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Erfaringer fra Grini

T. S.  VALEN

Beretningen fra Grini, 
tyskernes fange-
leir utenfor Oslo, er 
gjort tilgjengelig for 
Seniorens lesere av 
Sverre Valen. 

LEDER

Trygve Andersen

I  BAKSPEILET

Pastor T. S. Valen !

Noen av de mest interessante erfaringene jeg 
har hatt, var på Grini, hvor jeg var under 
krigen i nesten to år. Da jeg ble arrestert, ble 

jeg slått til jeg besvimte, men Gud bevarte meg, så 
jeg fikk ikke varig mén av det. Det blir for langt å 
fortelle om alt det jeg opplevde der, men en erfa-
ring vil jeg ta med.

Jeg ble satt på enecelle fordi jeg hadde holdt 
møter, som ble betraktet som ulovlig. Min celle 
var nesten like over korridoren for dødscellen. 
I løpet av en måned fikk jeg snakke med førtito 
dødsdømte i deres siste timer. Jeg husker best syv 
unge, flere av dem studenter, som var dømt til 
døden om formiddagen. Om ettermiddagen ble 
de satt inn i dødscellen, og jeg fikk snakke med 
dem. I løpet av kvelden overgav alle seg til Gud 
og fikk fred. De døde med frimodighet. Før de ble 
hentet for å skytes samme natt, sang de sammen 
«Navnet Jesus blekner aldri». De vitnet frimodig 
før tyskerne kom og førte dem bort. De talte gjen-
nom en ventil så alle på korridoren kunne høre 
dem og meg når vi talte sammen. Jeg tror neppe 
det var mange som ikke var dypt grepet da de sang 

og vitnet før de ble henrettet. Flere av dem var fra 
kristne hjem. Å, hvor viktig det er å vokse opp i et 
hjem hvor de ikke lever av brød alene, men bruker 
Guds ord og ber til ham. 

Noen dager senere ble jeg sammen med fem 
andre satt inn på dødscellen. Vi visste ikke hvor-
for, men tenkte at nå var det vår tur. Hvis det 
skjedde noe ute som skulle hevnes, så hendte det 
at noen av de som satt fengslet, ble skutt. Denne 
gang var det på grunn av overfylte celler at døds-
cellen ble tatt i bruk. Jeg lette gjennom sengetøy og 
alle steder og fant et brev fra brødrene Jan og Kjell 
Koren til sin mor. De var to av de syv jeg hadde 
talt med. De skrev blant annet: «Kjære mor, du må 
ikke sørge, for vi har fred med Gud. Dine bønner 
for oss er hørt. Vi har fred med Gud. Dine bøn-
ner for oss er hørt, vi skal møte deg i himmelen.» 
Vi fikk smuglet brevet ut i leiren, og det ble sendt 
videre til moren. 

Da jeg kom fri før jul 1944, bodde jeg en natt 
på Kurbadet. Jeg telefonerte til fru Koren. Hun 
kom, og jeg fortalte henne om sønnenes siste 
kveld. Hun sa da at hun hadde fått deres brev få 
dager etter at de ble skutt, og at det var en dyrebar 
trøst for henne. Jeg håper at mitt opphold på Grini 
og ellers må bære frukt til noen sjelers frelse.  n

Da har vi begynt på et nytt  
år igjen, vi skriver 2016.  
Ved et årsskifte tenker vi  

gjerne både litt bakover og litt frem- 
over. Har vi hatt et bra år i 2015, og 
hvordan blir 2016? Det siste vet vi jo lite  
om, vi må ta imot det som kommer i vår vei.  
Noen overraskelser vil vi nok få.

Først vil jeg takke for flere innsendte bidrag til bladet. 
Det er veldig fint at flere engasjerer seg så vi får litt variert stoff i Senioren. Fortsett med det!

Det er isnende kaldt ute, nærmere 20 kuldegrader. Snøen har kommet, og det er vak-
kert. Alt det hvite gjemmer bort den mørke asfalten og jorden, det er lyst og fint. Når jeg 
skriver dette, er sola akkurat i ferd med å komme opp over åsen her, og det er flotte farger 
på himmelen også. Guds skaperverk er storartet. Samtidig kan vi selvsagt klage på snøen 
som jo må måkes, mørketid eller kulda. Det er både negative og positive sider ved det 
meste.

Om noe oppfattes som positivt eller negativt beror på hva vi fokuserer på, og vi kan ofte 
velge selv om vi vil finne det positive eller det negative rundt oss, om vi vil klage eller om 
vi vil smile når vi møter noen.

Vi har akkurat studert Jeremia i sabbatskolen, og han klaget en del til Gud, sikkert også 
berettiget. Men han hadde gitt sitt liv til Herren og tjente ham, og han hadde nok et lengre 
perspektiv enn livet her. Vi har noe å lære av Jeremia.

Hva vil det nye året bringe, av gleder og sorger? Vi kan se mørkt eller lyst på fremtiden, 
altså avhengig av hva vi velger å fokusere på. Sliter vi med plager eller ser vi mye ondskap 
rundt oss i verden, så får vi prøve å fokusere litt lengre frem, på det Gud lover oss hvis vi er 
trofaste: et nytt liv, i en ny verden uten sykdom og ondskap. 

Når jeg trenger litt positiv inspirasjon, leser jeg ofte i Salmenes bok. I dag slo jeg opp til 
Salme 16, og leste bl.a. versene 7-9: Jeg priser Herren, som gir meg råd; ja, også om natten 
får jeg rettledning i mitt indre. Alltid har jeg Herren for øye; han er ved min høyre side, jeg 
skal aldri vakle. Derfor er det glede i mitt hjerte og jubel i min sjel; ja, også min kropp kan 
være trygg.

La oss gå inn i 2016 med et slikt fokus!

Godt 
   nytt år!
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MIN HISTORIE

Søster Anne var fødd på garden Nedre 
Løftingsmo, kyndelsmessedagen, den andre 
februar i 1876 som den andre av ni sysken. 

Ho var mor si syster, og vi kalla henne alltid berre 
for tante, mest av di ho hadde vore i utlandet og 
vart litt annleis enn dei andre morsystrene mine.

Mor til tante og bestemor mi var frå Norderhus. 
Bestefar var frå Nørstegård. Før dei kom til 
Løftingsmo hadde garden vore drive saman med 
Nørstegård. Her voks tante opp i ein stor sysken-
flokk og fekk sikkert tidleg lære seg å arbeide. 
Løftingsmo var halde for å vera ein særs veldriven 
gard på den tida. Vi veit elles lite om oppvekstkåra 
hennar. Ho var 50 år da eg kom til verda, men ho 
livde til ho var 86, så det var ikkje lite vi høyrde 
fortalt og hugsa om henne.

I hennar unge år var ein mann frå Lesja med 
navnet Ole Norderhus kome att frå Amerika. 
Han heldt kristelege oppbyggjingsmøte rundt 
om i bygda. Tante tala ofte om han og kalla han 
«bror Norderhus». I Amerika hadde han kome i 
kontakt med Adventistsamfunnet og slutta seg til 
dei. Dette vart ho svært oppglødd av, og var et-
ter den tid ein aldri tvilande «sjuandedagsadven-
tist». Det kravde stor viljestyrke å ta ei slik avgjerd. 
Bestemor likte det lite, og dessuten var det særs 
få, og kanskje berre dei to som høyrde til dette 
trusamfunnet i bygda.

Ole Norderhus hadde reist til Amerika saman 
med syster si, Johanne. Ho hadde vorte kjend med 
ein dansk doktor med namnet Ottesen. Kanskje var 
det han som var den opphavlege kjelda til at denne  

Denne artikkelen er sendt inn av Ruth Mysen – stor 
takk til deg for bidrag til bladet! 
      Artikkelen ble skrevet i 1996 av Marit Alise 
Jordhøy, niese til Anne Løftingsmo, og tatt inn i 
Årbok for Gudbrandsdalen. Den er gjengitt i Senioren 
med tillatelse fra utgiveren Dølaringen boklag. 
 I artikkelen henvises det til Ole Norderhus som 
den som brakte adventbudskapet til Lesja. Og det står 
bl.a. at han hadde reist til Amerika sammen med sin 
søster, Johanne, som ble gift med dr. Ottosen og drev 
Skodsborg.
      Familien Norderhus er interessant, og jeg har 
«forsket» litt på dem. Det var slik at Ole og Johannes 
foreldre, Paul og Anna, som bodde på Lesja, hadde 
studert sin bibel allerede på 1850-60-tallet og hadde 
kommet til at statskirken lærte feil på noen punkter, 
bl.a. når det gjaldt dåpen. Derfor valgte de å ikke døpe 
eller konfirmere sine barn, noe som var en alvorlig 
sak på den tid. Så de meldte seg ut av statskirken, 
uten at det ga dem fred i bygda, og i 1867 besluttet 
de seg for å emigrere til Amerika. Hele familien på 10 
dro, de eldste barna var nærmere 20 år, den yngste, 
Johanne var bare 3 år. Så det er for så vidt riktig at 
Ole reiste sammen min sin søster, slik det står i artik-
kelen, men de var altså en stor familie som dro.
      I Amerika sluttet familien seg først til baptistene, 
men ble etter hvert adventister. Og Ole ble en «ordets 
forkynner».
      Det sies at faren, Paul, på sine siste dager skrev 
brev til sine slektninger i Norge, og ba dem tenke 
nøye gjennom sitt forhold til Gud og «Sannheten». 
Ole kjente nok til dette, og noe av det første han 
gjorde da han kom til Norge, var å oppsøke sine slekt-
ninger på Lesja og holde bibelstudier med dem. Det 
var i 1895. Og Anne Løftingsmo ble altså adventist 
som resultat av dette. 
      I folketellingene i år 1900 og 1910 er det for øvrig 
registrert en adventist til i Lesja, Kari Haldorsdatter 
Simahaug. Så Anne Løftingsmo var ikke helt alene 
adventist. Og så var det et par adventister på Dovre, 
som nevnt i en artikkel i forrige nummer.  TA

 
 
trusretninga kom til Lesja. Det veit vi mindre om, 
men vi veit at Johanne vart gift med dr. Ottesen. 
Dei bygde opp Skodsborg Badesanatorium ved 
København. Det vart drive av adventistar, og dit 
ned reiste tante for å utdanne seg til sjukepleiar 
som var hennar livs store interesse.

Ho prata ofte om det fine ekteskapet til Johanne 
Norderhus og dr. Ottesen. Ein gong var ho meint 
på å stifte familie sjølv og, men det fekk ein brå 
slutt. Eit brev kom litt seinare enn ho var lova, og 
det var nok. Ho passa nok utan tvil best til å vera 
åleine, med sitt spesielle vesen og sin sterke vilje.

Da det leid mot slutten av opplæringstida på 
Skodsborg, fekk ho spørsmål frå heimbygda om 
ho ville bli sjukepleiar her. Det sa ho ja til. Det var 
nok ein stor overgang å koma attende til Lesja fra 
det milde klimaet i Danmark. I den tida ho var 
på badesanatoriet, hadde ho lagt seg til å tala reint 
dansk, og det heldt ho fram med så lenge ho levde. 
Mykje av grunnen til at tante kom heim att, var 
hennar kjærleik til familien. Mor si var ho særskilt 
glad i og mora tok til å koma godt opp i åra.

Tante vart tilsett og tok til her den 1. oktober 
1911, med ei årsløn på 400 kroner. Ho vart kalla 

søster Anne. Eg veit ho åtte stor respekt for det ar-
beidet ho la ned her. Ho spara seg aldri når det sto 
om å hjelpe sjuke. Den tida var det ikkje som nå, 
og berre sende folk på sjukehuset. Da låg dei hei-
me og mange måtte ha tilsyn både natt og dag. Ein 
gong vart det nok i striaste laget for henne, og da 
vart det vedteke at ho berre plikta å vake annakvar 
natt over den sjuke.

I tilsettingsbrevet frå Lesja sjuke- og fattigpleie 
laut tante skrive under på at ho ikkje skulle drive 
noko slags påverknad for si eiga tru i arbeidet sitt. 
Det høyrde eg heller aldri at nokon la ho ut for. 
For oss i familien var det annleis. Attåt å vera ad-
ventist, var tante vegetarianar. Ho åt ikkje «døde 
dyr». Dette var ikkje lett, som regel hadde ho kos-
ten der ho var i oppdrag. Eg trur ho fekk eit lite 
tillegg i løna fordi ho av og til måtte halde seg med 
mat sjølv.

Mykje av den tida ho hadde sitt arbeid her, 
budde ho på banken. Der budde og lensmann 
Tore Nestande og familien hans. Ein dag bad dei 
henne på middag, dei skulle ha noko veldig godt 
av julegrisen. Tante svara nei takk, og la til: «hvo 
der eder svin bliver svin». Til det svara Tore: «Den 
som eter kålhode blir et kålhode». Dei hadde nok 
mange slike ordbyte og det likte ho godt.

Medan ho dreiv som sjukepleiar, hadde ho ein 
månad ferie for året. Da hadde ho spara seg opp 
nok pengar, så ho kunne reise til utlandet. Engelsk 
hadde ho lært seg medan ho var i Danmark, og 
det var ikkje mange her som kunne det fyrst på 
nittenhundretalet. Mor syntest det var forferdeleg 
å bruke opp så mange pengar på å reise. Men tante 
gjorde det nok av di ho hadde hug til å treffe brør 
og systrer i trua.

Ho slutta som sjukepleiar etter 20 år, og da var 
løna stige til eitt tusen kroner i året, med fritt hus-
være attåt. Etter dette budde ho i to fine rom hjå 
syster si. Det var mange lesjingar som hadde fare 
ille som kom til tante og fekk stelt sår og skader, 
for slikt kunne ho som ingen annan her.

Aldri har eg treft nokon som var så sterk i trua 
og aldri har eg høyrt nokon tala om den nye jord 
med så sterke kjensler som ho gjorde. Innan fa-
milien heldt ho støtt fram med å minne oss om 
at Jesus kom att, og at vi måtte stelle oss slik at vi 
kunne ta i mot han med glede. Ikkje alt likte vi 
like godt, men ho var eit hjartevarmt menneske 

og mangt nytt hadde ho lært som ennå ikkje var 
kome hit til landet.

Det mest ljose minne eg har om henne er frå 
mine tidlegaste barneår, når eg hadde årmålsda-
gen min. Da kom ho strevande med den store gule 
kakeboksen, ja eg synest eg ser han ennå. I boksen 
visste eg det var ei kjempestor blautkake med my-
kje godt både inni og utanpå.

Vi i slekta hennar kjem i hug ho som eit sterkt 
menneske, som ville oss alle vel, og som meinte 
berre godt med alle formaningane sine.  n

 Anne  (1876-1962) 
  Løftingsmo

Av Marit Alise Jordhøy 
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Det var sommeren 1942 min kone Randi 
og jeg fikk kall til å begynne virksomhet i 
Lofoten. Bror Olav Frenning var da for-

mann for Nordnorsk konferens. Guds ord sier: 
«på hans lov venter øyene» (Jes 42,2-4). Vi hadde 
vårt første virkefelt i Vardø, og året etter i Steigen, 
sammen med pastor Tillgren, og nå skulle vi til 
Vestvågøy. Etter at Vardø var blitt hjemsøkt av 
bombing noen måneder før, var huset vi bodde i 
oppe i Festningsgaten blitt spart, så jeg reiste opp 
tidlig på høsten og fikk hentet vårt flyttegods, som 
hadde stått i leiligheten mens vi var i Steigen. Bror 
Håkon Pettersen fra Karlsøy med to brødre der-
fra kjørte med sin fiskeskøyte til Vardø, og vi var 
heldig og fikk alt i god behold til Melbu, hvor det 
ble lagret. 

Bror Bernhard Antonsen, som kolporter-
te, skulle finne en passende leilighet til oss på 
Vestvågøy, og han telegraferte at han hadde tre 
leiligheter på hånden. Vi fikk da vårt flyttegods 
med D/S Nordland fra Melbu til Gravdal i Lofoten. 
Randi og jeg var også selv med ombord. I parentes 
kan vi bemerke at den samme båten som gikk vi-
dere til Ballstad og lastet tørrfisk, gikk på en mine i 
Vestfjorden og sank med mann og mus bare et par 
dager etter at vi var gått i land. Bare en styrmann 
ble reddet. 

Jeg husker godt da vi kom i land i Gravdal den 
høsten i 1942. Det var jo midt under krigen, og vi 
kom hit helt ukjente. Folk lurte først på om vi var 
spioner, så når vi kom inn i en butikk hvor folk 
stod og snakket sammen om krigens gang, ble de 
plutselig helt tause når vi kom inn. 

Av de tre «leiligheter» bror Antonsen hadde på 
hånden, var det et rom på Storeide hvor vi skul-
le dele kjøkken med familien. Den andre var et 
kvistværelse i Borge, og den tredje, som vi valgte, 
var på Gravdal, et rom med skråtak og et ganske 

lite rom med en annen 
inngang som vi innre-
det til kjøkken ved hjelp 
av noen tomkasser. I det 
rommet vi skulle ha til 
soverom og stue, var det 
lagret noen gamle sen-
ger, som vi fikk bære ut 
i uthuset. Det var fullt av 
spindelvev, som vi tok 
med støvsugeren. Vi sy-
klet til Leknes og kjøpte 
noe tapet og rugmel som 
vi kunne lage klister av, og fikk tapetsert rommet 
og flyttet inn, og vi syntes vi fikk det ganske kose-
lig til sist. Jeg saget også en åpning inn til rommet 
vi skulle ha til kjøkken, så vi hadde lett adgang dit, 
og også kunne få varmen fra stuen inn. 

 Vi ble snart kjent med familien Otto og 
Konstanse Johansen på Gravdal. Hun hadde vært 
adventist i sin ungdom, men i sin ensomhet med 
sin tro hadde hun sløvnet av og tilhørte ikke len-
ger menigheten. Men vi ble gode venner med hele 
familien, og de var veldig hjelpsomme og greie 
med oss. Søster Ovidia Bakken i Stamsund, som 
var blitt med under bror T. S. Valens virksomhet i 
Svolvær mange år tidligere, var en trofast adventist 
og en varm kristen, og det var en velsignelse for oss 
å besøke henne. Søster EIla Justad, fra Oslo, som 
var gift med lensmannen og bodde i lensmanns-
gården på Fygle, ble vi også snart kjent med. 

Det første år vi var i Lofoten, var søster Inge-
borg Løndal med som vår bibelarbeider. Hun var 
utdannet lærerinne, og var til god hjelp i virksom-
heten. 

Vi startet opp med en serie offentlige møter 
i Ungdoms-huset på Gravdal. Tilslutningen var 
ganske bra. Da lofotfisket tok til i januar, fikk vi 

også leid en sal på Ball-
stad, og holdt samti-
dig en serie møter der. 
Der måtte vi selv sørge 
for brensel og oppvar-
ming av lokalet, og et 
par av våre faste tilhø-
rere i Gravdal, Regnor 
Jacobsen og Otto 
Johansen, skaffet oss 
sekker med torv som 
vi lastet på bagasjebæ-
reren på sykkelen, for 

vi måtte være ute i god tid for å fyre opp så det 
kunne være varmt til møtet skulle begynne. Vi 
hadde ganske god tilslutning av fiskere til møtene 
på Ballstad, og de sang godt med, selv om vi ikke 
hadde noen musikk til sangen der. 

Som det ofte kan være i Lofoten, var det regn 
og blåst og sludd om vinteren. Vi hadde mang 
en hard tørn med sykkelen for å komme ned til 
Ballstad for å sette opp plakater og selge Tidens 
TaIe, og også for å komme ned og hjem igjen fra 
møtene i de mørke vinterkveldene. Jeg minnes 
spesielt en sen kveld da søster Løndal og jeg var på 
hjemvei fra et av møtene i Ballstad. Det var blank 
is på veiene og det regnet og blåste slik at det var 
umulig å sykle. Vi måtte leie sykkelen hele veien, 
det var sterk motvind, og vi var gjennombløte. 
Søster Løndal bodde på Storeide, men da vi hadde 
strevd oss frem til Gravdal, så jeg at hun var veldig 
trett, og jeg sa: «Jeg tror ikke du skal gå lenger i 
dette været. Du kan bli med opp og sove hos oss i 
natt. Hun takket ja til det. vi hadde jo bare et væ-
relse og et ganske lite kjøkken og kun to senger, 
men Randi og jeg la oss i den ene, og overlot den 
andre til søster Løndal. 

Tross alt var det en god og interessant tid. Vi 

hadde bra besøk til møtene, og mange gode erfa-
ringer som overbeviste oss om at Gud var med. 
Randi begynte også med speidermøter, eller juni-
ormøter, som det het den gang, hjemme i vår stue, 
og hun hadde en pen gruppe med barn, og tre-fire 
av dem ble senere døpt og tilsluttet menigheten. 

Utpå våren da vi kom mot slutten av møtene 
på Ballstad, var det en av tilhørerne der, en fisker 
fra Offersøy på Vestvågøy, som hadde fulgt hele 
møteserien. Han fortalte at når han var hjemme 
i helgene, gikk han til sin far og fortalte hva han 
hadde hørt. Hans far hadde lest mye i Bibelen og 
i boken Et ord i Rette Tid, som han hadde kjøpt 
av en kolportør, og han var derfor vel kjent med 
adventbudskapet. Så når det var noe sønnen ikke 
riktig kunne huske fra møtene, hjalp hans far ham 
videre, fortalte han. 

Utpå våren døde hans far, og sønnen kom og 
spurte meg om jeg kunne forrette i begravelsen, 
for han var mer adventist enn noe annet, sa han. 
Jeg lovte å gjøre det, og det var en stor begravelse. 
Mange av hans slekt, naboer og venner ville føI-
ge ham til graven. Begravelsen skjedde fra farens 
hjem og det var fullt hus inne i stuen hvor kisten 
stod, og folk stod ute i gangen og ute på gårdsplas-
sen. 

Etter begravelsen var de som fulgte, innbudt til 
hjemmet hos sønnen og svigerdatteren, og det var 
dekket et stort bord i hesteskoform. Ved bordet ble 
det stilt meg mange spørsmål om forskjellige em-
ner i Bibelen. Jeg hadde min bibel for hånden og 
besvarte spørsmål og holdt bibelstudier over fle-
re emner, så vi satt lenge ved bordet. Da klokken 
nærmet seg ni om kvelden, sa noen av dem: Dette 
var interessant, men nå må vi bryte opp og gå 
hjem og melke kuene. Idet vi kom ut på trappen, 
kom et ektepar, Karethe og Ragnvald Reinertsen, 
og sa: «Kan du ikke komme hjem til oss en dag så 

Pionérarbeid for adventbudskapet 
      på Vestvågøy i Lofoten

ADVENTHISTORIE

Paul Frivold !

>>
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vi får høre mer.» De pekte og sa: «Vi bor i det hvite 
huset der ute.» Jo, det ville jeg gjerne. 

En byggmester fra Utakleiv som også var med 
i begravelsen, sa: «Kunne du ikke tenke deg å 
komme ut til Utakleiv og holde noen møter. Jeg 
er formann for skolestyret, så vi får sikkert låne 
skolen til møtene. Jo, jeg lovet å komme, så det ble 
en travel tid med møter og besøk. Vi hadde fullt 
hus også der. Men han holdt på med en reparasjon 
i kirken på Gravdal, og sognepresten frarådet ham 
å la oss fortsette møtene på Utakleiv.

En annen av våre tilhørere ved møtene i 
Ballstad kom hjem til oss en dag, og sa: vi skal ha 
et losjestevne på Opdøl i pinsen, og vi skal ha et 
åpent losjemøte. Kunne du tenke deg å tale ved det 
møtet? «Ja, hva skal jeg tale om», sa jeg. «Det be-
stemmer du selv», sa han. Jeg så det som en Guds 
ledelse og en anledning til å komme i kontakt med 
flere mennesker, så jeg tok imot innbydelsen. Jeg 
tenkte at jeg må jo ta et emne som kan passe inn 
i det arbeid Losjen driver, så jeg valgte å tale om: 
«En sunn sjel i et sunt legeme». Det ble et overfylt 
hus på Losjen på Opdøl, det var godt vær med sol, 
og vinduene var åpne, og folk stod ute i gangen 
og utenfor vinduene og hørte på. En av lederne i 
Losjen, en mann fra Svolvær, stod opp etter møtet 
og sa: «Da jeg hørte de hadde planer om å la en 
adventist-prest tale ved møtet i dag, syntes jeg det 
var vanskelig å si ja, men det var også vanskelig å 
si nei. Men dette var godt, meget godt», sa han. Jeg 
måtte bare takke Gud i mitt hjerte. 

Etter møtet ble jeg spurt av et par av stedets 
ledere i Losjen om jeg kunne tenke meg å holde 
noen møter i Losjelokalet. Vi skulle få leie lokalet 
fritt hvis jeg ville komme. SIik Ia Gud det til rette 
så vi kunne begynne en møteserie der om høsten. 

Imidlertid fortsatte møtene på Gravdal våren 
1943, og vi holdt bibelstudier med flere interes-
serte i stuen hos søster Løndal, som bodde på 
Storeide. 

Jeg husker godt den første dåpshandlingen vi 
hadde på Storeide, en sabbats formiddag. Søster 
Bertha Mikkelsen var blant dåpskandidatene. 
Hennes mann som også hadde vært til stede på 
noen av møtene, var allikevel engsteIig for at hun 
gjorde noe galt når hun nå ville forlate statskirken 

og bIi døpt og tilsluttet en «sekt», som de regnet 
Adventistmenigheten for å være. Mikkelsen had-
de derfor gått til soknepresten og bedt ham være 
med opp til Storeide og tale hans kone til rette. 
Presten dro med ham, og de stod ute på veien, 
og Mikkelsen sendte bud inn etter sin kone. Hun 
kom ut til soknepresten, og de talte sammen i den 
hensikt å avholde henne fra å bli døpt. Men søs-
ter Mikkelsen fikk oppleve sannheten i Jesu Iøfte 
i Matt18,19.20: «Men når de overgir dere, da vær 
ikke bekymret for hvorledes eller hva dere skal 
tale, for det skal gis dere i samme stund det dere 
skal tale. For det er ikke dere som taler, men det er 
deres Fars ånd som taler i dere.» Søster Mikkelsen 
svarte så godt for seg at presten ikke kunne si noe 
mer, og frimodig gikk vår søster tilbake igjen og 
ble døpt sammen med de andre, og vi hadde en 
velsignet sabbat sammen. 

Min kone, søster Løndal og et par andre hadde 
laget en enkel middag, så vi spiste sammen etter 
dåpsgudstjenesten og vi hadde også nattverd om 
ettermiddagen, så det ble en minnerik sabbat. 

Vi fortsatte å besøke familien Reinertsen, som 
hadde bedt oss komme, og hadde bibelstudier i 
deres hjem, og snart var søster Karethe Reinertsen 
klar til dåp, og noen uker senere kom også hennes 
mann Ragnvald og ønsket dåp. De var trofaste, iv-
rige og varme søsken som vi hadde mye glede av. 
Da en av Ragnvald Reinertsens arbeidskamerater 
hørte at han var blitt omvendt, og la merke til for-
andringen som var skjedd med ham, så sa han: «Ja 
når han Ragnvald har sluttet å banne, så må det 
være kraft i evangeliet!» Vi fikk nåde og hjelp til å 
døpe 11 det året.  n

Les fortsettelsen (del 2 av 2) i neste nummer

Denne «rapporten» ble i sin 
tid sendt Roald Guleng, og 
har siden funnet sin plass i 
HASDA-arkivet. Paul Frivold 
(27.11.1911-10.10.2009) var 
distriktsformann i Nordnorsk 
1947-1951, Vestnorsk 1950-
1955 og Østnorsk 1957-1966. 
Hans kone var Randi Frivold 
(08.04.1914-07.09.2012).

Seniorforeningens sommerstevne blir i år 
på Sundvolden Hotel, et stort, pent og kjent 
hotell, ca. 35 km nordvest for Oslo, og ca. 12 
km fra Tyrifjord videregående skole. Deler av 
hotellet er i godt bevart eldre stil.

Årets hovedtalere er Christine og Reimar 
Vetne, som begge underviser ved Pacific 
Union College. Tema: Endetidsprofetier i 
Salmene, Daniel og Åpenbaringen.

Stevneavgift for hele stevnet er 3.950 kr  
pr. person, alt inklusiv.

Påmelding snarest og helst innen 1. april 
2016, ved å sende et depositum på 500 kr  
pr. person til konto 3000.26.41867.  
De resterende 3.450 kr må være innbetalt 
innen 1. juni 2016. 

Mer informasjon kan fås hos Richard Vagn 
Jensen på tlf. 32 75 25 89 eller 924 93 322.

Husk å melde deg på i god tid! 
Hjertelig velkommen! 

 BUSS: TIMEkspressen nr. 4, fra Oslo  
rutebilstasjon, 40 min. over hel time.  
Bruker 1 time og 11 min. fra Oslo.

SUNDVOLDEN HOTEL 
12.-17. juli 2016

SOMMERSTEVNET
ANNONSE

Vårtreffet2016

MJØNDALEN ADVENTKIRKE
Søndag 17. april, kl. 11
 
 

PROGRAM 

n Møte med leder for DNU, Reidar J. Kvinge,  
 som orienterer om SDA i Norge og inter- 
 nasjonalt.

n Middag

n Møte med lege Jan Fossum og helse- 
 sekretær Svanhild Stølen

n Konsert ved koret Triangelos fra Oslo 

n Servering før avreise 

PÅMELDING 

På grunn av bespisningen er det svært viktig 
med påmelding – helst innen 8. april. 

Deltakerpris er kr 150 pr. person. Kan gjerne 
betales over giro til konto 3000.26.41867. 
Ellers betaling ved ankomst.

Påmeldingen gjøres til: 
n  Trygve Andersen, tlf. 67 90 43 24,  
 970 33 601 – trygand@gmail.com 
n  Richard V. Jensen  tlf. 32 75 25 89,  
 924 93 322 – hrv.jensen@gmail.com 

Hjertelig velkommen!

ANNONSE

ADVENTHISTORIE
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Det er ingen hemmelighet lenger at Gud har 
gjemt en hemmelighet fra evighet, som han 
har spart for å åpenbare i et spenn av tid på 

ca. 7000 år i sin plan for å frelse verden. (Se Rom 
16,25.)

Det var dessverre også en annen som hadde 
gjemt på en eldgammel hemmelighet, den blir i 
Guds ord kalt for «lovløshetens hemmelighet»  
(2 Tess 2,7).

Også den planen fikk sin begynnelse i himme-
len, ved Guds trone, der Lucifer var med i tilbe-
delsen sammen med de hellige englene. Da Satan 
serverte sin første løgn til Eva ved kunnskapens 
tre i Edens hage, var det et brudd på Guds plan. 
Hans hemmelighet. Det var noe som Gud ville 
spare både henne, Adam og alle oss andre for, iføl-
ge EGW.

Når både Adam og Eva en skjebnesvanger dag 
oppdaget at de var nakne og prøvde å skjule seg 
for Gud i hagen, ble de først oppropt, ikke av en 
truende stemme, men med et vennlig spørsmål 
til Adam: «Hvor er du!» ( l Mos 3,9). Så husker vi 
forhøret der Adam skyldte på Gud og kvinnen, og 
hun skyldte på slangen. Så endelig falt dommen: 
Verken Adam eller Eva gikk fri. Men det hele end-
te med at Gud ville «sette fiendskap mellom deg 
(slangen) og kvinnen, mellom din ætt og hennes 
ætt, den skal knuse ditt hode, men du skal knuse 
dens hæl» (1 Mos 3,15).

Hva forstår vi i dag av dette evangeliet som er 
blitt kalt «protoevangeliet»? Hvorfor et evangeli-
um? Jo, for de som hadde opplevd det blinkende 
sverdet ved inngangen til Edens hage, hadde opp-
fanget lyset i budskapet allerede da de «leste» det 
15. verset i teksten. For vår del må vi helst bla fram 
til det 16. verset, bare noen tusen år senere til «den 
lille Bibel» i Joh 3,l6.

EGW sier at også Satan forstod litt og gjorde 

sine forberedelser (A&Ω, bind 1, s. 45-46). En av 
de helt store åpenbarelser vi har fått av Guds hem-
melighet underveis, finner vi i 2 Mos 6, da Gud 
besluttet å utfri sitt folk fra fangenskapet i Egypt. 
I det 3. verset kan vi lese følgende: «Jeg åpenbarte 
meg for Abraham, for Isak og for Jakob som den 
allmektige Gud, men ved mitt navn Herren var jeg 
ikke kjent av dem.» 

Historien videre viser tydelig hva som ligger 
i betegnelsen, begrepet eller navnet, Herren. Han 
måtte gripe til makt for å frelse sitt folk ut av faraos 
jerngrep under slaveriet.

Det er livsviktig for oss å vite at det gikk vel 
2000 år før Gud måtte vise seg som makthaver og 
Herre. Også vi skriver daglig over 2000 år e.Kr.

Vi kan si at Guds hemmelighet ble klarlagt fra 
begynnelsen, til den kulminerte i Jesu inkarnasjon 
og endelig hans død på korset. Men det var ikke 
mange som ventet eller forsto hans misjon, verken 
som barn eller ved hans korsfestelse. Jesus brukte 
heller ikke sin makt som Herre før den siste evan-
geliske innbydelsen var gitt.

Det lyder et et trefoldig KOM til oss alle som 
ennå vil inn (Åp 22,17). Etter den tid skal «Guds 
hemmelighet være fullbyrdet, således som han 
forkynte for sine tjenere profetene» (Åp 10,7).

Så ser vi at hemmeligheten snart er slutt eller 
utløpt, og kan ikke være noe annet enn det evige 
evangelium, som Ellen White velger å oversette 
med frelsesplanen (Rom 16,25). 2011-oversettel-
sen kaller hemmeligheten et mysterium.

Vi har ingen problemer med å tro de tek-
nologiske «hemmelighetene» når vi ser et TV-
program, enten det er Barack Obama som taler fra 
Washington eller Putin som i neste øyeblikk faller 
inn fra Moskva. Vi godtar øyeblikksbildet om det 
skifter avstand med tusenvis av kilometer fra den 
første som åpner sin munn til neste mann tar over. 
Eller som vi eldre i 20-30 årene opplevde, å høre 
den første radioen som kom til bygda. Da trodde 
nok de fleste at kunnskapen hadde nådd til veis 
ende. Når så de første TV-bildene kom i sort hvitt, 
var det bare hoderystende for oss å høre om at de 
snart ville komme i farger. For ikke å snakke om 
den gangen da bror Skoglund og pastor Wollan 
veddet en flaske brus om månelandingen som var 

planlagt ville bli virkelighet eller ikke. Et profetisk 
ord fra Dan 12,4 gjorde skam på all tvil og beten-
kelighet. Det står at kunnskapen skal bli stor.

Her står vi overfor den ene og samme arkitek-
ten. Det er ikke Gud som har problemer med å 
sende på forskjellige kanaler. Men hva med oss og 
mottakerapparatet?

«For jøder et anstøt og for hedninger en dår-
skap» sier Paulus (1 Kor 1,23).

Da Jesus snakket med den samaritanske kvin-
nen ved brønnen, ville hun vite hvor man skulle 
tilbe. Det er verdt å merke seg svaret Jesus gir: 
«Den time kommer, og er nu, da de sanne tilbe-
dere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er 
sådanne tilbedere Faderen vil ha» (Joh 4,23-24).

I Matt 16,1-3 leser vi at Jesus refser fariseerne 
og saddukeerne som frister ham og krever tegn. 
Han svarer dem: «Når det er kveld, sier dere: 'Det 
blir pent vær, for himmelen er rød'. Og om mor-
genen: 'Det blir dårlig vær i dag, for himmelen er 
rød og truende'. Hyklere! Dere vet hvordan dere 
skal tyde himmelens utseende, men tidens tegn 
kan dere ikke tyde.»

NIKODEMUS

Vi husker beretningen om Nikodemus som kom 
til Jesus om natten, og hvordan det ble en lang 
samtale mellom de to. Da Jesus kom til å nevne 
den nye fødsel, ble det vanskelig for Nikodemus: 
«Hvorledes kan et menneske fødes når han er 
gammel?» (Joh 3,4). Samtalen konkluderte med 
Jesu spørsmål: «Er du lærer for Israel og forstår 
ikke dette?»

SVERD

I slutningen av Jesu avskjedstale til disiplene sier 
han: «Jeg har ennå mye å si dere, men dere kan 
ikke bære det nå» (Joh 16,12). Disse ordene kom 
best til uttrykk hos Peter, som alltid gav seg ut for 
å være disiplenes talsmann. Da Jesus ble arrestert, 
grep Peter til sverdet og hugg øret av ypperste-
prestens tjener. Jesus satte øret på plass igjen og 
sa til Peter: «Stikk ditt sverd i skjeden! for alle som 
griper til sverd, skal falle for sverd» (Matt 26,52). 
Riktig nok sa Jesus en gang: «Dere må ikke tro at 
jeg er kommet for å sende fred på jorden; jeg er 

«Vi kan si at Guds hemmelighet 
ble klarlagt fra begynnelsen, men 
kulminerte i Jesu inkarnasjon og 
endelig hans død på korset.» 

. . .  PÅ HJERTET

Av Harry Havstein !

Guds hemmelige radar
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I  BAKSPEILET

PER SOLBERG: «Ser i siste Senioren et bilde fra en hyggelig tur med 
Betel Ungdomslag til Kobberhaughytta i 1958 hvor du etterlyser 
navnet på 2 damer. Jeg husker navnet på en av dem, og det er hun 
som står mellom Toralf Metveit og meg. Hun heter Bodil Tørnes og 
er dansk. Hun kom til Kurbadet og begynte å arbeide i spisesalen 
med matservering.» REIDAR LARSEN: «Den nederste av de to, med 
briller, er Sonja Sørensen fra Tromsø-kanten». 

Da har vi fått oppklart disse to, men vi har ikke fått inn noen for-
slag for det andre bildet, av Betel sangforening i 1938, annet enn 
en rettelse til navnelista. Det sto Ida Arnesen, men det skal selv-
sagt være Ada Arnesen, senere gift Bøhmer. Takk for rettelsen!

Bare to navn, Mina Lareid 
og Ida Udbjørg, er tyde-
lige i bildeteksten som 

hørte med, men forøvrig må vi 
ty til fremmøtelistene fra den 
gang når vi skal identifisere 
personene på bildet. De som  
er oppført der er:  
DIRIGENT: Margit Rolandsen.  
SOPRANER: Marly Arnesen, 
Randi Eigard, Kirsten 

Engebretsen, Reidun Lareid, 
Hjørdis Nielsen, Signe Opsahl, 
Bjørg Opsahl, Ågot Opsahl, 
Aase Smeby, Berit Smeby, 
Solveig Smeby, Ruth Hamborg 
og Maria Loe.  
ALTER: Marie Berger, Margit 
Engerdahl, Gudrun Johansen, 
Esther Keyn, Marie Larsen, 
Petra Uggedal, Esther 
Endresen og Ruth Bjaanæs.  

TENORER: Ragnvald 
Abrahamsen, Jakob Arnesen, 
Marius Ekeberg, Knut Heiberg, 
Willy Keyn, Bjarne Smeby og 
Alf Nyborg. BASSER: Alfred 
Andersen, Gunnar Aune, 
Hans P. Halvorsen, Ragnar 
Ottesen, Finn Opsahl, Aksel 
Steen, Helge Thorbjørnsen, Tor 
Larsen, Reidar Nilsen, Arne 
Frenning og Kjell Ekeberg. 

ikke kommet får å sende fred, men sverd» (Matt 
10,34). Det kan jo virke som om Peter tok Jesu 
ord bokstavelig. Men han forstod vel heller ikke så 
mye om Åndens sverd som vi leser om i Ef 6.

DUKEN

Så husker vi kanskje også den samme Peters syn 
med duken. Vi er godt kjent med at det var Guds 
plan for å få ham til å gå ut med evangeliet til hed-
ningene. Så lenge det dreide seg om å spise urene 
dyr, kunne han med frimodighet si nei takk. Der 
var han urokkelig. Men når det ble tale om men-
nesker, ble saken mer hjerteransakende. Duken 
kom tre ganger ned og ble tatt opp til himmelen, 
sier teksten. Så han skjønte hvor budskapet kom 
fra. Ikke nok med det, for vi leser: «Mens Peter nu 
grunnet på synet, sa Ånden til ham: se tre menn 
leter etter deg; stå opp og gå ned og dra med dem 
uten å tvile!» (Apg 10,19.20)

JESU ORD I KLARTEKST

Som i Noahs dager … 
Kjennetegn: en stor og lang fest med en katastrofal 
avslutning.

Jesus nevner misbruk av Guds plan for livets 
opphold i verden: «de åt og drakk, tok til ekte og 
gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i ar-
ken» (Matt 24,38). Bedre kan det vel ikke sies. Det 
var jo hele dagsprogrammet deres. Hva med vår 
tid? 

Jesus etterlyser troen på jorden.
«Men når Menneskesønnen kommer, mon han da 
vil finne troen på jorden?» (Luk 18,8).

Hva slags tro er det Jesus etterlyser når han 
kommer? Bibelen gir eksempler på flere slags tro, 
og mange som kaller seg kristne har valgt å tro på 
falsumet: «enhver blir salig i sin tro». I treengle-
budskapet leser vi: «Her er de helliges tålmodig-
het, de som holder Guds bud og har Jesu tro» (Åp 
14,12).

Dette er langt fra et nytt bud for oss som syven-
dedags-adventister, og den aller siste påminnelsen 
til oss som leser Tidens Tale kom nettopp i siste 
nr. av bladet, i en artikkel skrevet av Gjermund 
Johansen. Det er en vesentlig forskjell på å ha Jesu 

tro, og å tro på Jesus, og jeg frykter for at ordet 
noen ganger er blitt feil oversatt fra grunnteksten. 
Selv de som i dag forkynner «et annet evangeli-
um» (se 2Kor 11,4 og Gal 1,9), bekjenner at også 
de tror på Jesus. Eller som Jakob skriver: «Du tror 
at Gud er én, du gjør vel, djevelen tror det også og 
skjelver» (Jak 2,19).

De utvalgte
Ifølge Matt 24,24 omtaler Jesus falske messiaser 
og falske profeter som skal oppstå og gjøre sto-
re tegn og under, så endog de utvalgte skal føres 
vill, om det var mulig. I bibelstudiet vårt nylig var 
emnet «Den indre og ytre krisen», hentet fra pro-
feten Jeremia. Det besnærende ved frafallet som 
Jeremia påpeker, finner vi beskrevet i Jer 7,4: «Sett 
ikke deres lit til løgnaktige ord når folk sier: Her 
er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tem-
pel.» De var blinde for sin situasjon så lenge de var 
med på den skjeve gang som foregikk i templet. 
En kan nesten ikke unngå å tenke på disiplene da 
de ville vise Jesus templet, også de levde i god tro.

Hva med oss? Si ikke «vi har ingen krise», når 
det for nylig ble holdt et krisemøte over tre dager 
med uavgjort resultat for hele verdensfeltet.

Vi kjenner både den indre og den ytre krisen, 
men er mest opptatt av den ytre. Den har foran-
dret Guds ord så klart at alle som leser ikke kan 
unngå å se villfarelsen, som han selv forsvarer som 
Guds verk gjennom pavemakten og kirken.

Bibelen er klar på at det finns bare én Gud (Jes 
43,11-12), stikk motsatt av bedrageren som for-
kynner mange guder med forskjellig navn og opp-
drag i avgudsdyrkelsen. Jesus viser klart hvordan 
hans forhold til sin Far kommer til uttrykk (Joh 
17,21). Det står som en kjerne i evangeliet som 
han har pålagt oss å forkynne. Her er hva han vil:

. . .  PÅ HJERTET

Betel Sangforening

Trygve Andersen !

Dette er et bilde av Betel 
Sangforening anno 1950. 
Her er det lettere å kjenne 
igjen mange av sangerne 
enn på bildet fra 1938  
(sist nummer), men kan  
vi klare alle? 

Når det gjelder de to  
bildene som sto på trykk   
i forrige nummer av  
Senioren har vi fått et  
par tilbakemeldinger,  
fra hhv. Per Solberg  
og Reidar Larsen.

«... at de alle må være ett, likesom 
du, Fader, i meg, og jeg i deg, at 
også de må være ett i oss, for at ver-
den skal tro at du har utsendt meg» 
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Organ for

Adresse: Postboks 124 

   3529 Røyse 

Bank:   3000 26 41867 

Org.nr:   997 229 231

Nett:  www.sdasenior.no

Sekretær 

REIDAR LARSEN 

Bergsengvegen 71, 2372 Brøttum 

Telefon 62 12 26 66 – 943 32 898, 

reidar.larsen@adventist.no

Kasserer 

RICHARD VAGN JENSEN 

Glimmerveien 19, 3340 Åmot 

Telefon 32 75 25 89 – 924 93 322 

hrv.jensen@gmail.com

Redaktør for «Senioren»

TRYGVE ANDERSEN

Solliveien 13, 1472 Fjellhamar

Telefon 67 90 43 24 – 970 33 601

trygand@gmail.com

«Senioren» kommer ut fire ganger 

i året og sendes til alle medlemmer 

av SDA Seniorforening. Medlemskap 

tegnes ved å sende kr 200 til bank-

konto nummer 3000 26 41867.

Gaver til bladet eller Senior-

foreningens aktiviteter, sendes  

også til konto 3000 26 41867.  

Mange takk!

Oppsigelse av medlemskap

gjøres via sekretæren.

Tips, artik ler og bildestoff

til bladet sendes redaktøren.

LIVSSTIL OG HELSE

Fra Sunnhetsbladet 2/1947 – av redaksjonssekretær Karl Abrahamsen. Forsidefoto: Wilse 



Returadresse 
Senioren
R. V. Jensen 
Glimmerv. 19
3340 Åmot

DET HØRTES ET RYKTE I BYEN. En kvinne var grepet i hor.
Det fòr som et lyn under skyen, og ble til et hylende kor.

Hun sleptes av kraftige hender, mot skjemselens plass, til død, 
foraktet, forlatt, uten venner og hjelp i sin ytterste nød.

Da plutselig ropte en stemme, én pekte på følget som kom.
«Nå har vi profeten i klemme, nå skal han få felle sin dom».

Han så deres selvgode hjerter, de var som en åpen bok.
Hans blikk var som brennende kjerter som lyste i lønnligste krok.

Han spurte dem stilt: «Hvor er mannen? Til hor har det alltid vært to».
Så skrev han med hånden i sanden, mens flokken falt mere til ro.

Så hevet han atter stemmen: «La dem som er skyldfri og ren
og ikke det minste må glemme, få kaste den første sten».

Da ble der så stille i mengden, de krympet seg under hans blikk.
Da så hun den fremstrakte hånden, og folkeskaren som gikk.

Tilgivelsens gate hun skuet, et eneste sekund,
da følte hun livshåpet luet i smilet på Frelserens munn.

Hun så i hans kjærlige øyne en speilglans av himmelens Gud.
Den evige Far i det høye, der brakte om kjærlighet bud.

Hun leste et budskap om nåde, og redning fra synd og skam,
og frelse fra smerte og våde hun fikk i det blikk fra Guds lam.

Så hørte hun Mesterens stemme: «Har ingen fordømt deg, min venn?
Da alt vi det gamle skal glemme, men søk ikke synden igjen».

Hun vandret med glede i hjertet, mens kveldssolen gyllet en sky. 
Befriet fra angst og smerte, en sjel var blitt født på ny.
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Har ingen 
fordømt 
deg, min 
venn?

Marry Høvik !


