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Guds kjærlighet er 
langt, langt større ...
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LEDER

Trygve Andersen

«Guds kjærlighet er  
  langt, langt større ...»

Jeg satt og kjørte bil til Sørlandet en dag i høst, og benyttet tiden til å lytte på et 
par taler fra «gamle dager». Den ene var fra 1961, med Ole Jordal, og han talte 
om at Jesu gjenkomst var nært forestående. Han pekte på at det snart var gått 

120 år (ref. Noah) siden 1844. Nei, han sa ikke direkte at Jesus skulle komme i 1964, 
men han mante til ettertanke. Nå er det sannelig gått over 50 år til.

Den andre talen jeg lyttet til på veien, var ved Alfred Lie, fra et høstmøte i 
Flekkefjord på omtrent samme tid. Han talte om Guds kjærlighet, og henviste til Job, 
hvor det står om Guds vesen som er «Himmelhøi …, dypere enn dødsriket …, lengre 
enn jorden …, og bredere enn havet.» Og så begynte jeg automatisk å nynne på sangen 
«Guds kjærlighet er langt, langt større, enn penn og tunge tolke kan. Den går høyt 
over himlens stjerner, og ned til dødens mørke land». En flott sang som helt tydelig 
har hentet sin inspirasjon fra det nevnte skriftordet i Jobs bok. Job måtte gå gjennom 
mye, men tapte aldri Guds kjærlighet av syne.

Mange har latt seg inspirere til å lage sanger om Guds kjærlighet, og den er jo det 
største under som finnes. En annen sang som jeg også tenker på, er «Kjærligheten 
er det største», med utgangspunkt direkte i 1 Kor 13. Sangen er skrevet av Frimann 
Clasen, Lyktemannen, en mann som de eldste av oss sikkert husker godt. Han var en 
stor kjendis fra 1920-tallet og frem til 50-60-tallet. Han var vel det vi i dag ville kalle 
«stand up komiker», var moromann i radio og vitset med det meste. Og han laget 

masse revyviser. På 1940-tallet ble 
han imidlertid omvendt, og skrev 
blant annet denne sangen om kjær-
ligheten som er det største, den er 
selve livets salt. Han fant etter hvert 
frem til det viktigste i livet, han også.

Det er vår igjen, og trær og gress 
grønnes på nytt. Blomster stikker 
frem, og minner oss om Guds ska-
perkraft. La oss ikke glemme Guds 
kjærlighet, og at vi kan se frem til 
en ny vår også åndelig sett, når Jesus 
henter oss til seg.

Ha en fin vår og sommer!  n 

Vellykket vårtreff

MJØNDALEN  
17. APRIL 2016

VÅRTREFFET 2016

Påmeldingene hadde strømmet på i ukene 
før, så det lovet godt for fremmøtet. Og 
opptellingen sier at vi ble rundt 100 del-

tagere samlet denne gangen. Veldig bra!

Det summet i vestibylen da klokken nærmet 

seg 11 – det var hyggelig å møtes igjen. 

Vel inne i den flotte kirkesalen, som nå 
også har fått noen fine kunstverk på veggene, 
ble vi ønsket velkommen av Reidar Larsen. Vi 
sang et par sanger sammen for å «finne tonen», 
og Reidar hadde en liten andakt med tanker 
rundt våren og vårt himmelske mål. Etter det-
te spilte Solveig og jeg et lite musikkstykke, en 
sang fra «Visst skal våren komme». Det passet 
fint med det Reidar hadde snakket om.

Resten av den første sesjonen frem til mid-
dag var tildelt Reidar Johansen Kvinge, leder i 
DNU. Han informerte oss om hva som rører 
seg sentralt i vår organisasjon. Han viste først 
noen gamle bilder fra Onsrud osv. Vi må ikke 
glemme vår historie. Deretter snakket han om 
den overordnede planen om å «bygge broer», 
mellom unge og eldre, mellom «konservative 
og progressive», mellom forskjellige kulturer 
osv. Og i resten av hans tid fikk vi innblikk i 
hva alle hans nære medarbeidere på Vik hol-
der på med og planlegger, for å oppnå målet 
om å bygge broer. Det ble absolutt et interes-
sant foredrag. Han fikk også noen innspill fra 
salen etterpå.                 >>

Trygve Andersen !
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Så var det tid for mat, og vi samlet oss i  

den fine spisesalen ved siden av kirkesalen,  

og fikk servert nydelig festmat. 

Det var Thomas Broomé som var «mester-
kokk» denne gangen, og flere ønsket oppskrif-
ten på hans karrigryte. Derfor har vi tatt den 
med her i bladet, på motstående side. 

Praten gikk livlig rundt bordene. 

VÅRTREFFET 2016

 Linda Eide Broomé åpnet ettermiddags-
møtet med et par vakre sanger, akkompagnert 
av Inger Buttedal Berger. Ellers handlet mø-
tet om helse. Først Jan Fossum, med en gjen-
nomgang av våre vanligste sykdommer og pla-
ger, og hva vi kan gjøre for å forebygge disse. 
Deretter Svanhild Stølen, som først sa litt om 
arbeidet med Sunnhetsbladet, som vi alle bur-
de være med å promotere. Så fikk vi en inter-
essant runde i prinsippene for god helse. Det 
foregår mye spennende forskning på hva som 
er viktig for god helse og et langt liv. Bl.a. tok 
Svanhild oss med til noen «blå soner» i ver-
den, Det vil si at man har oppdaget noen ste-
der hvor folk lever ekstra lenge, og mange blir 
over 100 år. Hun viste oss hva man har funnet 
ut om hva som er spesielt i deres måter å leve 
på. Takk til begge for fine foredrag.

Ettermiddagsmøtet var ved Jan Fossum og 

Svanhild Stølen, og var viet helsen vår.

Vi hadde denne gangen invitert Oslo-koret 
Triangelos, under ledelse av Inger Berger, og 
med Tore Sognefest ved flygelet. Tore har laget 
en sangsyklus med utgangspunkt i adventbud-
skapet, og vi fikk høre koret fremføre dette. 
Med tekstene på veggen og tonene klingende 
i rommet taler dette til oss på en spesiell måte. 
Jeg tror mange med meg følte det sterkt da de 

avsluttet med «Herlige Sion», en sang som ble 
brukt mye mer i våre menigheter for 50-60 år 
siden enn i dag. Dette er en viktig del av vår 
identitet, og det er fint å se og høre en gruppe 
ungdommer som synger slike sanger. Dere er 
med på å «bygge broer», takk skal dere ha!

Dagen ble avsluttet med litt servering 
igjen, nydelig suppe og rundstykker. Takk til 
alle som var involvert i matserveringen!

Alle jeg snakket med gjennom dagen, syn-
tes dette var et vellykket treff, så da tror vi at 
det var det. Og så møtes vi igjen til stort treff 
sammen med danskene på Sundvollen i som-
mer, og til høsttreff i Oslo i september.*  n 

* 
Se annonser
på side 9

Kl. 16 var det konsert med Triangelos. 

Til 4 personer 
 
 3 store gulrøtter 
 3  store løk 
 1  stort grønt eple 
 1  beger lettrømme (ev. seterrømme)  3  dl soyacurls (ca. 300g) – kokt i buljong    Salt og pepper 
  Karri (og ev. gurkemeie for mer farge)  
•  Surr karripulver, løk, gulrøtter og    eple i smør eller olje, til alt er mykt. •  Tilsett soyacurls og rømme og la    det småkoke noen minutter. •  Smak til med salt og pepper.  

Serveres med basmati-ris – og  kanskje ristede cashewnøtter på  toppen – det smaker veldig godt.

Thomas' Karrigryte
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SANGSKATTEKISTEN

Trygve Andersen !

En gammel sangboks «tale»

Som en del av dere vet, så har jeg hatt en in-
teresse for sangbokhistorien i vårt kirke-
samfunn, og har fått tak i et eksemplar av de 

fleste av dem, både de norske og de amerikanske. 
En sangbok som jeg er spesielt glad i, er sang-

boken som Matteson utga rett før han døde i 1896, 
Bibelske Salmer og Lovsange. Den manglet jeg 
lenge i samlingen min. En stund fikk jeg låne et 
ganske slitt eksemplar av Jan Fossum, så jeg ble litt 
nærmere kjent med den da. Men så ringte Johny 
Kaspersen, som jo bor i Danmark, til meg etter en 
av de artiklene jeg hadde i Adventnytt, og han for-
talte at han hadde to stykker, og ville sende meg 
den ene. Det var jeg jo veldig takknemlig for. Så nå 
har jeg et «strøkent» eksemplar selv. Den er 120 år 
gammel, men nesten som ny. 

Det eksemplaret jeg fikk av Johny Kaspersen 
har en spennende forhistorie, uten at Kaspersen 
visst var klar over det. På omslaget står det trykket 
i gullskrift «Skodsborg Badesanatorium», og på 
den blanke siden innenfor står det med håndskrift: 
«Til Konsulinde Ekman. Et minde från Skodsborg 
Badesanatorium Sommeren 1910».

Denne «Konsulinde Ekman» fikk altså sang-
boken som gave fra Skodsborg. Og da undrer man 
seg jo, hvem var denne damen, og hvorfor fikk 
hun en slik gave?  

På internett finner man det meste i våre da-
ger, og et søk på «konsul Ekman» ga straks et bra 
spor. Dette dreier seg om Maria Ekman, konen 
til en meget vellykket svensk forretningsmann på 
1800-tallet, Konsul Oscar Ekman. Ekman døde i 
1907, 95 år gammel, og ved hans død ble det opp-
rettet flere stiftelser som skulle gi penger til diverse 
gode formål. I en biografi for Maria Ekman står 
det også nevnt at hun var en aktiv «filantrop», og 
at hun ga store pengegaver til mange gode formål, 

blant dem er nevnt «sanatorier». Så brikkene fal-
ler på plass, Konsulinde Ekman må ha vært en bi-
dragsyter til «Nordisk Filantropisk Selskap», som 
startet opp og drev Skodsborg. Så i 1910 var hun 
en eldre, rik dame, som sikkert hadde noen opp-
hold på Skodsborg, og som ved et av oppholdene 
fikk denne sangboken som gave, kanskje som takk 
for det hun hadde bidratt med av midler til sana-
toriet. 

Fru Ekman var altså en svært gavmild, rik 
dame, og ifølge Wikipedia skal en sosialistleder 
en gang ha sagt til henne: «Fru konsulinna, Ni är 
en farlig motståndare! Om alla kapitalister vore av 
samma slag som Ni, då funnes inga socialister.»

Nå er det også slik at jeg har drevet en del med 
slektsgranskning, og kjenner kildene ganske godt, 
også de danske. Både min og min kones familier 
har vært sterkt representert på Skodsborg allerede 
fra tidlig 1900-tall. Så jeg kjente til at Skodsborgs 
gjester ble også ført inn i folketellingene i Danmark 
på denne tiden. Jeg tok derfor en runde igjen i tel-
lingen for Søllerød Herred (dette ligger også på 
internett), og fant ganske riktig Maria Ekman fra 
Stokholm registrert som kurgjest i folketellingen i 
1911. Det ser ut til at hun også hadde med seg en 
egen tjenestepike, en «ungpige i huset», som var 
baptist, ifølge tellingen. Maria Ekman døde i 1915.

Jeg tror ellers at det er Erik Arnesen som har 
skrevet hilsenen til Fru Ekman i sangboken. Han 
jobbet jo på Skodsborg helt fra starten, og kjen-
te dr. Ottesen fra studietiden i Amerika. Min 
far, Harald Andersen, var på Missionsskolen på 
Skodsborg rundt 1915, og kjente Erik Arnesen 
ganske godt. Jeg har et personlig brev fra Arnesen 
til min far, skrevet under krigen, og jeg kan kjenne 
igjen hans håndskrift i sangbokens hilsen – mor-
somt.

Det er da interessant å se at en sangbok kan ha 
en interessant historie å fortelle, allerede på om-
slaget. 

Etter at Matteson hadde vært i Norge noen år, 
på 1880-tallet, dro han tilbake til Amerika. Han 
jobbet da først med boken Jesu Profetier, som kom 
ut først i 1887, men en langt større utgave ble tryk-
ket noen år senere. Han slet imidlertid med helsa, 
og måtte ta det litt med ro innimellom. Da skrev 
han sanger, og begynte å planlegge en ny sangbok-
utgivelse. Og det arbeidet klarte han akkurat å 
fullføre før han døde. 

Det er en praktfull sangbok, med hele 840 san-
ger. Den begynner med «Lovsang til Guds lam», 
og slutter med en del morsomme avholdssanger. 
En av de siste er ganske «herlig»:

«En hæslig stank av halsen staar, hvor jeg end 
ligger, sidder, gaar; Dens årsag alle folk for-
staar – Tobakken, tobakken! Tobak er en pest 
for vort land, ... tobak er en pest for vort land! 
... Nu aldrig, min ven, jeg rører igjen hin skjen-
dige urt Tobakken! osv.

En annen begynner slik: 

«Bort med den røde, stærke vin, kom syng en 
sang om vandet, giv os den klare drik fra Gud, 
giv os den ren, ublandet».

Slike sanger savner jeg i de nyere sangbøkene våre. 
Kanskje er det noe for Sunnhetsbladet å gi ut en ny 
sangbok? Det er mye å hente i Mattesons sangbok.

Denne sangboken ble visst bare utgitt i ett 
opplag, for trykkplatene ble ødelagt ved brannen 
i trykkeriet i Battle Creek i 1902. Det gikk derfor 
ikke mer enn 17 år før man laget en ny dansk-
norsk sangbok i Amerika; den kom ut i 1913. Og 
så kom det enda en ny sangbok ut i 1924, trykket 
her i Norge, og samlet og utgitt hovedsakelig av 
Erik Arnesen. Det er den vi eldre adventister kjen-
ner som «den gamle sangboka». Arnesen brukte 
faktisk mye fra Mattesons sangbok direkte, og 
med en fotografisk prosess ble sangene overført til 
nye trykkplater.  n

En personlig hilsen til Konsulinde Ekman  

Et pent eksemplar av sangboken fra 1896

Tittelbladet

En sangbok som jeg er spesielt glad i, er sangboken Matteson  
utga rett før han døde i 1896, «Bibelske Salmer og Lovsange»
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Et hovedtema i hans skrifter er den kosmiske 
konflikt. En syvendedags-adventist er derfor 
fortrolig med hans historiesyn.

I dag har han en viss status i den katolske kir-
ke, han er så å si ukjent i protestantiske kirkesam-
funn, men han er den mest innflytelsesrike teolog 
i den ortodokse kirken.

Origenes var en mann som tok Satan på al-
vor, og han forklarer de viktigste stadier i Lucifers 
«biografi» – både ut fra Det nye og Det gamle 
testamentet. Han er imidlertid ikke interessert i 
Satan for Satans skyld, men på grunn av at han har 
forvrengt sannheten og Gud. Og friheten er rot-
festet i Guds karakter (se Sigve Tonstads bok God 
of Sense and Traditions of Non-Sense).

Origenes ble født omtrent 185 e.Kr. i 
Alexandria og døde i 254. Han skrev svært mange 
bøker og ble omstridt både i sin samtid og senere 
i kirkens historie. Mest kjent er hans apologetiske 
verk Contra Celsum, den første tekstkritiske sy-
nopse Hexapla og den første systematiske teologi 
– om de første prinsipper.

Et av hans mest omstridte lærepunkter er tan-
ken om alle tings gjenopprettelse. Alle ting vil bli 
‘tilbakestilt’ av Gud, og hans kjærlighet og tålmo-
dighet vil seire til slutt. Selv djevelen kan bli frelst, 
hvis han vil.

Da Origenes var 17 år, ble faren arrestert og 
henrettet, men det førte bare til at Origenes ble 
mer ivrig etter å lære og forstå, og dette gjaldt også 
hans forhold til martyriet. Allerede et år etter fa-
rens død ble han lærer ved en konvertitt-skole i 
hjembyen, og han bestemte seg for å vie hele sitt 
liv til ren kristendomsundervisning. Derfor solg-
te han alle sine bøker – en beslutning han senere 
kom til å angre. Eusebius siterer et Origenes-brev:

Jeg hadde bestemt meg for å ofre meg for 
Ordet – Guds logos. Men det kom ofte heretikere 
til meg og like ofte folk som hadde gresk dannel-
se – de som kalles filosofer. Jeg innså at jeg måtte 
lære å undersøke deres påstander og læresetnin-
ger for å kunne veie dem med tanke på sannhe-
ten. Jeg etterlignet dermed Pantenes, som før meg 
hadde maktet å gi skolerte grekere en grundig for-
beredelse.

Som hjelp i sine studier av Skriften, utarbei-
det han sin berømte Hexapla (’den seksfoldige’), 
der teksten til Det gamle testamentet er satt opp i 
seks kolonner: den hebraiske teksten, den hebra-
iske teksten med greske bokstaver, samt fire ulike 
greske oversettelser. Senere utvidet han deler av 
teksten til hele ni versjoner.

Origenes skjelnet mellom tre ulike måter å for-
stå Skriften på: den bokstavelige (eller historiske), 

Vil alle ting
bli tilbakestilt 
av Gud?

KIRKEFEDRENE ANNONSER

ORIGENES
Den frie viljens teolog

Av Ove Berntsen !

den moralske (Skriftens betydning som rettled-
ning for den enkeltes moralske og åndelige liv) og 
den mystiske eller allegoriske (hele Skriften, også 
Det gamle testamentet, taler om Kristus og de 
kristne mysterier).

Origenes hadde en enorm betydning for de 
greske kirkefedre på 300-tallet, og deler av hans 
teologi danner bakgrunnen for de kristologiske 
stridigheter. Han var først og fremst bibelteolog, 
men han var også den første som forsøkte å gi en 

samlet, dogmatisk fremstilling av den kristentro-
en. Mange av hans verker ble tidlig oversatt til la-
tin, og var kjent og elsket i middelalderen. I våre 
dager er det igjen stor interesse for Origenes, og 
han er den teolog, ved siden av Augustin, som blir 
mest studert.

Den største av kirkens mestere nest etter 
apostlene. Slik ble han omtalt av Hieronymus, 
mannen som stod for den latinske bibeloverset-
telsen Vulgata.  n

HØST-TREFF
ULSRUD ADVENTISTKIRKE

Søndag 25. september
kl. 11:00

Dette blir et litt annerledes treff. Programmet 
blir variert: Trygve Andersen tar oss med til 
Iran med bilder og filmklipp. Vi besøker bl.a. 
bibelske steder i det gamle persiske riket. 
Veslemøy Hogganvik forteller om utfordringer 
på misjonsmarken og aktuelle tiltak. Og så er 
det avsatt en klassetime som er kalt «Dialog 
med seniorene» – hvilke ønsker og behov har 
dere som Seniorforeningen kan være behjelpelig 
med? Vanlig avslutning med sosialt samvær og 
forfriskninger. 

PÅMELDING
Prisen blir kr 150 som kan betales ved påmel-
ding eller når man ankommer. Påmelding helst 
innen 16. september til:
 
n  Richard V. Jensen  tlf. 32 75 25 89,  
 924 93 322 – hrv.jensen@gmail.com

n  Trygve Andersen, tlf. 67 90 43 24,  
 970 33 601 – trygand@gmail.com

SENIORFORENINGENS

SOMMERSTEVNE
SUNDVOLDEN HOTEL 

12.-17. juli 2016

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 
per person, alt inklusiv.

PÅMELDING SNAREST og senest 1. juni ved 
å sende 3.950 kr pr. person til konto nummer 
3000.26.41867. For mer informasjon, kontakt:

n  Richard V. Jensen  tlf. 32 75 25 89,  
 924 93 322 – hrv.jensen@gmail.com

          
BUSS: TIMEkspressen nr. 4, fra Oslo bussterminal,  
40 min. over hel time. Reisetid: 1 time 11 minutter.

Håper å se deg!
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MENIGHETEN STIFTES 

Ved et høststevne 21.-23. august 1943 ble 
menigheten organisert. Det skjedde sabba-
ten 22. august. Rapporten fra dette møtet 

ble skrevet av Ingeborg Løndal. 
Om høsten 1943 begynte vi en møteserie i 

Losjelokalet på OpdøI, etter den oppfordring vi 
hadde fått. Formannen for Forsyningsnemda, 
Leif Lie, som bodde tvers overfor lokalet, var vår 
organist under hele møteserien. Nå fikk vi bror 
Bernhard Antonsen med som bibelarbeider, og litt 
lenger ut på året også bror Magne Rosén. 

Møtene var jevnt godt besøkt, men vi møt-
te også en del motstand, bl.a. ved en pastor 
Honningdal som talte imot oss i Bedehuset, ikke 
langt fra Losjelokalet. Da han averterte at han 
skulle tale imot oss i spørsmålet om dåpen, gikk 
vi til hans møte og der var også flere av våre faste 
tilhørere. Ved slutningen av hans møte reiste jeg 
meg og ba om ordet, men han ble rasende og sa: 
«sitt ned»! Jeg sa ganske rolig: «Jeg ville bare innby 
pastor Honningdal og forsamlingen til mitt møte 
om samme emne i Losjen søndag.» Han opptrådte 
slik mot meg at forsamlingen trampet i gulvet og 
en hel del reiste seg og gikk ut. Det ble heller til 
gagn for sannhetens sak. 

Ved juletider hadde vi en interessant erfaring. 
Jeg hadde skrevet noen plakater med emnet: «Vil 
englebudskapet over Betlehems marker om fred 
på jorden, bli virkelighet i vår krigstrette verden?» 

En mann ved navn Laurits Wold på Fridheim 
fikk se denne plakaten og ble høyst forbauset og 
interessert, for han hadde like før hatt en drøm 
hvor han fikk se en mann som skulle tale om en-
glesangen over Betlehems marker. Og nå bestemte 
han seg for at han ville gå til dette møtet og høre 
budskapet. Da folket var kommet og lokalet var 

omtrent fullt, var jeg i 
bakrommet og gjorde 
meg i stand før møtet. 
Bror Magne Rosén, som 
var bibelarbeider, gikk 
inn til talerstolen for å 
se at alt var i orden. Da 
hvisket Laurits Wold tiI 
sin sidemann og spurte 
om det var taleren. Nei, 
svarte han, det er assis-
tenten. Ja, jeg kjente ikke 
riktig han igjen fra drømmen, sa han til seg selv. 
Da jeg gikk inn og han fikk se meg, sa han: «Ja, 
han var det!» For å gjøre historien kort, gikk det 
slik at han talte med meg etter møtet og fortalte 
om sin drøm, og spurte om jeg kunne besøke ham. 
Det gjorde jeg flere ganger og holdt bibelstudier 
med ham. Han var delvis kjent med budskapet fra 
lesningen av Et ord i rette tid, og han ble døpt i el-
ven like ned for huset sitt. Senere kom også hans 
sønn, svigerdatter og barnebarn med i menighe-
ten.

Ja, jeg kunne fortelle mer om virksomheten 
det året. Det var jo ganske lange veistrekninger å 
tilbakelegge for å komme til møtene. Vi bodde det 
året hos Magnus Berg på Offersøy, og når vær og 
føre var rimelig, brukte vi sykkel når vi skulle til 
møter og ut på besøk. Var det for glatt, hendte det 
at Ragnvald Reinertsen rodde oss med sin båt så 
langt som det var mulig. Han hadde høye gummi-
støvler på og bar oss på ryggen i land en etter en, 
og så spaserte vi resten av veien. Evangeliet skulle 
frem hvorledes enn været var. Ofte gikk vi også 
på ski den lange veien, men vi var unge og had-
de krefter. Foruten den offentlige møteserien på 
Losjelokalet på Opdøl, startet vi også i ungdomslo-
kalet på Valberg, og litt senere også med husmøter 

på Napp. Da måtte vi 
ro over den lumske 
Nappstraumen, og det 
var ofte farefullt, men 
Ragnvald Reinertsen 
var vår trofaste hjelper 
med sin robåt som vi 
kalte «misjonsbåten». 
Bror Rosén tok over 
møteserien på Napp 
som sin spesielle virk-
somhet. De hadde flere 

dramatiske turer over Nappstraumen. Men da han 
tidlig om sommeren reiste sydover på ferie, holdt 
jeg tre møter på søndagene. Først på Opdøl kl. 11 
på formiddagen, på Valberg kl. 16, og på Napp kl. 
19.30. 

Nå begynte fruktene av Ordets sæd å kom-
me. Vi arrangerte et lite stevne på Nesland. Alf 
Pettersen, som hadde en ganske stor fiskeskøyte, 
tok alle de interesserte med en sabbats morgen. 
Lykseth-familien var flinke til å synge, så vi hadde 
flerstemt sang om bord, og hygget oss på turen. Vi 
anløp Napp og tok noen med derfra. Etter sabbats-
skolen og gudstjenesten på Nesland ble vi servert 
middag. Ved ettermiddagsmøtet ga jeg anledning 
til frie vitnesbyrd, og ga en appell til overgivelse 
til Kristus. Asbjørg Pettersen (en datter av Lykseth 
som var gift på Napp) var den første som reiste seg 
og ga uttrykk for at hun ønsket å være helt med 
Herren. Fire andre fulgte, så fem tok sin bestem-
melse ved dette stevnet. Guds Ånd virket mektig.

Vi arrangerte snart etter dåpsgudstjeneste i det 
fri. Folk kom syklende fra alle kanter og satte seg 
på knausene rundt dåpsstedet for å se noe som var 
helt nytt der oppe, at man som i Bibelens tid hadde 
voksen dåp i det fri. Jeg gikk rundt til folket og 
ønsket dem velkommen, men jeg sa at jeg ville set-

te pris på om de kom nærmere, så de kunne høre 
talen og virkelig ta del med oss i det som skulle 
skje. Og de kom nærmere og ble grepet av den 
gode ånd som rådet. Det var helt stille og ingen 
som forstyrret. Vi hadde flere dåpshandlinger, og 
så vidt jeg husker var det i alt 27 som kom med det 
året. Jeg må si med salmisten: «Av Herren er dette 
gjort, og det er underfullt i våre øyne.» Herren skal 
ha æren for alt. Det var en rik tid.

Utpå sommeren 1944 fikk vi et kall til å arbei-
de i Øst-Norge, på Tjøme. Men sabbaten 12. au-
gust organiserte vi en sabbatsskole på Offersøy. Vi 
hadde også et høstmøte i Losjelokalet på Opdøl, 
fra fredag kveld 18. august til søndag 20. Bror Leif 
Kr. Tobiassen og bror Torkel Torkelsen var inn-
budt som gjestetalere, og vi hadde et godt besøkt 
og velsignet stevne. 

Da vi la planer for stevnet, bestemte vi at det 
skulle serveres en felles middag på sabbaten i 
Losjelokalet, og det skulle være fiskepudding som 
hovedrett. Vi ville bestille den i en fiskeforretning 
på Leknes. De sa først ja til bestillingen, men litt 
senere fikk vi beskjed at de ikke kunne levere den. 
Det fant vi ut var på grunn av religiøs fordom, for-
di det skulle være til et adventiststevne Hva skulle 
vi så gjøre? Jo, bror Ragnvald Reinertsen, Rosén 
og jeg dro ut og fisket, og noe fisk kjøpte vi fra an-
dre som hadde vært på sjøen. Vi spurte så forskjel-
lige husmødre på Offersøy som hadde gått til våre 
møter, om de kunne hjelpe oss å lage fiskepudding 
til stevnet. De var samarbeidsvillige, så ved felles 
anstrengelser fikk vi rikelig fiskepudding til felles-
middagen, til 92 mennesker. 

Vi hadde også begynt å tenke på et hjem for 
menigheten, så ved dette stevnet ble det tatt opp 
en kollekt til et menighetshus, og jeg har notert i 
min dagbok at den innbrakte kr 2.078,32, og det 
var ikke så lite penger på den tid. 

Pionérarbeid for adventbudskapet 
      på Vestvågøy i Lofoten

ADVENTHISTORIE

Paul Frivold !

>>
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«Hva er anklagen som dere framfører  
mot denne mannen?» spør Pilatus. Så  
blir vitnene ført fram, og det blir klart  
at et menneske som Jesus bare ikke  
finnes, og ikke kan finnes.

Retten har ikke alltid rett. Vi vet om altfor 
mange justismord, og det største fant sted 
for nesten 2000 år siden.

Jesus kom til jorden ved historiens nullpunkt, 
da tilværelsen var syk til døden. Gudsfolket var et 
skremsel, et spottord, med svulster, skabb og skurv 
som ikke lot seg helbrede. Med skjelvende hjerte, 
sviktende syn og en motløs sjel famlet de seg fram 
midt på dagen. I angst, vanvidd og forvirring, al-
dri trygg for sitt liv. Satan hadde gjort vår jord til 
et dødens venteværelse (5 Mos 28). Da grep Gud 
inn i tiden. Han ble menneske i orkanens øye. Han 
helbredet sykdom, drev ut onde ånder og overvant 
døden.

Så blir han ført fram for Pilatus. «Hva er an-
klagen som dere framfører mot denne mannen,» 
spør stattholderen. Og det er flere enn de kano-
niske evangeliene som kaster lys over prosessen, 
for eksempel Nikodemus-evangeliet, en apokryf 
tekst som var populær i første del av middelalde-

ren. Den var først og fremst rettet mot de små, de 
som var skjøvet ut av det gode selskap og glemt.

Jesus blir siktet som en trollmann. Han 
har utrettet mirakler i ledtog med Beelsebul. 
«Nikodemus» skriver: Om tegnene er fra Gud, da 
vil de bli stående.

Og vitnene står fram. Kvinnen som hadde 
hatt en blødning i tolv år, blir identifisert som 
Veronika, hun som ifølge legenden tørket Jesu 
panne med en svetteduk da han ble pisket og pla-
get. Hun sier at da hun rørte ved kanten av kappen 
hans, stanset blødningen. Derfor er hun så takk-
nemlig og frimodig.

En annen sier: «Jeg var tvekroket, og han rettet 
meg opp med et ord!»

Enda én forteller om møtet med Jesus: «Jeg var 
spedalsk, og han renset meg med et ord!»

Flere forteller Pilatus om hvordan Jesus hadde 
gjenoppvekket den døde Lasarus etter fire dager i 
graven.

Da han hører dette, begynner stattholderen å 
skjelve, og sier til morderslekten: «Hva gagner det 
dere å utgyte uskyldig blod?»

Hvis Jesus aldri hadde levd, ville vi ikke ha vært 
i stand til å oppfinne ham. Ja, Fjodor Dostojevskij 
sier ikke bare at hans like ikke finnes, men ikke 
kan finnes.  n

Ingen 
mennesker 
kan oppfinne 
Jesus
Ove Berntsen !

Jeg hadde ofte kikket på et påbegynt forret-
ningsbygg ved Leitebakken. Mannen som hadde 
begynt å bygge, hadde fått tuberkulose og måtte gi 
det opp. Vi fikk kjøpt det, og da jeg et par år senere 
var konstituert som formann for Nordnorsk kon-
ferens, satte vi i gang og fikk fullført bygget, som 
ble kalt «Adventheimen», og som i mange år tjente 
som menighetshus, inntil vi fikk kjøpt en fin tomt 
på Leknes hvor den nåværende Adventkirken 
ble oppført mens bror Jens Wollan var formann i 
Nordnorsk konferens. 

Som våre etterfølgere til å fortsette arbeidet 
på Vestvågøy, kom Konrad og Esther Holm og 
Hjaltar Helmersen, og de gjorde et godt arbeid. 
Senere kom Arvid Dyresen, Arne Friis, Alf Steen 

og Roald Guleng. Ja, mange misjonsarbeidere har 
gjennom årene fortsatt arbeidet, og selv om mange 
av de som først tok imot adventbudskapet er lagt 
til hvile, har vi fremdeles en god menighet i Vest-
Lofoten, og det takker vi Gud for.  n

Denne beretningen ble i sin 
tid levert 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).

KAN EN TROENDE BLI SKUFFET?

I et privat selskap satt en gruppe mennesker i et lite hjørne for seg selv og 
samtalte. De var alle velutdannede og flere av dem hadde stillinger høyt 
oppe på den sosiale rangstigen. Til å begynne med konverserte de om 

løst og fast. Men snart kom de inn på spørsmålene omkring tiden og hvor 
kort menneskelivet egentlig er. Fra et par tre hold ble det kastet frem seriøse 
kommentarer, bygget på klart oppriktige og «søkende» motiv.

Men en temmelig arrogant type blant dem ville tydeligvis prøve å være 
morsom. Han kom med denne bemerkningen: «Stakkars alle enfoldige som 
tror på et liv etter dette. Tenk om de blir skuffet!»

En annen mer betydelig person i selskapet blir da sterkt engasjert. Han 
var nylig blitt en personlig kristen, til undring for mange. 

Han vender seg mot mannen og svarer bestemt og kontant: Det du sier 
er både negativt og ulogisk. For hvis det ikke er noe liv etter døden, da kan 
naturligvis heller ingen bli skuffet. Men hvis det er et liv etter dette, hvem er 
det da som blir skuffet?

EN LITEN HISTORIE FRA BLADET «BREVET», INNSENDT AV ANITA OG TERJE SOLBERG. TRYKKET I ÅSSIDEN MENIGHETSBLAD NR. 4. 2015.

. . .  PÅ HJERTET
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Av Per de Lange !

Da Jerusalem ble inntatt og okkupert av kong 
Nebukadnesar, ble fire unge menn tatt med 
til Babylon: Daniel, Hananja, Mishael og 

Asarja, leser vi i Daniel-bokens første kapittel. 
Planen var at de skulle utdannes ved det baby-
lonske hoffet og etter hvert bli nyttige overløpere 
mellom okkupant og lydrike. Opplevelsen må ha 
vært et stort kultursjokk for de fire ungdommene 
– ikke minst med hensyn til kostholdet. Kongens 
fine mat og rike viner ble en ny og annerledes opp-
levelse for dem, på tvers av det de hadde vokst opp 
med.

De ba derfor om henstand. Men kongens opp-
synsmann sa nei. Det var jo i henhold til konge-
lige forordninger at de skulle få spise ved hans 
bord. Ille var det å gå mot kongens bud, men 
verre om de også skulle ende opp i dårlig hold. 
Oppsynsmannen selv ville kunne komme i klem-
me og få problemer.

Så Daniel foreslo et 10-dagers forskningspro-
sjekt, med test- og kontrollgrupper: «Prøv dine tje-
nere i 10 dager! Gi oss grønnsaker å spise og vann 
å drikke! Så kan du legge merke til hvordan vi ser 
ut, både vi og de guttene som spiser ved kongens 
bord. Gjør så med dine tjenere etter det du får å 
se!»  Og, som vi alle vet, Daniel og vennene bestod 

prøven med flagget oppe. Konklusjonen sier: «Da 
de ti dagene var gått, viste det seg at de så bedre 
ut og var i bedre hold enn de guttene som hadde 
spist av maten ved kongens bord. Da lot oppsyns-
mannen dem slippe den fine maten og vinen og 
gav dem grønnsaker.» Og kong Nebukadnesar 
konkluderte selv litt senere at nettopp disse fire 
ungdommene var blitt «ti ganger så vise som alle 
spåmenn og åndemanere i riket.» Dessuten legges 
det til at «Gud gav disse fire guttene kunnskap og 
forstand på allslags skrift og visdom». 

Daniels forskningsprosjekt kan ses på som 
en tidlig pilotstudie for moderne «case-con-
trol» kostholdsforskning, slik som Adventist-
undersøkelsene. Konklusjonen er den samme: 
Grønn mat er fordelaktig for hele kroppen, både 
for å unngå sykdom og for å fungere best mulig 
både fysisk og mentalt, selv om Nebukadnesars 
konklusjon om tifoldig økning av visdommen 
kanskje lover i meste laget.

For tiden foregår det særlig mye forskning 
på eldre menneskers kosthold og helse. Mange 
får for lite mat og for lite grønn mat, ofte med 
negative konsekvenser for helse og funksjon. 
Eldreomsorgen er derfor opptatt av hvordan de 
kan bedre kostholdet for de eldre – enten de bor 
hjemme eller på institusjon. Jeg ble selv engasjert i 
dette da jeg for noen år siden arbeidet hos fylkes-
legen i Aust-Agder. En av mine primæroppgaver 

Ha det godt lenger
– et pilotprosjekt på grønt kosthold

LIVSSTIL OG HELSE

Per de Lange

Daniels forskningsprosjekt kan ses på som en tidlig pilotstudie for moderne 
«case-control» kostholdsforskning, slik som Adventist-undersøkelsene. 

var å holde kurs om sunt eldre-kosthold for kjøk-
ken- og pleietjenesten på pleiehjemmene i fylket. 
Sammenhengen mellom sunt levesett og sinnets 
helse er blitt sentral i så måte – ikke minst for vår 
eldre befolkning. Forskerne er stort sett enige i at 
både kropp og sinn har store fordeler av et grøn-
nere kosthold.  

Så velkommen til bords – med minst fem en-
heter frukt og grønt hver dag. Det gjør godt og 
smaker enda bedre. Mulighetene er store for at du 
også kan se bedre ut og komme i bedre hold enn 
andre, samt ende opp med å bli visere enn alle vis-
menn i det norske riket. Ha det godt – lenger!  n

«Jeg takker og priser deg, du  
mine fedres Gud, for du har gitt  
meg visdom og en god helse» 

  DAN 2,23 – THE LIVING BIBLE
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SHan døde for meg

Guds enbårne sønn,
på det gamle og grove tre.
Han gikk smertens vei,
før fra meg kom en bønn – 
for meg han korsfestet ble.

Han tornekronen bar.
Han vaklet av sted
da byrden på han ble lagt.
Ryggen opp-pisket var,
og han bøydes i kne
i avmakt – berøvet sin makt.

Fra Golgatas haug
det hørtes en røst:
«Eli lama sabaktani.»
Selv naturen den taug,
ingen bringer ham trøst.
Han led for å sette meg fri.

Hans panne så ren
bar merker og sår,
og blodet rant ned i hans skjegg.
Han bar synderens mén.
Utfor gjerdet han dør
For å rive dets skillevegg.

Du døde for meg,
min frelser så kjær,
for meg du gikk smertens sti.
Jeg meg bøyer for deg
Og ber: Nådig meg vær,
Jeg vil tjene deg all min tid.

Adrian Krogstad !

HAN DØDE 
    FOR MEG


