmet.

Utviklingen fra en celle til et menneske tar alt-
så ikke milliarder av år. Min tanke er at den «in-
formasjon» og «intelligens», som kan ses i denne 
uforklarlige prosessen, tydeligvis kommer fra den 
Allmakt vi burde gi ære og bøye oss for. Ingen kan 
forklare hvordan dette har skjedd, men bare ak-
septere det gjennom tro. Denne troen bygger ikke 
på bevis i streng forstand, men på sterke indika-
sjoner og fenomen, som for eksempel dette som 
Thomas beskriver, og som vi daglig observerer. 
Dessuten har vi utallige andre forbausende og 
uforklarlige fenomen i livet rundt oss. Det finnes 
således en intelligens som går langt over mennes-
kets, og som tilhører Ham vi kaller Gud – Skaper 
– den usynlige Faderen til hele prosessen.  n

PS!  Boken ble skrevet for 25 år siden, og ingen har 
enda stått frem som kunne forklare dette.

* «Mile Post», «Sunday Morning», TV-program på 
kanalen CBS, 5. Dec. 1993.

Kursiverte sitat i denne artikkelen er oversatt fra 
kapitel 57: «On Embryology» i boken «A long line 
of cells», 1990, Lewis Thomas, President, Memorial 
Sloan Kettering Institute.

Undertegnede ser frem til en dialog.

Matts Sjølander 
Ebbarpsvägen 32
283 43 Osby
Telefon: +46 479 12840
Epost: matts@sjolander.net

Dette kan ingen forklare
Matts Sjölander !

8 SENIOREN 9SENIOREN



10 SENIOREN 11SENIOREN

MINNER FRA ET UNGDOMSSTEVNE —   

 MANDAL 1953

Jeg er blitt bedt av pastor C. Raymond  
Stanley om å overbringe Seniorens 
lesere en varm hilsen. Jevnlig ringer 

han til oss fra Australia og spør om hvor-
dan det står til med menigheten her i det 
høye nord. Han vet at mange trosfeller hus-
ker ham fra 1984 da han, sammen med sin 
kjære hustru, begynte sin første korte virk-
somhet i Tønsberg. Det var forresten Kåre 
Lund som oversatte for ham den gangen. 
I årene etter det har han kommet nokså 
jevnlig tilbake hit på våren og sommeren. 
I telefonen liker han å mimre litt om det 
han fikk være med på her i landet. Uten tvil 
grep han sine tilhørere med sin sterke og 
varme forkynnelse. Med sin Jesus-sentrerte 
utleggelse, ble han til stor velsignelse både  
 
 

for menighetenes medlemmer og for dem 
som tok imot evangeliet om frelse. 

Selv etter at bror Stanley ble pensjonist 
og enkemann, har han ofte vært her, og 
vi har lært å sette pris på ham, både som 
medmenneske og en Ordets forkynner.

Det er så hyggelig når han ringer, han er 
alltid så oppmuntrende. Nå gir han tydelig 
til kjenne at han har innstilt sin reisevirk-
somhet. «Jeg er blitt en gammel mann og 
det blir for langt for meg å reise til Europa 
og Norge.» (Til høsten blir han 95 år.) Men 
så ber han meg å fortelle alle som kjen-
ner ham at Norge er hans andre fedreland. 
«Dere i Norge er stadig i mine tanker og i 
mine bønner. Vi må møtes i Guds rike når 
Jesus kommer.»

      Rolf H. Kvinge

Et av «bladene fra livets dagbok» som 
jeg husker godt var ungdomsstevnet 
i Mandal i 1953. Jeg var ikke med i 

menigheten den gangen, men det var noen 
unge i fra Skien som reiste dit, og jeg ble 
med. Fotball var en del av livet mitt den 
gangen og da Norge skulle spille mot 
Danmark var jeg med.

Husker at pastor Minchen hadde noen 
gode møter, og det var mye god sang og 
musikk der. Noe ble sikkert sådd i mitt 

hjerte og det skulle gå fem år før jeg åpnet 
mitt hjerte for Jesus.

Jeg fant et gammelt bilde som jeg hus-
ker Reidar Tenål tok. Med god hjelp av 
Rolf Kvinge har jeg funnet fram navnene 
på norges lag. Regner med at mange av 
Seniorens lesere kjenner de fleste av disse 
igjen. Noen er lagt til hvile, men vi lever i 
håpet om å møtes igjen.

     Willy Hugstmyr

BAK FRA VENSTRE:  Magne Rosén, Odd Takvam fra Bergen, Arvid Dyresen, Willy Hugstmyr,  
Enok Fosse og John Gudmundsen fra Bergen.
FORAN FRA VENSTRE:  Hans Olsen fra Skien, Kjell Endresen fra Stavanger, Einar Svendsen fra Oslo,  
Ole Michelsen fra Lofoten (reiste til Canada) og Arne Eidsaa.

EN FLIK AV NORGE  
Raymond Stanley har 
enda sitt norske flagg.  
Her er han fotografert 
utenfor boligen sin  
i Cooranbong, 
New South Wales, 
Australia 30. april 
i år.

SØSKEN FØR OG NÅ

EN HILSEN FRA  

 PASTOR STANLEY

FOTO: EIVIND REIERSON
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Trygve Andersen !

På nr. 518 i vår nye sangbok har vi fått inn en gammel sang som vi ikke  
hadde i den forrige sangboka. Det er en svært interessant sang, med et  
innhold som virkelig er til ettertanke, og sangen har også en spennende bakgrunn.

«Hjelp meg, o kjæreste Jesus å vinne»

Jeg begynte å se nærmere på sangen da jeg 
oppdaget at den kom fra den store sangboka 
til Hans Adolf Brorson fra 1700-tallet, og 

den sto der med langt flere vers. Sangen er opprin-
nelig fra Tyskland, skrevet tidlig på 1700-tallet av 
en tysk adelsmann med det flotte navnet Philipp 
Balthasar Sinold von Schütz. Han var jurist og po-
litiker (statsråd), men var også med i det kristne, 
pietistiske miljøet i Tyskland og Danmark, og 
han skrev mange kristne sanger. Denne sangen 
ble raskt gjendiktet på dansk av Nicolai (Niels) 
Brorson. Nicolai var eldste bror til den mer kjente 
Hans Adolf Brorson, som skrev en mengde kjente 
sanger som vi fremdeles har flere av i vår sang-
bok. Hans Adolf tok med noen få sanger av sine to 
mindre kjente brødre da han utga sitt store sang-
verk «Troens rare Klenodie» i 1739, blant annet 
altså denne sangen, som opprinnelig hadde titte-
len «Den, som der vinder». Å «vinne» i denne san-
gen er det vi på norsk oftest kaller å «seire» i kris-
ten sammenheng. I Brorsons sangbok har sangen 
fått en overskrift: «Om Bestandighed og Fremvext 
i Troen», altså sangen handler om utholdenhet og 
vekst i troen.   

Hans Nielsen Hauge tok denne sangen over 
til Norge da han utga en sangbok med utdrag fra 
Brorsons sangbok, og Hauge ga den overskriften 
«Samtale mellom Jesus og sjelen». Og det er akku-
rat det sangen opprinnelig var, den er skrevet som 
en dialog mellom Jesus og «sjelen», altså men-
nesket. Den tar utgangspunkt i Jesu budskaper til 
menighetene i Åpenbaringen 2 og 3, og de løftene 
han der gir til menighetene. Sangen har da opp-
rinnelig 14 vers, to vers for hver av de syv løftene. 
Det ene verset er en gjendikting av Jesu ord «Den 

som seirer ham vil jeg gi ...», fra tekstene til hver 
av menighetene. Og det neste verset i sangen er 
så «sjelens» tilsvar til dette, med bønn om hjelp 
til å «vinne», altså seire, over det onde og oppnå 
de tingene som Jesus lover dem som seirer. Tre av 
disse bønne-versene er det vi har i vår sangbok 
som denne sangen «Hjelp mig, o kjæreste Jesus å 
vinne», men vi har jo helt mistet den viktige sam-
menhengen de opprinnelig sto i.

Ser vi på det første verset fra Brorsons hånd 
så ser det slik ut (klippet rett fra Arkiv for Dansk 
Litteratur):

JEsus. Aab. 2, 7. 
Den, som der vinder, skal æde de søde  
Frugter, som midt i Guds paradiis groer.  
Ingen slags død eller jammer skal møde  
Den paa mig stedse og hiertelig troer,  
Qvægende saft,  
Styrke og kraft  
Gives den, seyren i døden har haft. 

Overraskende lett å forstå for oss, tatt i betrakt-
ning at dette er en 300 år gammel dansk tekst. Så 
svarer da mennesket med følgende bønn ifølge 
Nicolai Brorson:

Sielen. 
2. Hielp mig, o! sødeste JEsu! at vinde,  
Ofte jeg strider med skrøbelig magt,  
See, hvor kand synden mig hænderne binde,  
At jeg i striden er næsten forsagt,  
Frelsere bliid!  
Føer du min striid!  
At jeg kand vinde i angestens tiid. 

Dette andre verset har vi i vår sangbok som 
vers 1 i sangen (518), og som man vil se er det 
nesten helt identisk med teksten til Brorson. 
Det er bare litt stavemåter som er endret, og 
så er «sødeste» blitt til «kjæreste». Ordet søt 
hadde nok en litt annen betydning i det gamle 
danske språket. 

Så fortsetter sangen på samme måte med to 
og to vers diktet til hvert av Jesu budskaper til 
de andre 6 menighetene. Og det er et fantastisk 
flott diktverk Brorson har laget.  

Dessverre har man altså ikke i vår sangbok 
tatt med mer enn 3 vers, de opprinnelige verse-
ne 2, 4 og 8. Årsaken til det er nok at Landstad 
bare tok med og fornorsket disse 3 versene da 
han utga sin sangbok på 1860-tallet. Men alle 
versene burde etter min mening være verd en 
plass i vår sangbok. Hans Nilsen Hauge hadde 
med 12 vers i sin sangbok, han droppet av en 
eller annen grunn vers 9 og 10, jeg vet ikke hva 
han kan ha hatt i mot dem. Selv synes jeg vers 7 
i Brorsons originalspråk er betydelig mer kon-
troversielt, med tanker om en blodig hevn som 
skal gis i de frelstes hånd, og det har da også 
Hauge omskrevet en god del. 

Men det er altså bare 3 vers som har over-
levd inn i vår sangbok. Litt synd, for da ser 
man jo ikke sammenhengen i sangen. Men 
du får langt mer ut av disse 3 versene også nå 
når du nå kjenner bakgrunnen for dem, som 
altså er Jesu løfter til «Den som seirer ...» i de 
syv menighetene. Så tenk på det neste gang du 
synger denne sangen. 

Er du interessert i å lese (eller synge) hele 
den danske opprinnelige teksten med 14 vers, 
så finnes den på internett hos Arkiv for Dansk 
Litteratur (adl.dk), søk etter tittelen «Den, som 
der vinder». Hauges versjon ligger på archive.
org, søk på «hans hauge» så finner du hans 
sangbok «udvalgte salmer». Eller send meg en 
epost så kan jeg sende deg tekstene. De 14 ver-
sene, sammen med tekstene fra Åpenbaringen 
2 og 3 egner seg godt som en gudstjeneste.  n

I  BAKSPEILET

Fra Ev.  
Sendebud
4/1948
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Per de Lange, DrPH !

Kokken som håndverker og kunstner står da 
også sentralt i mange kulturer. Fra det fran-
ske cuisine til de norske bakstekonene finns 

en nedarvet skatt med oppskrifter og metoder for 
god matlaging. Interessen for nostalgisk matkul-
tur er stigende, reflektert ved at vi er blitt storkjø-
pere av kokebøker.

Interessen for grønnere og grovere mat er en 
parallell trend i tiden. Det dreier seg om sunn mat, 
kortreist mat, miljøvennlig mat, - som en motkul-
tur til ferdiglagete produkter og gatekjøkkenkul-
tur. Stadig flere ønsker kurs i vegetarisk matlaging. 
«5-om-dagen» er blitt til «minst 5-om-dagen» for 
mange.  Inntil flere restauranter, gatekjøkken og 
nisteprodusenter oppdager denne trenden, må 
man lage slik mat selv. 

Vegetariske matoppskrifter i vesten dreide seg 
i begynnelsen om å lage noe i stedet for kjøtt og 
fisk. Man benyttet for eksempel vanlige oppskrif-
ter for kjøttkaker og kjøttpudding, men byttet ut 
kjøttfarsen med en plantebasert farse, slik som 
gulrot, selleri og rødbete, eller nøtter og bløtlagte 
helkorn. Produktene gulrotstek, nøttestek, rødbe-
tekaker og helhveteskaker har lange tradisjoner i 
vegetarkretser, foruten å være velsmakende. I til-

legg fant et lyst hode på å trekke glutenproteinet 
ut av hvetemel ved å vaske bort deler av stivelsen. 
Glutenmassen ved siden av å være en god prote-
inkilde, viste seg nyttig også som en funksjonell 
ingrediens.

 Kelloggbrødrene i USA var blant de første til 
å forsøke med videreforedling av særlig soyabøn-
nen, kongen blant belgfruktene. TVP, «texturized 
vegetable protein», var blant deres produkter. Slik 
utviklet man en rekke kjøttanaloger, som i dag 
kan kjøpes på boks eller dypfryst. Særlig i engel-
ske og amerikanske supermarked kan du finne alt 
fra kylling og bacon til tørket suppekjøtt og fiske-
filet – alt laget fra soyabønner. Som annonsen for 
et av produktene sier: «Våre kjøttanaloger er så 
like kjøtt i smak og tekstur, at vegetarer får beten-
keligheter.» Produktene er ellers velsmakende og 
rike på protein, men til tider kritisert for å være 
vel mye bearbeidet og raffinert – liksom ovnsklare 
kjøtt- og fiskeprodukter.

Men noen har vært fokusert på plantekost mye 
lenger enn vestens helsebevegelser, nemlig urbe-
folkningene i Asia, Latin-Amerika og Syd-Europa. 
Deres proteinalternativ til kjøtt er belgfrukter og 
nøtter – enten i gryteretter eller bearbeidet til tofu, 
falafel og hummus tahini. Innvandrerretter med 
chop suey, pizza og enchilada var i utgangspunktet 
vegetariske, selv om de i dag oftest kommer i kjøtt-

«Min hovedgrunn for å spise plantekost har med den gode smaken 
å gjøre», sier Marion Nestle, ernæringsprofessoren ved New York 
Universitet, som har engasjert seg så sterkt overfor de økonomiske 
kreftene som styrer og utnytter dagens matvareproduksjon.

Ha det godt lenger med
  grønt, grovt og godt

LIVSSTIL OG HELSE

utgaver. I tillegg er grønnsaker hovedelementet i måltidene i 
disse kulturene - til forskjell fra vår variant som «tilbehør».

Anbefalingene er oppsummert i konseptene Middelhavs-
kosthold, Latin-Amerikakosthold og Asiakosthold. Felles for 
dem er et stort forbruk av frukt, grønnsaker, bønner, erter, lin-
ser og nøtter. Om det skulle være kjøtt med, var det kun som 
«pynt på toppen», som en japaner sa det til meg. Bakgrunnen 
for kostholdvalget lå helst i økonomi og tilgjengelighet. Men 
effekten har vist seg fordelaktig for både helse og miljø. De 
senere årene har sett en dreining i vegetarbevegelsene bort fra 
bare å erstatte kjøtt og fisk til mer fokus på balanserte og sun-
ne matretter, hentet fra det grove, grønne og magre. Fokus er 
mer på de positive fordelene ved slik mat enn farene ved det 
motsatte. De 5 om dagen flerdobles, fordi de liker det så godt.

Daniel og de tre vennene hans ble utsatt for den første 
kjente kliniske utprøvingen av disse kostholdsoppleggene. 
Resultatet var imponerende og underbygges til en stor ut-
strekning av moderne forskning: «Da de ti dagene var gått, 
viste det seg at de så bedre og sunnere ut enn guttene som 
hadde spist av maten ved kongens bord.» Og et år senere fant 
kongen at de var «ti ganger visere enn alle drømmetyderne 
og åndemanerne i hele riket.» (Dan 1). Konklusjon: Grønt og 
grovt både smaker best og gjør best for både kropp, sinn, miljø 
og dyrevelferd.  n

FOTO: DEPOSITPHOTOS.COM
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Mye «innvandret» mat, f.eks. chop suey, pizza, enchilada  
og burrito, var i utgangspunktet vegetarisk, selv om den i  
dag oftest kommer i kjøttutgaver.

Per de Lange
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Gudleg vaarsong

Av Elias Blix – fra «Nokre salmar» 1875 (originaltekst)

No livnar det i Lundar,
No lauvast det i Lid,
Den heile Skapning stundar
No fram til Sumars Tid.

Det er vel fagre Stunder,
Naar Vaaren kjem her nord,
Og atter som eit Under
Nytt Liv av Daude gror.

Guds Kyrkja lysa skulde
Som høgt paa Berg ein Stad,
Med Sumar, utan Kulde
Og utan Solarglad.

Guds Ord vel alltid lyser,
Den Sol gjeng aldri ned.
Det Hus, som Anden hyser,
Ligg stødt i Ljos og Fred.

Daa kom der stundom Kulde
Paa Herrens Kyrkjemark.
Det var som Gud seg dulde,
Og burte vart Guds Ark.

Det var dei myrke Dagar,
Guds Ord var faahøyrd Segn.
Og Hjartat frys og klagar,
Det saknar Sol og Regn.

So sende Gud sin Ande
Som Dogg paa turre Jord.
Daa vaknad Liv i Lande,
Daa grøddest vænt Guds Ord.

Daa er det sæle Tider
Fyr Kristi Kyrkjegrunn.
Daa lauvast det i Lider,
Daa livnar det i Lund.

Daa ljosnar det i Landet
Fraa Fjell og ned til Fjord.
Daa losnar Tungebandet,
Daa kved Guds Folk i Kor.

Daa skin det yver Strender
Som Sol ein Sumarkveld.
Daa gløder kring i Grender
Ein heilag Altar-eld.

Du Vaar med ljose Dagar,
Med Lengting, Liv og Song!
Du spaar, at Gud oss lagar
Ein betre Vaar ein Gong.

Daa me med vigsla Tunga,
Med Kjærleik heil og klaar
Alt utan Brest og Sprunga,
Skal lova Herren vaar.


