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“ Du skal få 
 en dag i mårå ...”
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Når dette leses, er vi kommet langt inn 
i det nye året, men jeg vil allikevel be-
nytte anledningen til å ønske alle le-

sere av Senioren et godt og velsignet nytt år.  
Vi vet ikke hva det nye året vil bringe, men vi 
er kommet ett år nærmere 
Jesu gjenkomst. Vi kaller 
oss adventister, som be-
tyr at vi har en kjær for-
ventning. Vi venter på 
at Jesus snart skal komme 
igjen. Det er også dette se-
niorstevnet på Hurdalssjøen 
hotell skal handle om, hvor mot-
toet blir: «Enda senere enn du tror». 
Mine tanker går til Luk 21, Matt 24. og 2. Pet 
3, som beskriver det som skal skje før Jesus 
kommer igjen, og det er også ut fra de tek-
stene jeg henter mine tanker.

Jesus nevner at det skal skje tegn i sol, 
måne og stjerner, og at det skal være jord-
skjelv, kriger og enda mer. I 1755 var det et 
jordskjelv i Lisboa som fikk så stor betydning 
for kristen tenkning. Jordskjelvet forplan-
tet seg til størstedelen av Europa, Afrika og 
Amerika, ja, det kunne merkes på Grønland, 
de Vestindiske øyer samt i Norge og Sverige.

Ødeleggelsene var katastrofale, og det 
omkom titusener mennesker. Siden har vi 
hørt vi om jordskjelv og andre naturkata-
strofer rett som det er. Neste store tegn i na-
turen er den mørke dagen 19. mai 1780. Det 

ble en uforklarlig solformørkelse. Det var så 
mørkt midt på dagen at man ikke kunne se 
en hånd fremfor seg. Om natten ble månen 
rød som blod. Det siste tegn som ble profe-
tert i teksten, var stjerneregnet i 1838. Alle de 
tre store tegnene fant sted før 1844, da Jesus 

gikk inn i helligdommen.
Ellen G. White skrev at når 
vi nærmer oss Jesu gjen-

komst, vil Guds ånd sak-
te men sikkert trekkes 

bort fra jorden, og 
det skal skje store 
ulykker, naturka-
tastrofer og bran-

ner. Vi leser ofte om 
jordskjelv, store ulykker, kriger, branner, osv. 
Tenk på brannene i Australia som har ført til 
så store skader, både på naturen, mennesker 
og dyr.

Vi håper å se deg på Hurdalsjøen Hotell 
fra 21. til 26. juli i år, hvor vi skal høre mer 
om de siste tider før Jesus kommer igjen. Du 
er hjertelig velkommen, og jeg kan love deg 
en god standard på rommene. Ruth og jeg 
har bodd der en natt, så vi har testet hotellet 
og funnet det i orden.

Jeg vil også nevne seniortreffet i Sande-
fjord søndag den 26. april, hvor vi får besøk 
av Anne-May og Harald Wollan, som vil for-
telle litt om deres opplevelser i Afrika, samt 
doktor Snorri Olafsson.  n

F O R M A N N E N S  T A N K E R

>>

De fleste som vet noe om Martin Luther, for-
binder ham med reformasjonen og brud-
det med pavekirken. Men er vi som lever 

500 år etter dette bruddet, like opplyste om bak-
grunnen for det? Var det en reaksjon på et kor-
rupt misbruk, da katolikkene solgte muligheten 
til å komme ut av skjærsilden litt fortere, mot 
god betaling? De fleste protestantiske kristne vet 
at det var noe annet, et dypt teologisk spørsmål, 
det var uenighet om. Den uenigheten går langt 
tilbake i tid, ja, vi finner den aktualisert i det som 
sannsynligvis er Bibelens eldste bok. Der spør pa-

triarken Job: «Hvordan 
kan et dødelig menneske 
være rettferdig for Gud?»

Alle avskygninger av 
svar på dette spørsmålet 
kan vi ikke gjøre rede for 

her. Nå tar vi bare for oss det synet middelalder-
kirken sto for, og Luthers avvikende, alternative 
syn. Hverken den katolske kirke eller de ulike 
retningene innen protestantismen har i vesentlig 
grad endret oppfatning. Fremdeles står tradisjo-
nelt protestantisk syn og katolsk syn på hvordan 
et menneske kan oppnå å stå rettferdig for Gud 
steilt mot hverandre.

Det uenigheten koker ned til, er i hvilken grad 
mennesket har noe å bidra med når det gjelder 
frelsen. Gjør Gud ved Den Hellige Ånds virke i 

oss frelsen mulig, mens vi også må gjøre en inn-
sats for å bygge opp en kristuslik karakter? Eller 
gjør Gud alt? 

Den katolske forståelsen av frelsen regner 
altså med både nåde og gjerninger. For å si det 
noe forenklet, så er frelsen et samarbeidspro-
sjekt mellom Gud og de som ønsker å komme i et 
rett, frelsende forhold til ham. Mens Gud ved sin 
nåde tar initiativet, er det forventet at mennesket 
skal svare med sine gode gjerninger, som de så 
blir kreditert for. Målet er hellighet, kristuslikhet, 
syndfrihet, for å kunne stå for Guds ansikt og få 
adgang til evig salighet. Selvsagt er dette uoppnå-
elig uten Guds nådige hjelp ved Den Hellige Ånd.

Men kirken har vært realistisk nok til å innse 
at selv med Guds hjelp er dette «over evne» for de 
fleste. Ikke mange er blitt helgenkåret. Det som 
hindret den totale håpløshet for de mange «u-hel-
lige», var skjærsilden. Ikke et sted å ønske seg til, 
men langt, langt å foretrekke fremfor alternativet: 
evig pine i helvete! Etter skjærsilden, ventet him-
melen når renselsesprosessen var fullført.

Martin Luther, i protest mot den katolske 
oppfatningen av rettferdiggjørelsen, som både 
han og andre reformatorer anså som en grov for-
vrengning av Bibelens lære, presenterte den rett-
ferdighet som frelser som en «fremmed rettferdig-
het», dvs. en rettferdighet som ikke er i oss. Det 
er Kristi rettferdighet, ikke den rettferdighet som 
ved Guds nåde blir utviklet i den menneskelige 
mottaker. Luthers berømte uttrykk simulus justus 
et peccator går til kjernen av hans syn: samtidig 
rettferdig og synder. Synderen blir regnet som – 
«dømt» som – rettferdig på grunn av Jesu tilreg-
nede rettferdighet, mens han samtidig, i og av seg 
selv, likevel er en synder. Den eneste måten å få 

LUTHER, 
PAVEN 
OG OSS

Frøydis Liseth !

HVORDAN KAN ET 
DØDELIG MENNESKE 
VÆRE RETTFERDIG 
FOR GUD?
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TRO OG LÆRE

denne rettferdigheten på, er ved å tro på Jesus, tro 
på Ham som sin frelser og stedfortreder.

Luther mente ikke at den troende synderen ikke 
er et gjenfødt, forandret menneske. Som gjenfødt 
er han blitt en bolig for Den Hellige Ånd, og hellig-
gjørelsesprosessen i ham, som sikter mot en stadig 
større kristuslikhet, er begynt. Åndens frukter vil 
komme til syne i livet, frukter som er gjerninger i 
samsvar med Guds gode vilje i loven. Men grunn-
laget for at han for Gud står som rettferdig, er ene 
og alene Jesu tilregnede rettferdighet. Når han ved 
tro griper fatt i Kristi rettferdighet, vil han, kledd i 
denne, stå for Guds ansikt ikke som en synder, men 
som like rettferdig som Jesus. 

Dette sto i skarp kontrast til den romerske-ka-
tolske læren som, i følge Augustin, sier at rettferdig-
gjørelse er Gud som gjør syndere rettferdige ved å 
omvende viljen deres. Ved at Guds nåde blir inngitt 
i synderen, blir rettferdighet mulig hvis den troen-
de samarbeider med denne nåden.

Ved konsilet i Trent (1545-1563), kom den ro-
mersk- katolske kirke med sin erklæring om rett-
ferdiggjørelse, der de ikke bare systematisk benek-
tet rettferdiggjørelse ved tro alene, slik Luther og 
de andre reformatorene fremstilte det, men de for-
dømte og forbannet også enhver som trodde eller 
forkynte slik lære. Sammen med fornektelse av en 
tilregnet rettferdighet fornektet de også læren om 
at den kristne kan fryde seg over en visshet om en-
delig frelse.

Hvor står så protes-
tanter i dag i forhold til 
den gamle striden mel-
lom paven og Luther? 
I mer enn to tiår nå har 
det vært samtaler mellom 
katolske teologer og re-

presentanter for ulike protestantiske kirkesamfunn, 
for å se om det er mulig å brygge bro over den kløf-
ten som oppsto ved reformasjonen. De synes de 
har oppnådd mye. I 1994 kom de opp med et felles 
dokument, som sier følgende: «Vi blir rettferdig-
gjort av nåde ved tro på grunn av Kristus.» Men det 
sies ingenting om rettferdiggjørelse ved tro alene, 
ingenting om at Jesu rettferdighet blir tillagt eller til-
regnet oss, ingenting om at når synderen får en ny 
status som rettferdig for Gud, så er det en rettslig 

frifinnelsesdom, pga. stedfortrederens rettferdig-
het. Den skjer i et øyeblikk ifølge reformatorene, 
og er ikke et sluttprodukt av en prosess der en ibo-
ende rettferdighet i oss bygges opp. Så er det altså 
det vesentlige i den katolske kirkes syn som er blitt 
godtatt. Ja, mange av de ikke-katolske teologene 
proklamerte at reformasjonen var en misforståelse 
som aldri burde ha hendt!

I 1999 kom det så en ny felleserklæring der le-
dende teologer både fra Den katolske kirke og Det 
Lutherske Verdensforbund hevder å ha kommet 
«til enighet om grunnleggende sannheter», og «en 
felles forståelse av rettferdiggjørelsen.» Men mange 
ledere i lutherske kirker forkastet hele erklæringen 
og kalte den for «et forræderi mot Jesu Kristi evan-
gelium.» Mer enn 150 teologer signerte en protest 
mot denne felleserklæringen.  

Hva så med oss? Hvor står vi i dette bildet? Litt 
historikk her også. Da den reformatoriske læren 
om rettferdiggjørelse ved tro alene kom i fokus hos 
oss i 1888, var den problematisk for mange av våre 
pionérer, som fryktet for at den skulle ta bort be-
tydningen de hadde lagt på lydighet mot Guds lov. 
Men Ellen White gav den sin helhjertede anbefa-
ling. «Lyset Gud har gitt meg plasserer betydningen 
av dette viktige temaet over alt annet» skrev hun i 
kjølvannet av 1888-konferensen. Og videre: «Igjen 
og igjen er det blitt vist meg hvor farlig det er hvis 
vi som et folk skal ha falske idéer om rettferdighet 
ved tro alene. Jeg har i årevis blitt vist at Satan på en 
spesiell måte vil arbeide for å forvirre våre sinn på 
dette punktet.» Luther hadde tidligere gitt en lig-
nende advarsel: «Den som forlater denne læreset-
ningen om rettferdiggjørelse, er uvitende om Gud, 
og er en avgudsdyrker (…) For der denne doktri-
nen blir underminert, er det bare ren vranglære, 
hykleri og ondskap som blir igjen, uansett hvor 

fromt det måtte se ut på utsiden.»
Uriah Smith, en av søylene i den unge advent-

menigheten, var av dem som trodde at Kristi rett-
ferdighet bare dekket over fortidens synder, mens 
vi så måtte bygge opp vår egen, iboende rettferdig-
het, selvsagt med Guds hjelp. Han ble skarpt iret-
tesatt av Ellen White, som sa at han som en blind 
vandret rett inn i Satans garn. Mange delte til å be-
gynne med hans oppfatning, men etter hvert som 
flere og flere fikk en dypere forståelse av evange-
liet, vant det reformatoriske synet terreng. I dag be-
kjenner våre ledende teologer seg til det synet som 
Luther og de andre reformatorene sto for.

Men fremdeles er det også hos oss grupperinger 
som hevder at den katolske læren om hva som er 
grunnlaget for vår frelse er den riktige. Grunnlaget 
er tro pluss noe, og dette «noe» er en helliggjørelse 
som må resultere i fullstendig kristuslikhet, altså 
syndfrihet. De følger også Trent-konsilet i å for-
dømme alle som ikke er enige med dem. Som vi 
har sett ovenfor, er de ikke alene om å omfavne det 
grunnleggende viktige i katolisismen. Men det er 
jo litt av et paradoks at vi som i alle år har advart 
mot at de protestantiske kirkesamfunnene en dag 
vil rekke hånden ut mot den katolske kirke og aner-
kjenne den som leder, at nettopp vi skal ha med-
lemmer som går lengre enn de fleste andre i å følge 
denne ledelsen!

I motsetning til pavekirken har de protestan-
tiske kristne som hevder syndfrihet som en betin-
gelse for å kunne stå for Guds ansikt, ingen skjærs-
ild å «trøste» dem med som i fortvilelse ser at de 
kommer til kort. Med evig fortapelse i utsikt er det 
ikke rart at mange ærlige kristne med realistisk 
selvinnsikt har gitt opp hele kristendommen, fordi 
«det nytter ikke for meg. Jeg blir jo aldri slik jeg 
burde være.» Andre blir psykisk syke, og selv når 
de møter evangeliet om at de kan hvile i Kristi full-

komne frelse, kan det ta år å komme ut av 
traumene. De må lære på nytt at de kan følge 
oppfordringen til Paulus i Fil. 4, 4: «Gled dere 
i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!» 
Tryggheten og vissheten om at de fortsatt får 
være Guds elskede, om enn feilende barn, for 
Kristi rettferdighets skyld, er en uuttømmelig 
kilde til glede.

Selv om vi er hjertens uenige i dette som 
kan kalles «et annet evangelium», må vi ikke 

demonisere de som er blitt fanget inn i denne teo-
logien. Bare Gud kjenner hjertene, og Han vet 
hvem som av hele sitt hjerte ønsker å gjøre Hans 
vilje. Men advare mot læren må vi, både fordi den 
er ubibelsk, og fordi den har potensiale til å øde-
legge menneskeliv.

Luther fant sannhetene 
han forkynte særlig i Romer-
brevet og Galaterbrevet. Selv 
om det er mye vi er dypt ue-
nig med ham i, kan vi trygt 
følge ham i hans svar på Jobs 
gamle spørsmål: «Hvordan 
kan et dødelig menneske være rettferdig for Gud?» 
Bare på én måte: Ved å tro at jeg i dommen vil være 
dekket av en kappe som skjuler min egen mangel-
fulle rettferdighet. Denne kappen er en «fremmed» 
rettferdighet, Jesu fullkomne rettferdighet, der det 
ikke finnes én eneste tråd av noe som er mitt eller 
av meg. Hvilke gode nyheter, hvilket evangelium å 
fryde seg over, og hvilken trygghet å hvile i!

Hverken våre egne teologer, eller de som plas-
serer kirkesamfunnene i «båser», regner oss som 
lutheranere. De regner oss som arminianere, etter 
den nederlandske reformatoren Jacob Arminius. 
I synet på grunnlaget for vår frelse er han helt på 
linje med Luther. Også vår egen Ellen G. White ga 
tydelig uttrykk for at hun sto for dette synet.

Reformasjonen var en komplisert prosess, og 
Luther var ikke den eneste reformatoren. Mange 
sto frem nesten samtidig, men initiativet kom fra 
ham, og han var den som fikk snøballen til å rulle. 
Han satte sitt stempel på hele prosessen gjennom 
erkjennelsen av at den rettferdighet Gud krever, 
ikke er noe mennesker kan yte, men en gave fra 
Gud. Dette ble grunntanken som hele reformasjo-
nen bygget på.  n
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HVOR STÅR SÅ PROTE-
STANTER I DAG I FOR-
HOLD TIL DEN GAMLE 
STRIDEN MELLOM 
PAVEN OG LUTHER?

FREMDELES ER 
DET GRUPPERIN-
GER HOS OSS SOM 
HEVDER AT DEN 
KATOLSKE LÆREN 
ER DEN RIKTIGE. 

Luthers traktat «Om gode 
gjerninger» er i følge ham 
selv den klareste og mest 
tilgengelige innføring i 
grunnlaget for hans teologi 
og reformasjonsarbeid. 

«For der denne doktrinen blir 
underminert, er det bare  
ren vranglære, hykleri og 
ondskap som blir igjen,  
uansett hvor fromt det 
måtte se ut på utsiden.»
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ANNONSE

Reidar Larsen !

«Ørkenopplevelser»

VÅRTREFF
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Vi møtes til hyggelig seniortreff  
i Sandefjord Adventistkirke 
søndag 26. april kl. 11:00-17:00

Det blir sosialt samvær med allsang, 
foredrag og vegetarisk lunsj. Anne May 
og Harald Wollan vil bl.a. snakke om deres 
opphold i Afrika. Lege Snorri Olafsson vil 
snakke om vår fordøyelse.

Påmelding til Finn Møller Nielsen, 
telefon 992 49 714 eller e-post  
finn.moller.nielsen@hebb.no innen 10. april 

Pris pr. deltaker er kr 200,- som  
betales til Seniorforeningens  
bankkonto 3000.26.41867

Hjertelig velkommen!

Sandefjord Adventistkirke 
Plutos vei 24B, 3226 Sandefjord

Første gang jeg opplevde ørken var i 1977, 
på min første reise til Midtøsten. Jeg bodde 
i Kirkenes den gang, og kort tid før avreise 

opplevde jeg minus 40 grader der. Det var enormt 
kaldt. Gummistøvlene ble som ovnsrør rundt leg-
gene og knakk i to ved anklene da jeg brukte dem 
ute. Min datter tok en istapp i munnen, som frøs 
fast i tungen hennes på et øyeblikk. Vi måtte ta 
både henne og istappen inn og la rennende vann 
skylle gjennom munnen hennes inntil temperatu-
ren i istappen steg så mye at den løsnet.

En ukes tid etter avreise var jeg i Egypt, i 
Kongenes dal og opplevde pluss 40 grader. Det 
var et brennende ørkenområde der drikkevannet, 
som jeg hadde på en flaske, på kort tid fikk om-
trent samme temperatur. Var det noe jeg ønsket 
meg der og da, så var det å kunne ha noen dyp-
fryste isbiter fra Kirkenes i drikkevannet for å få 
det nedkjølt litt. En temperaturforskjell på ca. 80 
grader på så kort tid ble for tøft for kroppen min. 
Jeg utviklet en kraftig influensa med høy feber 
som jeg måtte leve med over en uke mens jeg og 
mine to pastorkollegaer reiste rundt. Det ble der-
for en ubehagelig førstegangs opplevelse av ørken 
for meg, men turen til Midtøsten ble en toppopp-
levelse til tross for dette.

Ørkenopplevelser er mange kjent med, og de 
som bor i Midtøsten, Nord-Afrika og andre ør-
kenområder på jorden er vant til ekstreme klima-
forhold og vet hvordan de skal ferdes der og over-

leve. Israelittene hadde en 40 år lang vandring i 
ørkenen før de kom til Kanaan, hvor de skulle slå 
seg ned og etablere sitt rike. 

I overført betydning snakker vi også om ør-
kenvandringer – situasjoner hvor vi går gjennom 
opplevelser som er svært tøffe å håndtere. Det 
kan være tragedier som rammer, tap og død som 
går dypt inn på de berørte, konflikter av forskjel-
lig slag, ufrivillig ensomhet som mange opplever 
i storbyene, hvor man lett blir oversett fordi man 
forsvinner i folkemengden, osv. 

Dette er situasjoner som ofte oppleves som so-
siale og åndelige ørkenvandringer, og for mange 
kan det være vanskelig å komme gjennom et slikt 
mørke. Det skjer at mennesker som opplever livets 
mørke sider så overveldende tar sitt eget liv. 

Guds barn kan alltid se fram til at opplevelsene 
gjennom ørkenlandskap i ettertid vil være noe po-
sitivt. Gud ledet Moses ut i ørkenen til en bren-
nende tornebusk ved fjellet Horeb (se 2 Mos 3). 
Gud ledet også Israel i ørkenen til fjellet Horeb (se 
2 Mos 17). Han førte også Elia ut i ørkenen, til det 
samme fjellet, Horeb (se 1 Kong 19). Og vi tenker: 
Hvorfor gjorde Gud det? 

Horeb ble kalt Guds fjell – det hellige fjell i ør-
kenen – fordi Gud åpenbarte seg der. Men det er 
ikke fjellet som er det viktigste i denne sammen-
heng. Det er hva Gud gjorde med dem i ørkenen 
som er så viktig. Fellesnevneren er at Gud taler til 
både Moses, Israel og Elia. Og det ble en fjelltopp-
erfaring for dem.

Det hebraiske ordet for ørken er mid-bar. Av 
247 forekomster i GT er det på norsk gjengitt 244 

ganger med ordet ørken eller et tilsvarende ord. 
Rotbetydningen av ordet mid-bar kommer fra 
det hebraiske ordet davar, som betyr å «snakke, 
tale». Og her er vi ved sakens kjerne: Gud førte 
Moses i ørkenen til den brennende tornebusken 
ved Horeb for å tale til og med Moses. Gud brak-
te Israel til det samme fjellet, Horeb, med sam-
me hensikt – han ønsket å tale til dem gjennom 
Moses. Og Gud tok også Elia til samme sted for å 
gi ham en spesiell ørkenopplevelse – Gud talte til 
ham i en «stille svak susing» (Jonathan Cahn, The 
Book of Mysteries, s. 8, 2016). 

Hvorfor akkurat ørken? Kunne han ikke ha 
valgt andre naturlige, vakre og oppløftende steder? 
Jo, det kunne han helt sikkert, og det er bibelske 
tekster som vitner om det også. Mange vil si at det 
ikke var så mange valgmuligheter i området, og 
alle som har vært i ørkenlignende landskap, vet at 
det stort sett er kun sand, stein, klipper og fjell der. 
Det er lite som er tiltrekkende, det er så å si ingen-
ting som distraherer, unntatt selve opplevelsen. 
Gud fører oss noen ganger inn i ørkenlignende 
opplevelser, hvor ingenting distraherer oss, slik at 
vi kan høre hans stemme. La oss derfor ikke fryk-
te livets ørkenvandringer, men gå gjennom dem 
og oppleve Guds nærhet ved at han taler til oss, 
både individuelt og kollektivt. Da blir din og min 
ørkenvandring en «opphøyet» ferd i livet, en erfa-
ring som styrker vårt personlige forhold til ham. 
Gud vil la vårt håp, vår trygghet og visshet om det 
himmelske Kanaan der framme vokse seg sterkt i 
vår bevissthet. 

Det er mange i dag som har ventet på Jesu 
gjenkomst hele livet, og som nå snakker om «det 
åndelige Israels ørkenvandring». Ja, kanskje vi er 
der? Kanskje Gud har noe spesielt å fortelle hver 
enkelt av oss? I alle fall bør vi være åpne for en slik 
ørkenerfaring. Den kan være kollektiv, men også 
individuelt tilpasset. Uansett vil det bli en fjelltop-
perfaring, her og nå, og i framtiden av ubegren-
sede dimensjoner når Jesus kommer igjen. 

Og én ting til – la ikke verdens hendelser dis-
trahere deg, men forsterk din «ørkenvandring» 
ved å bruke de hjelpemidler som Gud har gitt deg 
og meg i denne prosessen. Jeg ønsker dere fortsatt 
et framgangsrikt år.  n

«ØRKENOPPLEVELSER» 
     – TRENGER VI DEM?
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Bønn  – min opplevelse

For mange år siden hørte jeg om mennesker 
som sto tidlig opp for å få tid til å be. De ba 
før dagen startet, og de fikk et nært og godt 

forhold til Gud. Jeg ønsket også dette inderlige og 
nære forholdet til Gud, men jeg var så trøtt om 
morgenen. Jeg hadde små barn og morgenene var 
travle. Jeg jobbet som dagmamma, og dagene var 
stappfulle av gjøremål, barnepass, lek og uro. Det 
var aldri et stille øyeblikk i løpet av dagen, så derfor 
bestemte jeg meg for å stå opp tidligere, slik at jeg 
kunne bruke tid sammen med Gud. Men det var 
enklere sagt enn gjort.

En kveld, før jeg falt i søvn, ba jeg omtrent slik: 
«Kjære Gud, jeg vil gjerne bruke tid i morgen tidlig, 
sammen med deg. Vil du vekke meg?»

Og Gud vekket meg. Tidlig neste morgen, i god 
tid før vekkeklokka ringte, vekket han meg. Jeg 
snudde meg over på andre siden og sov videre, helt 
til klokka ringte og jeg måtte stå opp til enda en tra-
vel dag fylt med gjøremål og barnepass.

Om kvelden ba jeg igjen Gud om å vekke meg, 
og han vekket meg. Men igjen snudde jeg meg vekk 
fra ham og den stunden vi skulle hatt sammen. 
Dette gjentok seg igjen og igjen.

Til slutt ba jeg Gud om at han ville vekke meg 
på ordentlig, slik at jeg klarte å stå opp. «Jeg vil så 

gjerne ha en stille stund med deg, Gud, men jeg er 
så trøtt og det er så vanskelig å stå opp. Vil du hjelpe 
meg likevel?»

Neste morgen vekket Gud meg enda en gang i 
god tid før klokka ringte. Jeg var trøtt og øynene 
var i ferd med å gli igjen. Dyna var varm og god, 
senga så myk og søvndyssende. Fristelsen til å sove 
videre var meget stor.

Plutselig hørte jeg en helt spesiell lyd, en lyd 
som fikk meg til å skjerpe alle sanser. Jeg glemte alt 
om myke senger og varme dyner. Lyden kom nær-
mere, og jeg satte meg opp i sengen. Jeg stirret mot 
vinduet der lyden kom fra, og fikk øye på en veps 
som hadde forvillet seg inn på soverommet mitt. 
Veps! En illsint, summende og stikkende veps!

Det var umulig å sove mer. Hjertet slo hardt 
og fort, og jeg klarte så vidt å lirke barnesikringen 
av slik at vinduet kunne vippes helt opp, og vep-
sen forsvant ut og vekk. Jeg var våken. Gud hadde 
klart det. Jeg skjønte at han ønsket å være sammen 
med meg om morgenen, før travelheten tok over-
hånd. Han hadde jo vekket meg hver morgen, og nå 
brukte han en veps for å få meg våken nok. Gud vil!

Det kom ikke flere vepser, men Gud vekker 
meg alltid før klokka ringer. Det er som om han sit-
ter på sengekanten og venter. Med ømhet og kjær-
lighet vekker han meg og forteller at han har tid til 
en stille stund sammen med meg. Han har både tid 
og lyst til å være hos meg. Spørsmålet er om jeg har 
tid og lyst til å være sammen med Gud.  n

Irene Rognlie Størkersen !

ÅNDELIG

ILLUSTRASJON: GUSTAVE DORÉ (DEN FEMTE PLAGEN)

ÅNDELIG

TORBJØRNS
 BIBELQUIZ
AV TORBJØRN HALVORSEN

(SVARENE STÅR PÅ SIDE 15)

➊  Hva het de jødiske jordmødrene som 
Farao beordret å drepe hebreernes  
guttebarn i Egypt?

➋  Hva het foreldrene til Aron og Moses?

➌ Hvilket annet navn hadde Jetro, presten  
i Midian?

➍ Hvor gammel var Moses da han snakket 
med farao for å fri hebreerne ut av  
slaveriet i Egypt?

➎ Hvilke plager sendte Gud over Egypts folk 
for å overbevise dem om at Israels folk 
skulle slippe fri?

➏ Hvor mange menn reise ut av Egypt, for-
uten kvinner og barn?

➐ Hvor lenge hadde israels folk bodd i 
Egypt?

➑ Hva het stedet der folket opplevde å finne 
en bitter vannkilde som Moses fikk veiled-
ning av Gud til å skape frisk ved å kaste et 
tre i vannet?

➒ Hva het Sippora og Moses’ sønner?

➓ På hvilket fjell åpenbarte Gud seg for 
Moses og folket?

Allerede i oldkirken var «treenigheten» en gåte, 
en metafor for Guds egenart. Forståelsen er 
«ekspropriert» fra Johannes’ evangelium, spe-

sielt kapitlene 14-17. Den som har sett meg, har sett 
Faderen, sier Jesus til apostelen Filip. Hvordan kan du 
da si: Vis oss Faderen. Tror du ikke at jeg er i Faderen 
og Faderen i meg? Det er Faderen som er i meg og gjør 
sine gjerninger. Dersom dere elsker meg, holder dere 
mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere 
en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 
sannhetens Ånd. Den dagen skal dere skjønne at jeg er 
i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og 
min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta 
bolig hos ham.

Likesom Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. 
Bli i min kjærlighet.

Jeg kaller dere venner, for jeg har sagt dere alt jeg 
har hørt av min Far.

Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende  
dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra 
Faderen, da skal han vitne om meg.

Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem 
du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og det 
som er ditt, er mitt, og jeg er forherliget gjennom dem.

Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn som du 
har gitt meg, så det kan være ett, likesom vi er ett.

Jeg ber at de alle må være ett, likesom du, Far, er i 
meg og jeg i deg.

Jeg har kunngjort dem ditt navn og skal gjøre det 
igjen, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være 
i dem, og jeg selv kan være i dem.

Til sammen er det om lag femti vers og uttrykk som 
berører temaet i disse kapitlene. Det er en vakker for-
telling om hvordan vi får være med i en sirkulær beve-
gelse, en trinitarisk dans.  n

Ove S. Berntsen 

Trinitarisk dans

VI SIER AT GUD ER TRE I ÉN. ER TRE- 
ENIGHETEN EN SIRKULÆR BEVEGELSE?

HVA VIL DET SI Å VÆRE EN PERSON?
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og nazister. Dessuten tok de frivillige og ideelle 
organisasjonene over som lederskap i den gene-
relle opposisjonen, «holdningskampen», samti-
dens ord for sivil motstand. For eksempel lærernes 
samlede opptreden, kristenfolkets vel organiserte 
motstand og foreldrenes massive avvisning av 
ungdomstjenesten tvang okkupasjonsmyndighe-
tene til retrett.

LEVEMÅTEN SOM OKKUPERT

Livssituasjonen under krigen bestod i utarming 
og rasjonering, selv om det ble slutt på fattigdom-
men. Gjennomsnittsvekten gikk ned, for det var 
mindre mat tilgjengelig. Dessuten skulle 400 000 
tyske soldater brødføs vel så godt som landets be-
folkning – i et land som aldri hadde vært selvfor-
synt med nødvendig mat. Barna led mest under 
matmangelen; den resulterte i diverse epidemier. 
De voksne fikk imidlertid et bedret kosthold, med 
mindre mettet fett slik som smør, ost og kjøttpro-
dukter, men desto mer fisk, poteter, grønnsaker, 
grove kornprodukter og bær. Sykeligheten sank da 
også blant voksne – på grunn av mindre hjerte- og 
karsykdom, kreft, sukkersyke, forhøyet blodtrykk, 
overvekt og tannråte. Det viser omfattende fors-
kning.

Bøndene og fiskerne hadde det på mange 
måter best, med god tilgang på mat, stort be-
hov for produktene deres og relativt gode priser 
ved salg. Gjeldsbelastninger fra 30-årene ble løst 
for mange under krigen. I byene var det tyngre. 
Kombinasjonen av dyrere mat og andre leveom-
kostninger, sammen med manglende lønnsvekst, 
bremset på byfolks hegemoni i levestandard. 

Oppropet «By og land, hand i hand» fra før kri-
gen, ble en sterk realitet under krigen.

Munnhellet om at poteten kan brukes til alt, 
viste sin gyldighet. Poteter ble blandet i alt for 
å drøye brøddeig og vaffelrøre, eller tilsatt pas-
sende farge som surrogat for egg, smør og kake-
fyll. «Aldri noensinne har vi spist poteter med 
slik ærbødighet – og ikke en flis gikk til spille», 
sa en av de sultende.  Ellers dyrket folk gulrøtter, 
kål, neper og rødbeter. Kålrot kom i en særstilling 
som «Nordens appelsin», på grunn av det høye 
C-vitamininnholdet. Den ble servert rå, kokt eller 
revet som «dyrestek» med «fløtesaus» av skummet 
melk. En bok fra samtiden Ugress er også mat for-
teller om videre matauk hvor ugress som løvetann, 
brennesle, syre, karvekål og skvallerkål fikk plass 
på mange bord. 

Den vanskelige forsyningssituasjonen drev i 
det hele tatt fram en økende bevissthet om kost-
hold og nødvendige næringsstoffer, ettersom man 
jo hadde lært om dette i mellomkrigsåra. En drei-
ning i kostholdet mot mer grønnsaker, rotfruk-
ter og skogsbær var tydelig.  Men matauken gav 
også andre utslag, som forsøk med kjøtt fra kani-
ner, ekorn, duer, kråker og måker. En oppskrift på 
måke anbefalte koking i ni vann etter hverandre. 
Men selv da ble den helst kastet, liksom en del an-
dre produktforsøk. Tran til steking var også et tegn 

i tiden, og en lukt.  Plener 
og skogsteiger i byen som 
på landet ble dyrket opp, 
samtidig som provisoris-
ke bur og kasser gav rom 
for villagriser og villaka-
niner. Strevet med mat-
auk virket i samlende ret-
ning. Familien var samlet 
på parsellen, i bærsko-
gen, eller på et jorde der 
de plukket meldestokk 

Den 13. september 1939 gikk 
en norsk lastebåt, «Ronda», 
på en tysk mine ved innsei-

lingen til Antwerpen. 17 sjøfolk 
mistet livet. Sju måneder senere 
møtte resten av den norske befolk-
ningen krigens alvor. Men da var 
allerede 400 norske sjøfolk mistet 
fra 60 senkede skip. Den tyske ok-
kupasjonen overrasket alle, både 
menigmann og styringsverk. 125 
år med fred siden Napoleonskrigen hadde endt i 
noe nytt og skremmende for et sårbart Norge. 

Utpå kvelden 8. april 1940 satt Nordahl Grieg 
sammen med venner og drøftet film- og teaterpla-
ner, da sirenene skrek inne i Oslo og lyset gikk.  
«Dette var da et upassende tidspunkt for luftver-
nøvelser», kommenterte de. Også andre ergret 
seg over å bli vekket, slik som utenriksminister 
Halvdan Koht: «I fyrste stunda tenkte eg at det 
berre var ei øvings-prøve, som vart halden.» Han 
innså imidlertid alvoret, men hadde vansker med 
å nå utenriksdepartementet over telefon, fant in-
gen bil og måtte til sist famle seg fram til fots gjen-
nom den mørklagte og måneløse natten. 

POLITIKKENS SPILL

25. september 1940 oppnevnte Rikskommissær 
Terboven de kommissariske statsråder, et sty-
ringssystem som i hovedtrekk ble stående gjen-
nom resten av okkupasjonstiden. At de et år se-

nere ble forfremmet til ministre, betydde lite. Selv 
den pompøse «statsakten på Akershus» 1. februar 
1942, da Vidkun Quisling ble «ministerpresident», 
var uten innhold, om enn Quisling påstod at han 
dermed fikk all den makt stortinget, regjeringen 
og kongen hadde hatt.

Krigen innebar en europeisering av norsk his-
torie: Landet ble en brikke i stormaktenes kamp. 
Men samtidig foregikk det en utvikling av hold-
ninger og handlingsvalg i befolkningen. Ved siden 
av den umiddelbare motviljen mot å bli underlagt 
et fremmed styre, la særlig to forhold grunnlaget 
for de tidlige motstandsholdningene. Det første 
var Vidkun Quislings forsøk på statskupp 9. april, 
for  «å redde landet ut av den desperate situasjo-
nen» og hilse tyskernes «fredelige hjelp» velkom-
men. Det utløste både raseri og avsky. Det andre 
var tyskernes jakt på landets statsoverhode. Kong 
Haakon 7. ble folkets helt i kampen mot tyskere 
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LIVSSTIL OG HELSE

Per de Lange

Sunnhetsbladet 
 — OG VERDENSKRIGEN

Torpedojageren «Æger» ble bombet og senket 
av tyske fly 9. april 1940, ved Stavanger.

Det var et mylder av rasjoneringskort under  
krigen, bl.a. «Mel- og brødkort» (øverst).

>>

FOTO: FORSVARETS MUSEER (SKIP) OG HAUGALANDMUSEET (KORT)

Oslo 9. april 1940. 
Tyske tropper på 
Karl Johans gate.

FOTO: FORSVARETS MUSEER OG STAVANGER MUSEUM (AVIS)

Kålrot kom i en særstilling som 
«Nordens appelsin», på grunn 
av det høye C-vitamininnholdet

«I fyrste stunda tenkte eg  
at det berre var ei øvings- 
prøve som vart halden»
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og løvetannblader – eller annet som kunne brukes 
til stuing, suppe eller salater.

Familie og vennskap fikk betydning i kam-
pen for livsnødvendigheter. Hadde man en onkel 
på landet, kunne man sykle ut og få, kjøpe eller 
bytte til seg ulike matsorter. Ikke uvanlig stod det 
annonser i avisene med tilbud om en brudekjole 
eller en sykkel i bytte mot vinterklær eller mat. 
Krigsgenerasjonen fikk dermed også et forhold til 
sløsing. Alt skulle brukes og gjenbrukes før enn 
det eventuelt kunne kastes. «Bruk og kast»-gene-
rasjonen noen tiår senere må ha vært en sjokk-
opplevelse for dem.

Det kulturelle livet blomstret opp, kanskje 
nettopp fordi så mye var forbudt av tyskerne innen 
idrett og fornøyelser. Det skjedde bare mer på 
det lokale amatørplan. Gjemte gitarer, fioliner og 
trekkspill fikk nytt liv som grunnlag for hjemme-
selskap og andre former for fellesskap. Frivillige 
organisasjoner slik som kristne menigheter, av-
holdslag, idrettslag og foreninger fikk en ny blom-
string. Ettersom skolevesenet haltet i maktkamp 
med okkupantene, steg interessen for korrespon-
dansekurs. Industrien måtte også omstilles, med 

blemer og brenselsnød til mangel på grønnsaker, 
frukt og behovet for søvn. «Vi må denne vinte-
ren lære å like grønnsaker», skrev professor Olaf 
Moen fra Landbrukshøyskolen blant praktiske råd 
om hva, hvor og hvordan man bør dyrke. Kålrota, 
Nordens appelsin, anbefales over alle grønnsa-
ker, men også poteten som den store rednings-
mann, og viltvoksende planter. Viktige bøker på 
markedet anbefales, for eksempel Kriseboka fra 
Cappelen og Kjøkkenhageboka.

Kosthold fortsetter som det store gjennom-
gangstema, fra soyabønner, gulrøtter innendørs 
dyrking av rabarbra om vinteren til innførin-
ger i ernæringsfysiologi, biokjemi og dypfrysing, 
en ny lagringsmetode fra USA nylig ankommet 
Tyskland. Og det er interessant å møte en disku-
sjon om melkeforbrukets fordeler og betenkelig-
heter. Sentralt står diskusjonen om barnekosthol-
det, med flere artikler fra redaktør Arthur Collett, 
barnespesialisten. De er særlig utsatt i disse tunge 
tider med rasjonering og mangel på det meste.

Populærmedisinske artikler tar imidlertid 
kaka. Kroppen blir endevendt flere ganger i løpet 
av de fem krigsårene. Det er interessant å lese om 
bekymring over barnas tenner og risikoen for po-
liomyelitt. Kreft og hjerte-/karsykdom er også på 
tapetet, og likedan et imponerende utvidet helse-
begrep med alt fra mentalhygiene og de fire tem-
peramenter til sjelsliv, latter og musikkterapi.

Innen folkehelse er horisonten enda videre. 
Rusmiddelbruk dreier seg fortsatt mest om al-

koholprodukter. Vinkelen er både allmennmedi-
sinsk og sosialmedisinsk. Tobakken er også ute i 
hardt vær, selv om de knusende forskningsdata 
først kom etter krigen. Kanskje finner vi den før-
ste hjelpen til røykeavvenning i februarnummeret 
1943. Men redaktøren flyr vidt i helsefilosofien 
med overskrifter som: Vårens livskraft, Velferdens 
farer, Ferieturer til fjells, Vær og sykdom, Sang for 
sunnhet, Aldring og høstbading, samt artikler om 
mus, rotter og barneleker. Fysisk fostring fokuse-
rer på breddesport og uteaktiviteter, foruten fjell-
tur med dr. Uggedal og skogsliv med danskenes 
orienteringsmester.

KONKLUSJON

Dr. Arthur Collett sammen med Karl Abrahamsen 
hadde loset Sunnhetsbladet gjennom krig og ok-
kupasjon, til tider i knivskarp redaksjonell balan-
se. Leserne måtte få den hjelp og veiledning som 
bladet ønsket å gi – uten å irritere makthaverne 
slik at bladet kunne bli stanset. De syntes å ha lyk-
kes godt, for nettopp under Colletts ledelse nådde 
bladet sitt største abonnenttall noen gang, 40 000 
abonnenter.  n

mangel på importerte råvare: Blant nyvinningene 
kan nevnes arbeidsklær i papir fra Brumunddals 
konfeksjonsfabrikk og fiskeskinnsko fra Norsk 
Havlærfabrikk i Mjøndalen.

SUNNHETSBLADETS PLASS I KRIGSBILDET

Dr. Arthur Collett fortsatte som ansvarlig redak-
tør under hele krigen, i nært samarbeid med re-
daksjonssekretær Karl Abrahamsen og en rekke 
medarbeidere, fra Carl Ottosen og A. Andersen 
i Danmark til faglige ledere ved universitet og 
høyskoler, samt flere ungdommer som Håkon 
Uggedal, J. D. Henriksen, Leif Kr. Tobiassen og 
Per Bøhmer. Rasjoneringen nådde fram til papir i 
januar 43. Sidetallet i Sunnhetsbladet ble redusert 
fra 24 til 16 og senere til 8, samtidig som det kun 
ble brukt brunt treholdig papir. Prisen for et årsa-
bonnement lå på 10 kr.

Allerede i januar 1940 finner man en redaksjo-
nell hilsen som advarer mot tunge skyer. Derfor 
anbefaler man en god kost og livsstil for å bli styr-
ket fysisk og mentalt. Finnenes sterke kort med 
grovbrød og sauna anbefales også i Norge. «Vi 
takker våre lesere for det gamle år og ønsker dem 
et lyst og fredfullt år. La oss håpe på det beste, men 
forberede oss på det verste.»  I februarnummeret 
anbefalte man grove klær av ull. I juni fortsetter 
psykiater Ottar Lingjærde med gode råd for ner-
vene i en krigstid. 

Hele året 1940 publiserte man en lang liste med 
råd i den aktuelle situasjon, fra mørkeleggingspro-

LIVSSTIL OG HELSE

FOTO: ZIMMERMAN, ROYAL NAVY OFFICIAL PHOTOGRAPHER (IMPERIAL WAR MUSEUMS, ENGLAND – WWW.IWM.ORG.UK)

7. juni 1945: Det norske folk ønsker kong 
Haakon velkommen hjem. Her er han sammen 
med kronprins Olav, kronprinsesse Märtha, 
prinsessene Astrid (bak) og Ragnhild, og prins 
Harald på britiske HMS Norfolk. 

Frivillige organisasjoner, som 
kristne menigheter, avholds-
lag, idrettslag og foreninger, 
fikk en ny blomstring.

Det er rørende å lese bladene fra våren 1945. 
En redaksjonell hilsen om at krigen er slutt, og 
at marerittet er over, blir trykt i juninummeret 
1945. Med krigens slutt 8. mai er det her tale om 
en «Stop Press»-handling. Lettelsen og gleden 
får rom. Julinummeret velger å plassere kong 
Haakon, krigshelten over alle krigshelter, på 
forsiden. Samme blad er utvidet til 16 sider fra 
krigsårenes 8. Augustnummeret innledes med et 
bilde av «glade barn i frihet». Og i julenummeret 
kan man love at i 1946 vil bladet være tilbake til 
24 sider trykt på trefritt hvitt papir. 
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• Svar 1: Sjifra og Pua. 2 Mos 1, 15: • «Kongen i Egypt sa til hebreernes jordmødre — den ene 
het Sjifra og den andre Pua: ...»  • Svar 2: Amram og Jokebed. 2 Mos 6, 20: «Amram tok sin 
tante Jokebed til kone. Hun fødte ham Aron og Moses. Amrams leveår var 137 år.»  • Svar 3: 
Re’uel. 2 Mos 2, 18: «Da de kom hjem til Re’uel, faren sin, spurte han: «Hvorfor kommer dere så 
tidlig i dag?»  • Svar 4: 80 år. 2 Mos 7, 7: «Moses var 80 år gammel og Aron 83 år gammel da 
de snakket med farao.»  • Svar 5: 1. Vann til blod. 2. Frosker. 3. Lus. 4. Insektsvermer. 5. Pest. 
6. Verkebyller med blemmer. 7. Hagl. 8. Gresshopper. 9. Mørke. 10. De førstefødte skal dø. (2 
Mos 7-11)  • Svar 6: Omkring 600 000. 2 Mos 12, 37: «Så brøt israelittene opp fra Ramses og dro 
til Sukkot. De var omkring 600 000 mann til fots, foruten kvinner og barn.»  • Svar 7: 430 år.  
2 Mos 12, 40: «Israelittene hadde da bodd i Egypt i 430 år.»  • Svar 8: Mara. 2 Mos 12, 23: «Så 
kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vannet i Mara fordi det var bittert. Derfor ble stedet 
kalt Mara.»  • Svar 9: Gersjom og Elieser. 2 Mos 18, 3-4: «... og hennes to sønner. Den ene het 
Gersjom, for Moses hadde sagt: ‘Jeg er blitt innflytter i fremmed land’. Den andre het Elieser, 
for: ‘Min fars Gud kom meg til hjelp og berget meg fra faraos sverd’.»  • Svar 10: Sinai (2 Mos 19).
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klimaet mer enn andre. Det kommer også til å bli ganske klart 
hva hver enkelt kan gjøre for å avhjelpe den negative utviklin-
gen i klimaforandringene.  n

Kenneth ble syvendedags-adventist i 1983, 
i Kristiansand, etter å ha blitt overøst 
med gode gamle adventistbøker av Elise 

Naglestad. To gjorde spesielt inntrykk: Mot histo-
riens klimaks og Alf Lohnes Trygge spor. Deretter 
gikk veien til Newbold og teologiutdannelse. Han 
begynte som pastor umiddelbart etter graduering 
i 1988, og ble ordinert i 1991. 

Kenneth jobbet nært med Gunnar Gustavsen 
i etableringen av Matteson bibelskole, hvor han 
også var rektor i en periode. Ellers var han littera-
tursekretær, pastor og evangelist i en årrekke. På 
midten av 1990-tallet dro Kenneth til Andrews 
University for å bygge videre på sin teologiske ut-
dannelse og graduerte med en mastergrad i 1998. 
Kenneths spesielle interesse er krysningspunktet 
mellom profeti og historie. 

Henrietta er født og oppvokst på Færøyene. 
Etter ungdomsskolen besluttet hun seg for å ta 
videregående på Vejlefjordskolen i Danmark. 
Henrietta har helt siden tenårene hatt stor in-
teresse for sunn mat, og ble i den tid også vege-
tar, noe som var kontroversielt og ganske ukjent  

         på Færøyene dengang. 
 I 2007 krysset Henriettas og Kenneths veier 

på European Bible School i Skotselv. Ett år se-
nere oppstod det søt musikk mellom Henrietta 
og Kenneth og i desember 2009 ble de gift på 
Færøyene.

Henrietta og Kenneth har flyttet flere gan-
ger mellom Norge og Danmark på grunn av 
Henriettas studier i klinisk ernæringsfysiologi på 
en høyskole i Jylland og Københavns Universitet, 
hvor hun graduerte med en mastergrad i 2016. 

Siden tidlig sommer 2018 har paret bodd i 
Kongsberg, hvor Henrietta jobber på Fredheim 
livsstilssenter, mens Kenneth har det travelt 
med forkynnervirksomhet i Norge, Sverige og 
Danmark.

Kenneths foredrag på Seniorstevnet
«Det er enda senere enn du tror» blir temaet for 
Kenneths møter. Da Jens Madsen skrev boken 
Det er senere enn du tror i 1974 mente man det 
kun var kort tid til Jesu gjenkomst. Nå er vi i 2020 
og verden er svært anderledes enn i Madsens 
storhetstid. I Kenneths foredrag vil vi se på pro-
fetier i Daniel og Johannes åpenbaring som viser 
at det har blitt tatt syvmilssteg mot Jesu annet 
komme i de 46 år som har gått siden Madsens 
bok kom ut. Kort oppsummert handler møtene 
om krysningspunktet mellom profeti og historie, 
mellom politikk og religion og mellom Babylon 
og Guds sanne menighet. 

Henriettas foredrag på Seniorstevnet
«Lev lenger med det du spiser» handler om hvor-
dan maten påvirker genene våre og hvordan mat 
også på finurlig vis kan forlenge livet. 

Foredraget «Ett fett?» handler om de forskjel-
lige fett-typene transfett, mettet fett, enumettet 
fett, omega-6 og omega-3, hvilken virkning de 
har og hvor vi finner dem i kosten. 

«Bevar verden med det du spiser» kommer til 
å vise hvilken enorm påvirkning maten vi kjøper 
har på klimaet vårt. I dette foredraget beskriver vi 
ulike matvarer, hvordan noen matvarer belaster 
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Jeg husker vel skumringens deilige timer, 
når arbeidets plikter var lykkelig endt, 
og solen tok avskjed i blekrøde strimer, 
mens stjernenes lykter på himlen ble tent. 
Jeg husker at mor hentet lys som hun tente. 
Det skinte i stuen med eventyrglans. 
Den levende flammen som flagret og brente, 
ga morsomme bilder av skyggenes dans.

Jeg husker vår hjemlige hyggestund nøye. 
Vi hørte i undring om eventyrslott. 
En fryd var det både for hjerte og øye. 
Vi lyttet, og øyet ble speilblankt og vått. 
Det ensomme lyset i staken var ringe, 
for mor hadde støpt det av talg og litt tråd. 
Men talglyset tindret og bar på sin vinge 
en lykkelig stemning som mante til dåd.

Jeg husker at lyset som brente så stille, 
fortærte seg selv, mens det gjorde sin plikt. 
Dets kall var å la sine lysstråler spille. 
Det gjorde sin viktige plikt uten svikt. 
Av skumringens levende lys fikk jeg lære: 
I mørket har vi fått et lysende kall. 
Som levende, skinnende lys skal vi være. 
Det trenges i verden små lys uten tall.

Av Olaf Wiik !

Vinterkveldens lyspunkt

Returadresse 
Senioren
Knut Størkersen 
Magasinveien 3
3330 Skotselv
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