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Tidlig en tirsdags morgen i juli dro en gruppe 
seniorer fra Oslo S i minibuss, med under-
tegnede som sjåfør, og med Danmark som 

mål. Stemningen var god i bussen, selv om noen 
hadde måttet stå opp midt på natta. Andre nord-
menn hadde dratt enda tidligere med privatbiler 
for å nå forskjellige ferger. Vi i minibussen kjør-
te hele veien rundt, gjennom Sverige til Malmø, 
og over Sjælland og Fyn, over de store broene i 
Danmark. 

Bussen ankom Middelfart på Fyn nesten 12 
timer senere. Noen syntes visst det ble litt langt 
å kjøre, selv om vi hadde flere pauser underveis, 
men det ble fort glemt når vi kom inn på hotellet 
og møtte andre nordmenn og blide dansker – og 
noen svensker også. Praten gikk livlig under den 
første middagen. Etterpå ble sangstemmene testet 
i allsang, og stevnet åpnet for alvor. 

Vi var mange i år, rundt 160 tror jeg, og noen 
av oss måtte bo på nabohotellet et par hundre me-
ter unna. Det gjorde ikke noe med en liten spaser-
tur morgen og kveld.

Danskene hadde lagt opp et fint program. Det 
var morgenandakt, frokost, formiddagsmøte og 

Trygve Andersen !

Fornøyd flokk på flotte Fyn 

Severin kurs- og konferansesenter  
var nytt for oss, men har en lang historie, 
drevet av danskenes samvirkebevegelse, 
COOP. Beliggende i et vakkert område 
med utsikt til sjøen og de to broene over 
Lillebælt. Det var nyoppusset og fint, og 
personalet gjorde sitt ytterste for at vi  
skulle trives. Jeg tror de aller fleste var  
godt fornøyd med stedet og oppholdet. 

SENIORSTEVNET 2017

Jeg kan visst ikke regne meg som ungdom lenger. Det er blitt klart for meg i de seneste måne-
der. Først ble jeg valgt som formann for seniorforeningen, og til det vervet velger man ikke 
ungdommer.  

Så var jeg på seniortreff i Middelfart i Danmark. Der var det ikke så mange ungdommer. Selv de 
som var yngre enn meg, var fullverdige seniorer. Ingen av dem ville bli beskrevet som ungdommer, 
selv om mange var veldig ungdommelige i både sinn og skinn. Også i høy alder.

Første weekend i august var jeg en tur til Newbold College i England. Der var det et treff for de 
som hadde studert der på 1960-tallet. Det var veldig interessant og spennende, og veldig godt å møte 
personer som jeg ikke hadde sett siden 1961. Alle hadde de mistet den opprinnelige hårfargen slik at 
vi nå hadde omtrent ens hårfarge. En hårfarge som ikke akkurat blir forbundet med ungdom. 

Joda, jeg har fått mange påminnelser i det siste halve året om at jeg ikke er noen ungdom lenger. 
Men det at man er over ungdomsalderen betyr ikke at livet – eller personen – har mindre verdi, el-
ler at livet ikke lenger byr på spennende og givende opplevelser. Og slett ikke  at verken tenkeevnen, 
læringsevnen eller vurderingsevnen er blitt mindre. 

Dette ble tydelig illustrert under besøket på Newbold i august. Søndag formiddag ble det ar-
rangert en båttur på Themsen. Eldstemann på turen var dr. A John Woodfield, tidligere lærer ved 
Newbold College.  Han fylte 100 år 11. september i fjor. Folk sto nesten i kø for å få en prat med ham, 
og han husket alle. Selv om verken Hella eller jeg var i noen av hans klasser, husket han oss godt. Og 
da han fikk vite at Hellas pikenavn var Hansen, husket han at hun hadde noe med musikk å gjøre. 
Han leser et dikt hver dag, han leser bøker, og han skriver på sine memoarer. Han er en levende il-
lustrasjon av sannheten i det apostelen Paulus skriver i 2 Kor 4, 16: «Derfor mister vi ikke motet, for 
selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. … Vi har 
ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.»

Dette er en virkelighetsbeskrivelse og ikke en drøm eller et fantasiprodukt. Det er en mulighet 
som ligger åpen for oss alle, uansett alder. Den skjer en daglig fornyelse av vårt indre menneske når 
vi fokuserer ikke bare på det nærværende og timelige, men også på det usynlige og evige.

Vi har et håp om at Seniorforeningen kan være til hjelp slik at vi ikke mister av syne de realitetene 
og mulighetene som ligger åpne for oss også etter at vi har passert ungdomstiden. De uforgjengelige 
realitetene.  n

DERFOR MISTER  
VI IKKE MOTET



syntes vel egentlig at det var helt greit at vi slapp 
disse dessert-orgiene. Maten var ellers god og va-
riert, så vi hadde vel ikke noe å klage på.

Søndagen ble benyttet til hjemtur for oss nord-
menn. Den virket litt kortere enn turen nedover, 
men var selvsagt like lang. Vi hadde altså leid mi-
nibussen til Tyrifjord vgs, med 17 seter. Den klarte 
vi ikke å fylle, vi var bare 12 i bussen, men den 
var forholdsvis full likevel, med all bagasjen. Vi får 
vurdere om det er bedre med noen privatbiler, evt. 
en litt mindre minibuss om to år når turen går til 
Danmark igjen. 

Neste år er det vår tur igjen til å arrangere, og 
turen går til Valdres. Det blir spennende med et 
nytt sted, og vi tror det skal bli bra. Du planlegger 
vel å komme?  n

delt i en dansk og en norsk gruppe, sistnevnte le-
det av Frøydis Liseth. Under gudstjenesten talte 
Willy Aronsen.

Sabbatskvelden ble avsluttet med mange vel 
fortjente takkeord til alle som hadde bidratt til at 
et godt stevne var gjennomført. 

Maten og matserveringen er alltid litt omdis-
kutert. Så også denne gangen. Det var «selvbetje-
ning» ved alle måltider, og det tar jo litt tid, særlig 
når mange også må prate litt på turen rundt bor-
dene. Og «snikerne» i køen var et yndet samtale-
emne. Man prøvde å lage litt system, men det ble 
ikke vellykket. At det ikke var dessert inkludert 
i middagsserveringen var også litt skuffende for 
noen. Mange seniorer er svært glad i det søte, og 
savnet nok dessertbordet fra Sundvolden. Andre 

aktivitetsgrupper før lunsj. Deretter var det ut-
flukter om ettermiddagene, før middag, allsang, 
kveldsmøte og sosialt samvær til slutt om kvelden. 

Danskene hadde som vanlig funnet på interes-
sante aktiviteter om formiddagene, både praktiske 
og teologiske. Selv var jeg med på et seminar med 
Johnny Kaspersen om gamle bibler og bibelover-
settelser. Han har jo solgt det meste av sin berømte 
bibelsamling, men hadde beholdt noen godbiter 
som han brukte i sitt seminar. Veldig interessant.

Utfluktene om ettermiddagene var også spen-
nende. Vi var jo i et område vi ikke har vært i før, 

og Fyn har mye å by på, både av natur og severdig-
heter. Første dagen var vi på busstur til Odense, 
til H. C. Andersens hjemtrakter. Det store museet 
der har en enorm samling med ting og informa-
sjon etter den store dikteren. Med delvis guidet 
omvisning fikk vi mye ut av det. Og mange tok 
også turen innom domkirken i Odense. En grup-
pe var også på et annet kunstmuseum som var et 
alternativ.

Kveldsmøtene var varierte. Onsdagskvelden 
var «dansk», med underholdning av forskjellig 
slag. Noen dansker i utlendighet fortalte om hvor-
dan det er å være dansk der de bor. Finn Møller-
Nielsen var representant for de dansker som har 
slått seg ned i Norge. Det var ellers en uhøytidelig 
spørrekonkurranse med spørsmål om Danmark 
til 3 lag, ett fra Sverige, ett fra Norge og ett fra an-
dre land. Svenskene gikk seirende ut av det.

Torsdagskvelden var «norsk», og Odd-Henrik 
ledet oss gjennom litt spøk og alvor om norsk-
dansk kultur og litt om språkutfordringene mel-
lom nordmenn og dansker. Richard viste flotte 
naturbilder fra Norge. Sigrid de Lange deklamerte 
levende hele Terje Vigen for oss. Det er impone-
rende hvor godt hun husker. Det var også litt sang 
og musikk.   

Sabbatskvelden hadde vi besøk av to unge dan-
ske musikere, som underholdt oss med musikk på 
piano, fløyte og xylofon, godt oppblandet med all-
sang. Det ble også en fin aften.

Alle kveldsmøtene ble rundet av med andakt. 
Og etterpå samlet vi oss til sosialt samvær med litt 
te og kjeks. 

På Sabbaten var det selvsagt sabbatskole og 
gudstjeneste om formiddagen. Sabbatskolen var 
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Én gruppe var fredag på båttur for å 
se etter «marsvine», som ikke er det vi 
nordmenn kaller marsvin, men en slags 
små delfiner. Og vi fikk se noen ryggfinner 
som skar gjennom vannflaten, så det var 
vellykket. Det var også fint vær og kjekt å 
oppleve en del av området fra sjøsiden.

Torsdagen dro vi til en herre- 
gård med et bilmuseum 
(Skoda), og et veverimuseum. 
Vi fikk også se litt av området 
og flere flotte herregårder på 
sørvest-Fyn. 

Fredagen holdt vi oss i lokal-
området rundt Middelfart.  
Her er utsikten for gjengen 
som valgte å være med på 
brovandring på den gamle 
Lillebæltsbroen.

Willy Aronsen var årets hoved-
taler, og han hadde mange 
interessante tanker å dele 
med oss. Han hadde også 
med gitaren og bidro med 
sanger som løftet oss 
opp. Se forøvrig 
intervju med 
Willy på 
side 6.
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«Skal lokke det 
 beste ut av 
 hverandre»

EN PRAT MED WILLY ARONSEN

W
illy, de fleste av oss kjenner deg 
ganske godt gjennom et langvarig 
arbeid i Adventistkirken, men du har  

jo vært i utlendighet ganske lenge nå. Hva har 
du egentlig holdt på med der borte i Sverige?

Vi har arbeidet og bodd i Sverige i to omganger, nå 
sist ble det hele 12 år. Når man sier ja til en opp-
gave så tror man ikke at det kommer å bli for så 
lang tid. I Sverige har man fireårs perioder og jeg 
har blitt valgt til avdelingsleder innen flere felt. Jeg 
har arbeidet med menighetsutvikling, misjon og 
pastorledelse. Og også flerkulturelt arbeid, og ikke 
minst ungdom. Jeg har fått være med på å se tren-
den endre seg til at vi døper flere enn vi begraver, 
og da vokser vi. Gud har vært med på å velsigne 
på mange områder. 

Vi hører at du nå kommer til Norge igjen, i en 
stilling i DNU. Hva blir dine oppgaver der?

Jeg fikk spørsmål om å fortsette i Sverige, men 
det er bra for alle med forandring. Så vi flytter til 
Norge nå, og der skal jeg få være med og inspirere 
og lytte. Menighetsmisjon og pastorer, unge og el-
dre, vi skal lokke det beste ut av hverandre slik at 
gode menigheter blir enda bedre ved Guds hjelp.

Du var hovedtaler på sommerens seniorstevne. 
Hva ønsket du å formidle til oss litt eldre i 
menigheten ved denne anledningen?

Jeg ville anerkjenne alle for trofastheten de har 
vist, både til menigheten generelt og på det øko-
nomiske området. De eldre har med sine liv vist at 

hengivenheten kommer først. Det ville jeg gjerne 
takke dem for.

Du formidler også mye gjennom sang 
og musikk, og mange så ut til å like dine 
fremføringer av gamle og nye sanger. Hvordan 
opplevde du selv kontakten med forsamlingen?

Sangen er en døråpner, og noe som understreker 
det som forkynnelsen kanskje ikke klarer. Jeg så 
øyne som lyste, og ble møtt med varme. Vi har et 
liv å leve her og nå, men også der og da – når Jesus 
kommer.

Du talte på dansk, men jeg tror alle forsto hva 
du sa. Hva fikk du av tilbakemeldinger på dine 
«språkkunster»?

Ja, jeg gledet meg til det! Når svensker og nord-
menn var glade og forsto, så var det kanskje fordi 
ikke alt var «pære» dansk! 

Hvordan følte du ellers at du ble mottatt i 
denne forsamlingen av seniorer?

Jeg inviterte til bønn og samtale, og fikk del i man-
ge livshistorier, med både glede og sorg. Det var 
tydelig at fellesskapet der betød mye for mange. Vi 
har alle nære venner og slektninger som vi ønsker 
å ha med oss på veien til Guds rike.

Forts. side 13

Trygve Andersen !
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ANNONSE

TA KONTAKT FOR PÅMELDING OG MER INFORMASJON

Alfa Travel AS • Telefon 32250870 • e-post post@alfatravel.no

SOL OG VARME I ALBIR, SPANIA
15.–22. NOVEMBER 2017

SDA SENIORFORENING INVITERER TIL

SOLRIKE SPANIA 

Bli med og lad opp kroppen i varmen før vinterkulda setter inn. Dette er  
en periode der gjennomsnittstemperaturen på dagtid ligger på ca. 21˚C.  
I tillegg til egne gjøremål blir det samlinger, utflukter, tema, muligheter  
for trim og hyggelig samvær.

Om du ikke har reist med Alfa Travel før blir disse turene ofte omtalt 
som trygge reiser for godt voksne. De passer like godt for dere som reiser 
sammen som for deg som reiser alene. Her er det trygghet, fellesskap og 
opplevelser som preger turene. Og når alle i gruppen er fra SDA Senior- 
forening, skal det ikke mye til før det blir en fantastisk flott tur!!

INKLUDERT

•   Fly fra Oslo/København til Alicante med alle skatter
•   Det er muligheter for tilslutningsfly fra andre steder. Ta kontakt! 
•   Egen buss fra flyplassen i Alicante til hotellet
•   7 frokoster, 7 middager og 2 lunsjer
•   To utflukter med buss og skandinavisk-talende guide
•   Reiseleder
•   Program og tilbud om aktiviteter under oppholdet
•   Buss fra hotellet til flyplassen i Alicante
•   Fly fra Alicante til Oslo/København med alle skatter

 NOK 9.950,- pr. person i dobbelt rom.  1.175,- i tillegg for enkeltrom.

REISELEDERE

Frøydis Liseth blir 
med som leder fra 
Seniorforeningen  
i Norge. I tillegg blir 
Inger og Ulf Korsmo 
med som ansvarlige 
reiseledere fra Alfa 
Travel.
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Vi fortsetter serien om noen av  
de store salmedikterne våre, med 
basis i boken «Kirkens mester- 
sangere» av Karen Kampmann 
Bothner, utgitt på 1930-tallet.

Kapittelet om Kingo i boken innle-
der slik: «Sjung og tro, så skal du 
stige – sjungende til himmerike. 

Disse strofer av Kingo kan vi passende 
sette som motto for hele hans liv og gjer-
ning. Han er, ikke bare for Danmark, 
men for hele Norden den mektige, im-
pulsive, skapende, troende forsanger i 

menighetens store lovsangskor, som si-
den reformasjonens dager har brust gjen-
nom kirkens hvelv.»

Thomas Hansen Kingo ble født på 
Nordsjælland i 1634. Det skal ha vært et 
godt kristent hjem. Han sier selv: «Jeg har 
lært min Gud å kjenne fra mitt første bar-
nesvøp». 

Han var visstnok ikke så lett å opp-
dra som barn, og fikk nok en del «pryl» 
både hjemme og på skolen. Men han var 
en velbegavet gutt og klarte seg bra faglig. 
Han sier likevel: «Den vei som lå i skole-
gang, besværlig var å trede». 

20 år gammel kom han til Københavns 

universitet for å studere teologi. Her pas-
set han sine plikter bra, og gjennomførte 
studiene med gode resultater. Men han 
slet nok litt med de verdslige fristelser, for 
han skriver senere:

«Min ungdom lot mig porten op  
til verdens mange veie:
En viste mig til ærens topp,  
til lyst mon andre skeie.
På ærens vei arbeide stod  
med møisom sved i panne,
Men sminket lyst med skidden fot  
vred om til mørke lande.
Den rette vei har Gud mig kjent  
fra ungdom op å løpe,
Endog jeg heller hadde rent  
for lekre lysters svøpe,
Og om jeg enn av veien vred  
til lysters avkrokstelte,
Så hjalp mig Gud, om foten gled,  
jeg dog ei ganske velte.»

Etter avsluttet eksamen var han huslæ-
rer noen år, så kapellan i 4 år, før han ble 
sogneprest på hjemstedet Slangerup i 
1668.

Han giftet seg først med en enke, som 
var stemor til en stor flokk barn. Og ikke 
nok med det, hun døde etter et halvt års 
ekteskap, så da var Kingo alene med hele 
barneflokken.

Noen få år senere utkom hans første 
samling av sanger, «Åndelige sjungekor». 
Det var 7 morgensanger, 7 aftensanger og 
7 Davidssalmer. Litt senere ble tilføyet 7 
morgensukk og 7 aftensukk. Han var nok 
litt systematisk i sin diktning, og at det 
var 7 av hver var ikke tilfeldig. De var til-
egnet hver sin ukedag.

Et annet av Kingo’s særpreg var at han 
aldri ga seg i kast med oversettelse av an-
dres sanger. Han hadde en slags stolthet 
overfor det danske, og mente nok at det 
var litt «annenrangs» å oversette andres 
sanger. I tilegnelsen til kong Christian V i 

den første samlingen sier Kingo de kjekke 
ordene, at «vi ikke behøver å låne fra ut-
landet for å kunne ha salmer og sanger til 
gudfryktighets daglige øvelse; for de dan-
skes ånd er ikke så fattig og forknytt, at 
den jo kan stige likeså høit mot himmelen 
som andres, selv om den ikke ble ført på 
fremmede og utlendingers vinger». 

De første morgen- og aftensangene 
til Kingo blir omtalt som «blomsten av 
Kingos tidssalmer, ... inderlige, dype, dei-
lige toner». Leser vi disse lange (12-16 
vers), herlige morgen- og aftensangene, 
så kan vi se for oss Kingo stående i vin-
duet på prestegården og se ut over natu-
ren. Solen stiger, eller solen daler, men 
alltid veller takken og bønnen frem i hans 
hjerte. Han elsker Gud, solens, lysets og 
livets budbringer, som jager bort mørkets 
og dødens gru.

Et eksempel (7. morgensang):

«Våkn op og slå på dine strenge,  
syng mig en deilig morgensang,
å kjære sjel, statt op av senge,  
gjør med din takk en himmelgang,
gjør vold op på den stjerneborg,  
og glem så lenge verdens sorg.»

 Sangen inneholder også morgenbøn-
nen, i det 14. (!) vers:

«Lær mig ved hvert klokkeslett,  
denne dag forbedret blive
Så mitt hjerte her i live bliver  
ei til verden satt…»

 I denne første samlingen av sanger 
finnes også en de sangene vi kanskje 
kjenner best fra Kingo’s diktning, nemlig 
«Nu rinner solen opp av østerlide». Den 
skal ha utgangspunkt i et landskapsbilde 
fra Norge, fra Sunndal, hvor hans første 
kone visstnok stammet fra. Og den oser 
av glede og optimisme, og er en fin måte 
å starte dagen på. 

SANG- OG MUSIKKHISTORIE

MENIGHETENS SALMIST
Thomas Kingo

del

3

Trygve Andersen !

>>

I neste 
nummer: 
Grundtvig 
og hans 
sangskatt
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Under tiden som sogneprest i Slange-
rup giftet han seg på nytt, og han tok en 
magistergrad ved universitetet. Etter noen 
år som sogneprest ble Kingo utnevnt til 
biskop på Fyn, og tjenestegjorde i Odense 
resten av sitt liv. Han var godt respektert i 
samfunnet på sin tid, og han var berømt for 
sin veltalenhet. Privat kunne han spøke og 
le, men han kunne også være hissig i blant.

I 1681 utkom annen del av Åndelige 
sjungekor, som inneholder 20 salmer og 20 
«hjertesukk». Blant disse finnes den kjente 
salmen «Far verden, farvel», med Kingos 
egen overskrift «Kjed av verden og kjær 
av himlen». Denne salmen har en histo-
risk bakgrunn, den ble nemlig skrevet et-
ter at hans venn Griffenfeldt var styrtet fra 
sin opphøyde plass ved kongens side. På 
mange måter påvirket nok dette Kingo selv 
også, og han går til Predikerens bok hvor jo 
«alt er tomhet og jag etter vind», som han 
maler ut i første del av sangen. Men i andre 

del av sangen finner han også løsningen «i 
Abrahams skjød», hvor alt er fullkomment. 

I denne andre samlingen finnes også 
en annen av Kingos mest kjente salmer, 
«Sorrig og glede de vandrer tilhope», som 
han også hadde laget melodien til tidli-
gere. Han satte en overskrift på denne sal-
men også, «Enhver har sin skjebne». Også 
i denne salmen åpenbares hans klare livs-
syn, sammen med hans veltalenhet og ma-
lende bilderikdom. 

I 1683 fikk Kingo i oppdrag av Christian 
V å utarbeide ny salmebok for Danmark-
Norge. Seks år senere forelå et utkast til 
første halvdel, den blir kalt «Vinterparten», 
og skulle dekke kirkeåret fra advent til og 
med påske. 

I denne samlingen finnes en av de to 
Kingo-salmene vi har i vår sangbok; «Som 
den gylne sol frembryter». En praktfull på-
skesalme, også den full av glede og opti-
misme, nå over Jesu oppstandelse. 

I den samme samlingen finner vi også 
den andre sangen av Kingo som vi har i vår 
sangbok: «Skriv deg Jesus på mitt hjerte». 
Dette er egentlig det 15. verset i en sang på 
29(!) vers, skrevet for langfredag. Sangen 
har tittelen «Bryder frem i hule sucke». Og 
dette at det er en langfredagssalme gir oss 
kanskje litt mer forståelse av teksten: 

Skriv deg, Jesus på mitt hjerte, 
du min konge og min Gud, 
at ei lyst, ei heller smerte, 
deg formår å slette ut! 
Denne innskrift på meg sett: 
Jesus ifra Nasaret, 
den korsfestede, min ære 
og min salighet skal være.

 Kingos diktning er bygget på solid  
luthersk grunn. Og, som Luther, har han 
noen spenstige spark til paven, som han et 
sted kaller «villbassen». Og som hos Luther 
er også djevelens navn ofte nevnt. 

Hans stil er malende og bilderik, full av 

naturpoesi. Ofte overstrømmende hyllest 
til solen, lyset og dagen. Solen er for ham 
symbolet på Herren selv, mørkets og ond-
skapens overvinner. 

Av en eller annen grunn falt Kingo i 
unåde etter at han var ferdig med Vinter-
parten av sangboken, og ble tatt ut av ar-
beidet. En komité skulle videreføre det, 
men det gikk heller dårlig, så etter noen år 
ble Kingo igjen «tatt til nåde», og fullførte 
arbeidet med sangboken i 1699. Den fikk 
også navn etter ham, og kalles altså Kingo-
sangboken. Det er ikke så rart, for han 
skrev svært mange av sangene selv. Den var 
i bruk mange steder, også i Norge, til langt 
ut på 1800-tallet. 

Fra denne sangboken hentet Landstad 
rundt 100 salmer da han utga sin salmebok 
i Norge midt på 1800-tallet. Det sier litt om 
hvilken status den hadde i Norge. 

Jeg skrev i forrige artikkel at jeg undret 
meg litt på hvorfor vi har hatt så få sanger 
av Paul Gerhardt i våre norske adventist-
sangbøker. Det samme spørsmålet gjelder 
Thomas Kingo, og jeg har tenkt litt rundt 
denne problemstillingen. Det ene svaret er 
selvsagt at vi har sterke røtter i det ameri-
kanske, i tillegg til det danske og tyske. Så 
vet vi at det var John G. Matteson som utga 
de første adventistsangbøkene i Danmark 
og Norge, og som gjorde sangutvalget nok-
så alene. Men han hadde jo sterke danske 
røtter også, og kunne ha brukt Kingo mye 
mer. De påfølgende sangbok-komitéene 
videreførte i stor grad Mattesons valg, i til-
legg til at de fant nye salmer som de ønsket 
inn. Og jeg kan jo forstå at de som velger 
sanger til en ny sangbok, i stor grad pluk-
ker fra den gamle sangboken de sangene 
som brukes mye, og så velger de ut nye 
sanger fra hva som er kommet til i nyere 
tid. Man går kanskje ikke til 1600-tallet for 
å finne nye sanger til en ny sangbok i 1954 
eller i 2004.

SANG- OG MUSIKKHISTORIE

Tittelbladet  
til Kingos 
«Åndelige 
sjungekor», 
hans første 
samling av 
sanger.  

Rolf H. Kving
1933-2017

PASTOR ROLF H. KVINGE døde den 23. 
mars 2017, og ble begravet fra Råde kirke 
den 3. april.

Rolf Kvinge har vært en betydelig og 
dyktig aktør for SDA Seniorforening siden 
oppstarten i 1989. Han var da formann for 
Vestnordisk Union, og oppmuntret initia-
tivtakerne til å starte opp foreningen. 

Etter at han selv gikk av med pensjon i 
2000, engasjerte han seg direkte i seniorfo-
reningens arbeid. I 2002 ble han valgt inn 
som medlem av styret, og fra 2005-2010 
var han foreningens formann. I perioden 
2010-2015 ble han igjen styremedlem.

Under hans tid i styret, og ikke minst 
som formann, var han med i prosessen 
for å gi arbeiderne en god pensjon fra 
SDA-kirken. Som pensjonist fortsatte Rolf 
Kvinge sin verdsatte besøkstjeneste, og 
mange er de senior-medlemmer som fikk 
nyte godt av det.

SDA Seniorforening er svært takknem-
lig for den store og gode innflytelse Rolf 
Kvinge har hatt på alle våre medlemmer. 
Han er dypt savnet. Vi lyser fred over hans 
gode minne.

   Richard Vagn Jensen

MINNEORD

Forts. side 13 FOTO: TOR TJERANSEN / ADAMS
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ANNONSE

Salige er de snille, for de skal arve framtiden. 
Er det sant? Hvor er de i vårt liv under him-
melen?

Gjennom artikkelen «Atheists for Jesus» drøf-
ter Richard Dawkins, en av vår tids militante ate-
ister, en slik mulighet. Han har observert at noen 
mennesker er supersnille, som for eksempel Jesus. 
Hun er en helgen, sier vi. Han er en god samari-
tan. Ja, de fleste av oss vet om mennesker som gjør 
verden til et bedre sted, på grunn av en helhjertet 
altruisme. De lever ikke for seg selv! De elsker sine 
fiender og ber for sine forfølgere.

Det er et sant paradoks for Dawkins. For se-
leksjonen, kampen for tilværelsen, er en stygg 
prosess, ifølge Charles Darwin. Kan du forestille 
deg hvilken bok en av djevelens advokater kunne 
skrive om naturens blodsøl og sløsing med liv, 
om en følelsesløs brutalitet i millioner av år? Man 
kan forklare at en viss grad av gjensidig godhet er 
gagnlig for overlevelsen, men Jesu kjærlighet er en 
uforklarlig forvrengning av darwinismen. Den er 
rett og slett dumsnill, men det er en form for dum-

het som Dawkins vil bevare og fremme. Hvordan? 
Kan vi bidra til at den sprer seg som en epidemi?

Ja, sier ateisten. Religionen er en absolutt su-
perdum forestilling som antar en slik epidemisk 
spredning i befolkningen, også fra generasjon til 
generasjon. Vi har en tendens til å lære av og kopi-
ere dem vi beundrer. Er det mulig å dra i gang en 
eksponensiell utvikling av supersnille individer? 
Med andre ord: Er mennesket mer enn en taus til-
skuer til utviklingen? Er framtiden i en viss for-
stand i våre hender? På grunn av tilfeldighet?

Mennesket er en singularitet, sier man, en 
enestående art i det store mylder av liv i en sjel-
løs natur. Livsviljen har sprengt seg selv. Vår dyp-
sindighet og kreativitet stjeler tid og energi fra de 
egoistiske genene som sikrer at vi overlever og re-
produserer oss. Og de supersnille saboterer i enda 
større grad darwinismens mål og midler.

Det er en kinkig situasjon for Richard Dawkins. 
Men det er jo mulig at mennesket var supersnilt i 
begynnelsen, da alt var «svært godt» og døden var 
et fremmedord? Og at det er synden som truer til-
værelsen på jorden? «Syndens lønn er døden, men 
Guds nådes gave er evig liv i Kristus Jesus», skriver 
Paulus (Rom 6,23).  n

LIVSSYN ANNONSE

Ove S. Berntsen !

HØST-TREFF
SØNDAG 17. SEPTEMBER, 11:00

ADVENTISTKIRKEN, SANDEFJORD* 

VELKOMMEN til Seniorforeningens høsttreff 
2017. Hovedforedragene blir ved Sigve Tonstad, 
professor i religion og teologiske studier og as-
sisterende professor i medisin ved Loma Linda 
Universitet, USA, og hans kone Serena, som er 
professor i samfunnsmedisin og forebyggende 
medisin samme sted. Sigves presentasjon vil 
fokusere på temaet «Luthers jøder og våre 
muslimer: Hvor står vi i dag?», og Serena vil 
snakke om: «Hvordan ta vare på helsen». Begge 
temaene er høyst aktuelle og berører våre liv, 
fysisk og sosialt. Det blir anledning til å stille 
spørsmål. Gå ikke glipp av dette! 

FELLESSKAP blir det ved middagsbordet og 
ved bevertningen før avreise, som det pleier å 
være.

PÅMELDING skjer ved å betale kr 150,- til bank-
konto 3000 26 41867, eller ved å ringe Richard 
Vagn Jensen, tel. 32 75 25 89 eller 924 93 322. 
Pengene (kr 150) kan alternativt betales inn ved 
ankomst til kirken i Sandefjord. 

Vel møtt til et hyggelig og interessant samvær!

________ 
*Adresse: Plutos vei 24 B, Sandefjord.

Serena og Sigve Tonstad

Du nærmer deg selv senioralder. Kan vi 
forvente å se mer til deg i foreningen?

Denne aldersgruppen er bærere av menighe-
ten mange steder. Deres erfaring og livskunn-
skap må tas på alvor, vi lever og jobber for 
samme sak. I Norge håper jeg at jeg kan være 
synlig i mange sammenhenger. Jeg har brukt å 
si at skal du ha noe gjort med inspirasjon, må 
du spørre ungdom eller nydøpte! Etter uka i 
Danmark tar jeg også de eldre med. Vi trenger 
hverandre!

Vi takker Willy for det han ga oss på stev-
net, og ønsker ham lykke til i ny jobb.  n

Forts. fra side 6:

Forts. fra side 11:

Jeg tror altså vi til en stor grad må skylde på 
Matteson. Men det spennende spørsmålet 
da blir jo hvor bevisste valg han gjorde? Han 
valgte mange sanger av Brorson. Har disse 
noen kvaliteter som Gerhardt og Kingo ikke 
har? Er det noe med pietismen? Jeg ser at da 
Hans Nilsen Hauge valgte sanger til sin sang-
bok, så var det også Brorson som ble prioritert. 
Kingo har nok en «lysere og lettere» synsvinkel 
enn Brorson, og det er noe interessant her som 
man kunne forske mer på.

Bothner avslutter kapittelet om Kingo med 
følgende sitat fra Grundtvigs penn:

Thomas Kingo er salmisten  
i den danske kirkes kor,
Det skal minnes av hver kristen,  
mens der synges søtt i Nord,
Om hva det for oss betyder,  
når «den gylne sol frembryter»

Herrens storverk, død og pine,  
hans oppreisning, himmelfart,
Hans besøk hos alle sine  
og hans rop: Jeg kommer snart!
Det var Kingos skjaldeåre,  
rik på smil igjennom tåre.  n

Supersnill 
og dumsnill?

Jesus var en supersnill person, ifølge 
Richard Dawkins. Det er et sant paradoks 
for ateisten, for evolusjonen er en stygg 
prosess. Er mennesket mer enn en tilskuer 
til utviklingen?
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Håpets biologi

Organ for

Adresse: Postboks 124 

   3529 Røyse 
Bank:   3000 26 41867 
Org.nr:   997 229 231
Nett:  www.sdasenior.no

Formann 
ODD-HENRIK OLSEN 
Spinnesiden 54, 1536 Moss 
Telefon 92415928 
odd.henrik.olsen@adventist.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.

Vi har lenge visst at tunge tanker med angst, 
usikkerhet, sinne og depresjon påvirker 
kroppens funksjoner slik at man lettere 

blir syk, ja til og med farlig syk. Vi blir slått ut på 
hjemmebane, idet kroppens eget forvarssystem 
svikter. Intuitivt har vel de fleste alltid trodd at 
glede og håp, mening og trygghet kunne ha hel-
sebyggende effekt. Forskergrupper bl.a. ved uni-
versitetet i Los Angeles, UCLA, har de siste årene 
vært i stand til å skifte ut en del tro med viten på 
dette feltet.

NORMAN COUSINS

For en god del år siden, mens han fortsatt var re-
daktør for tidsskriftet Saturday Review i New York, 
ble han rammet av en bindevevssykdom. Smertene 
plaget ham daglig, og fremtiden var en kropp som 
stadig ville bli stivere. Ingen leger kunne tilby hel-
bredende behandling. «Du må lære deg å leve med 
sykdommen», var budskapet. Det var da han kom 
på ordspråket om at «en god latter forlenger li-
vet». Han lurte på om latteren også kunne gjøre 
livet bedre. Så han leide seg gamle komifilmer og 
satte i gang. Det virket. 10 minutter med Helan og 
Halvan gav to timers smertefri søvn, viser nota-
tene fra egenforsøkene. Senere skrev han det hele 
ned – både i fagtidsskrifter og i en bok som gjorde 
ham verdensberømt: «The Anatomy of an Illness» 
(En sykdoms anatomi).

Men det var mange innen faglige kretser som 
var skeptiske til ideene og konklusjonene hans, 
helt til han en dag fikk tilbud om fast stilling ved 

Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Los 
Angeles (UCLA). Og selv om han fryktet at man 
ikke skulle ta ham alvorlig, ble han snart medlem 
i et faglig sterkt forskerteam, i tillegg til at han 
skulle få undervise studenter og behandle pasien-
ter. Forskningsfeltet var psykonevroimmunologi, 
veikrysset mellom sinnet, nervesystemet og im-
munsystemet.

ARBEIDET VED UCLA

At mennesket er et hele også når det gjelder hel-
se og sykdom er ingen ny idé. Hippokrates, lege-
kunstens far, insisterte på at medisinerstudentene 
hans også måtte vektlegge følelseslivets betydning 
for helbreden. Og Aristoteles hadde filosofert om 
følelsenes betydning i helse og sykdom. Alt det-
te var imidlertid blitt glemt i middelalderen og i 
opplysningstiden, da henholdsvis sjelen og deret-
ter kroppen var alt som betød noe.

I nyere tid har vi endt opp med en anerkjen-
nelse av at mennesket er flerdimensjonalt, men vi 
har gitt hver av delene sin avdeling og spesialitet 
innen medisinen. Det er først i de siste årene at 
vi igjen har oppdaget den nære sammenhengen 
mellom sinnet og kroppen. Nye uttrykk har sett 
dagens lys, som «tverrfaglig forskning» og «tverr-
faglig behandling», «psykosomatisk behandling» 
og «psykonevroimmunologi».

Forskningsteamet ved UCLA arbeidet med 
flere prosjekter. Fra egne og andres undersøkel-
ser samlet man data som viste at sykdommer som 
kreft, MS, hjerte- og karsykdom og AIDS kunne få 

ulike forløp alt etter pasientens sinnstilstand. Man fant hol-
depunkter for sykepleieres observasjoner av pasienter som 
gav opp og «snudde seg mot veggen for å dø». I motsetning 
levde andre pasienter lenger enn forventet, og noen ble til og 
med friske, idet de fant håp, mot og mening i livssituasjonen.

HJERNEFORSKNING

Hjernen omtales ofte som kroppens siste utmark. Selv om 
den bare veier 1,5 kg, 2 prosent av kroppsvekten, og er på 
størrelse med et par knyttnever, bruker den 20 prosent av 
oksygenet vi puster inn. Vi pleide å høre om 1 milliard ner-
veceller, nevroner, i hjernen. Nå snakker man om 100 mil-
liarder. Alt det fantastiske vi har sagt om silikonchip’en og 
datamaskinen blekner i sammenlikning med hjernens evner 
og kapasitet. Det virker som om mulighetene og miraklene i 
hjernens funksjon er uendelige.

At hjernen også er vår viktigste kjertel for en rekke hor-
moner og nevropeptider er på mange måter blitt nøkkelen 
til den psykosomatiske forskningen. Man kan dermed for-
klare hvordan positive tanker kan slå ut i de fjerneste deler av 
kroppen. Målinger har demonstrert positive endringer i im-
munsystemet i forbindelse med glede, hygge, varme, vennlig-
het, mening, kjærlighet og håp. 

HUMOR OG HÅP

Som pasient ved Kreftavdeling på Duke Universitetshospital 
i North Carolina blir man introdusert for en rekke tjenester, 
slik som kafeteria og kaffetraktere, bibliotek og arbeidsstue – 
foruten «lattervogna». Den inneholder humoristisk materia-
le – fra vitsebøker og tegneserier til romaner og videofilmer. 
Lattervogna trilles rundt på avdelingen som en vanlig biblio-
tekvogn og er lett tilgjengelig for alle. Ellers er korridorene i 
friske og varme farger, med bilder som formidler et budskap. 
Kulturelle og religiøse innslag både for og med pasientene 
står i humørets og håpets tegn. 

Duke universitet er langt fra alene. Stadig flere sykehus 
ønsker å behandle mer helhetlig. Dette er også reflektert i 
Radiumhospitalets fargesprakende veggmalerier, signert en 
tidligere overlege, og svømmebassengets utforming som en 
papyrusplante med strand og vannspeil, foruten en periode 
med kulturelle program ved Odd Grythe, som Monica og jeg 
fikk være med på. Det dreier seg om praktiske anvendelser av 
håpets biologi – til fordel for de fleste av oss.

Den siste boken Norman Cousins skrev, het Håpets 
Biologi, hvor han oppsummerte betydningen av både hver-
dagshåp og dypere religionsbasert håp. Vi tilhører «Håps-
kirken» (latin: Advent) og følger med på programmene fra 
Hope Channel (Håpskanalen). Ved siden av grønnsakene, 
spaserturene, røykfriheten, rusfriheten og de sosiale relasjo-
nene har vi en viktig helsenøkkel i håp og tillit – til hverandre 
og til Gud.  n

LIVSSTIL OG HELSE

Per de Lange



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

L
A

Y
O

U
T

: 
E

IV
IN

D
 R

E
IE

R
S

O
N

  
T

R
Y

K
K

: 
O

D
D

 P
A

L
E

R
U

D
 A

S
, 

H
Ø

N
E

F
O

S
S

Høsten er her. Gulnende trær.
Oppbruddets time for småtrost og stær.
Blomstenes prakt endrer sin drakt.
Snart står de nakne i frostkald natt.

Høsten er rik. Spirende frø
vokste i jorden. Nå gir de oss brød.
Modnende frukt. Målet er nådd.
Nå kan vi høste det vi har sådd. 

Høst i vårt liv. Alderdoms frukt.
Sommeren er ugjenkallelig slutt.
Møye og strev. Hvil nå i fred.
Glødende høstsol skal snart gå ned.

Høsten er her. Synger sin sang.
Livet det går sin naturlige gang.
Alt det som gror, håper og tror
vårsolen smelter den frosne jord.

Refr.
Høst i naturen og høst i mitt sinn.
Høstregn som fukter mitt solbrune kinn. 
Høstvind som rusker så mildt i mitt hår,
hvisker: Det kommer nok en vår.

HØSTEN ER HER

Elisabeth Bjarnar !

Fikk du lyst til å synge denne 
sangen? Muligheten er til 
stede, hvis du bruker Internett. 
Elisabeth Bjarnar har laget en 
egen «kanal» på Youtube med 
navnet «Min egen poesi», hvor 
hun har lagt ut en rekke vakre 
egenproduserte dikt og sanger. 
Hun leser selv diktene, med 
litt bakgrunnsmusikk og vakre 
bilder, og på sangene spiller Tore 
Sognefest på piano, så du kan 
synge med.
 Du går til www.youtube.com 
og skriver inn «min egen poesi» 
i søkefeltet øverst. Da får du opp 
inngangsportalen til diktene. 
Klikk på bildet av prestekrager.
 Lykke til! (Red.)


