
NR. 4 - 2022 - 33. ÅRGANG

Julen er den tid da himmelen og jorden 
forstår hverandre Yngvar Børresen: 

Tap ikke lysten til 
å gå  s. 4

Johny Havstein: 
Sion på Lille-
Vandve s. 6FOTO: JGROUP / ISTOCK
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F O R M A N N E N S  T A N K E R

Når dette skrives, er vi i 
første del av november, 
så det er begynnelsen 

på vinteren. Her i Sandefjord 
er det ikke mye som minner 
om vinter ennå, men kalenderen 
lyver ikke.

Når jeg ser tilbake på årets opp
levelser i Seniorforeningen, må man slå fast 
at tilmeldingene til vår og høsttreffet ikke var 
overveldende, så de ble avlyst. Så kan man stille 
spørsmålet om vi som arrangerer treffene ikke 
har klart å få de riktige talerne eller emner som 
ville ha interessert seniorene, eller er de som 
pleier å være til stede på treffene blitt så gamle at 
de ikke har mulighet for å komme?

Jeg skrev et lite stykke i Adventnytt nr. 10 for 
å få de litt yngre seniorer til å komme på høst
treffet i Sandefjord, men det hjalp ikke. Ellers var 
sommer treffet i Danmark vellykket; det var 28 
deltagere fra Norge, og det syntes jeg var bra. Vi 
håper at sommertreffet på Hurdalsjøen hotell fra 
25. til 30. juli lar seg arrangere.

Ellers går det mot årets avslutning, men før vi 
kan feire nyttår 2023, må vi igjennom julen.

Jeg vil dele noen tanker om høytiden fra 
boken Det kristne hjem, av Ellen G. White.

Den tjuefemte desember blir regnet som Jesu 

fødselsdag, og det er blitt både 
vanlig og populært å feire 
denne dagen. Men dermed 
er det ikke sagt at vi virkelig 

feirer den dagen da Frelseren 
ble født. Historien gir ingen 

støtte til en slik tanke, og Bibelen 
nevner ikke noe nøyaktig tidspunkt. 

Så når Bibelen er taus om dette, tyder det på 
at denne viten er skjult for oss.

I sin visdom skjulte Herren stedet hvor han 
gravla Moses og siden tok ham til himmelen. Det 
ble holdt hemmelig for å hindre avgudsdyrkelse. 
Av samme grunn har Gud skjult det nøyaktige 
tidspunktet for Kristi fødsel. Det var for å unngå 
at dagen skulle få den ære og oppmerksomhet 
som alene tilhører Kristus, verdens forløser.

Vi bør ikke overse høytiden fordi den tjue
fjerde desember blir feiret til minne om Jesu 
fødsel og fordi barna gjennom ord og eksempel 
er blitt vant til at dette er en dag til fryd og glede.

Jeg vil oppfordre deg til å lese hele avsnittet i 
boken, side 371375.

Vi vet ikke hva det nye år vil bringe, men det 
eneste vi vet, er at vi er kommet et år nærmere 
Jesu gjenkomst

Ellers vil jeg ønske alle leserne av Senioren en 
stille og fredfylt jul og et godt og velsignet nytt år. n

Vintertanker

FOTO: ROMOLO TAVANI / ISTOCK
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Hva har livet  
lært oss om livet?

PORTRETT

Kristentroen får mening i møtet med mennesker.  
Det er ikke så mye de andre, det er oss.

Først menneske, så kristen. Inger og Reidar 
Reierson kan godt parafrasere Nikolai 
Grundtvigs prioritet: Først kristen, så adven

tist. For dem har det trolig ikke vært viktigst å 
gjøre folk til adventister, men å møte andre med 
en åpen og vennlig holdning, og kanskje lyse opp 
stedet der de er.

Det er så mange veier i menneskers livsløp, 
så mange fotspor å følge, og Reidar og Inger har 
vært en stund på jorden, nærmere bestemt 90 og 
86 år.

Reidar er en lærer av sinn og karakter. Etter 
førsteåret på lærerskolen var han i praksis ved 
Namsos menighetsskole, før han fullførte utdan
nelsen. Siden har han vært lærer i den offentlige 
skolen i 20 år og 20 år i våre skoler. Og så var han 
skolesekretær i en periode. Som rektor ved menig
hetsskolen i Tromsø var han også pastor i to år.

– Men jeg fant ut at det ikke var mitt felt; 
læreryrket var min livsoppgave. Jeg har alltid vært 
glad for kontakten og samspillet med elevene, 
både i klasserommet og i friminuttene, i læring og 
lek. Og på en måte lærer vi mer av barna enn de 
lærer av oss. De bærer framtiden i seg. 

En gang Inger var ute og trillet med den eldste 
datteren i barnevognen, spurte en frimodig sjel: 
Har dere bare den ene? Da blandet toåringen seg 
inn i samtalen: Nei, far har mange barn i skolen.

– Hva har du lært av barna?
– Først og fremst ærlighet; de er uten masker 

og forstillelse. De er seg selv. Slik er de en ressurs 
for oss i livets skole.

Det ser ut som om undervisningsgleden går i 
arv: Alle tre døtrene har valgt å gå i farens fotspor 
i skolen. 

Inger er utdannet som psykiatrisk sykepleier, 
et arbeid som stiller krav til menneskekunnskap 
og empati. – Man blir vitne til personlige tra
gedier, men også gode og gledelige resultater av 
behandlingen. Det er en rik belønning.

Inger og Reidar har aldri vært negative 
overfor framtiden. – Vi kan alltid gjøre noe med 
den situasjonen vi står overfor. Og så vet vi jo at 
til syvende og sist er ikke framtiden i våre hender. 
Det er én som bærer oss.

– Hvordan er det å bli eldre?
– Vidunderlig, sier Reidar spøkefullt. Men 

begge korrigerer straks uttalelsen. Aldringen har 
mange ulemper. Kroppen er ikke så lydig lenger, 
syn og hørsel blir forringet, hukommelsen er ikke 
så god som før. Men livserfaringen gir kanskje 
mer selvinnsikt, praktisk visdom og forståelse for 
andre menneskers utfordringer.

– Og hva får dere så tiden til å gå med?
– Den går av seg selv, altfor fort, sier Inger. 

– Men vi har for vane å lese for hverandre, gjerne 
et par timer daglig. Nå er det Reidar som står for 
lesningen, siden synet mitt har sviktet mer og 
mer. Og så går vi en tur hver dag.

På spørsmål om det er en bibeltekst som er 
spesielt viktig for dem, svarer Reidar at han ikke 
kan kvalifisere tekstene. Verdien er situasjonsbe
tinget. Himmelen henvender seg til oss der vi er.

Ove S. Berntsen
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Yngvar Børresen

Tekst: Yngvar Børresen!

For rundt tretti år siden kunne jeg ikke tenke 
meg å jogge. Kona jogget, men jeg gikk. Jo, 
jeg prøvde å jogge, for alle anbefalte det. Det 

gav dem visst en euforisk opplevelse. Dem om 
det, tenkte jeg. For meg opplevdes det som så 
uutholdelig kjedelig og tankeforstyrrende – det 
ristet så ille at jeg ikke kunne tenke – at jeg heller 
ville stupe ned i nærmeste grøft og bli liggende 
langflat til jeg så lys i å reise meg igjen.

Men jeg har altså for mange år siden kommet 
på bedre tanker. Og når man erkjenner tidligere 
dårskap, må det eneste riktige være å legge seg 
flat og med løftet hode foreta en god og gammel
dags omvendelse med bekjennelse. Heldigvis går 
det an å omvende seg.

Men at jeg jogger er kanskje å ta for hardt i. 
Det vil være riktigere å si at jeg jogger og går. I 
alle fall nå for tiden er det slik. En strekning på 
tre kilometer, som forøvrig er blitt halvert det 
siste året. Fram og tilbake langs en grusvei. Noen 
ganger jogger jeg mer enn jeg går. Andre ganger 
går jeg mye mer enn jeg jogger. Men poenget er 
at hjertet og hele meg – ikke minst hjernen – skal 
få den mosjonen jeg trenger, og at det skjer ofte 
nok gjennom uka. 

Jeg er ingen ekspert på dette, men vi som 
i årevis har lest Sunnhetsbladet, vet at det ikke 
finnes noen medisin som kan måle seg med hva 
rikelig med mosjon kan gjøre for oss. Og dags
pressen følger opp med artikler om nye under

Vi som har lest Sunnhetsbladet i årevis, vet hva mosjon betyr for kropp og sjel.

søkelser som enda en gang viser de uovertrufne 
fordelene som har med både livskvalitet og livs
lengde å gjøre.

Den vitenskapelige dokumentasjonen er solid 
og lett tilgjengelig. Det jeg imidlertid prøver nå, 
er å inspirere, om mulig. For jeg tror det er slik 
at mange ønsker å komme i gang, eller å makte 
å holde ut, men som opplever det som nesten 
umulig å få til en rutine. Selv hadde jeg neppe 
klart det uten mine gode inspiratorer.

Om det kan være til hjelp for noen, her er 
mine råd og erfaringer:

EN STJERNESTUND HVER DAG

Jeg trimmer om morgenen. Det er blitt en 
stjerne stund hver dag. 

Men før jeg hadde fått det under huden at 
dette var noe av det viktigste jeg skulle gjøre i 
dag, irriterte jeg meg over at det tok for lang tid. 
For i dag skulle jeg jo gjøre både det ene og det 
andre, så jeg stresset med å få unnagjort denne 
evinnelige joggeturen som sto i veien for nyt
tigere gjøremål. Samtidig knep jeg meg selv i 
nesten umerkelig å sløse bort mye mer tid enn 
joggeturen min ville tatt.

Den rette forståelsen av hva du driver med, 
er helt avgjørende for å lykkes. Trimturen må 
ikke tilføre mer hverdagsstress. Da blir den til lite 
eller ingen nytte. Den skal tvert imot være som 
en minisabbat da du med god samvittighet ikke 
skal stresse, men la tankene løpe fritt. Og san
nelig løper tankene fritt også. Mange ganger har 

Fremfor alt,  
tap ikke lysten til å gå

INSPIRASJON

PORTRETTFOTO: TOR TJERANSEN / ADVENTIST MEDIA EXCHANGE (CC BY 4.0)



5SENIOREN

jeg opplevd at det er nettopp på disse morgen
turene jeg får mine beste idéer! I regn og sol, i 
varme og kulde, kan jeg nyte tilværelsen slik den 
er i øyeblikket, og tenke at dette er det beste jeg 
kan holde på med akkurat nå. Til og med litt regn 
rangerer nå som nydelig vær.  

Og så er det bare én jeg kan dele tankene 
med. Samtalene med Gud blir gjerne veldig 
intime og intense. Med både lovprisning og 
klagesang. Monologene ligner noen ganger på 
dialog.

Pussig nok har det at naboene ser meg når jeg 
er ute og jogger, gjort at jeg har vegret meg for å 
komme meg ut i joggetøyet. – Hva i all verden har 
den gamlingen funnet på nå? har jeg forestilt meg 
at det mumles bak gardinene.  – Det er nok bare 
et innfall som snart går over!, har både de og jeg 
hatt mistanke om. Men redselen for nederlag må 
ikke få stoppe oss. Vi kan reise oss opp igjen, igjen 
og igjen. Utholdenhet og besluttsomhet et absolutt 
stikkord for å lykkes! I alle fall inntil kroppen selv 
gir deg abstinens hvis du ikke trener.

SOLSKINN OG FUGLESANG

Jeg har i den senere tid begynt å jogge før frokost. 
På den måten kommer jeg litt tidligere ut, og jeg 
opplever at hele turen blir lettere å gjennomføre 
på tom mage. Men dette er kanskje individuelt, 
for alt jeg vet. I alle fall blir frokosten etter jog
geturen et av dagens desiderte høydepunkter. 
Hvordan kan mat smake så godt?

Jeg trimmer alene. For da har jeg full kontroll 
på tempoet. Kona løper ifra meg – og dobbelt 

så langt – så hennes tempo orker jeg ikke å være 
med på. Men vi går lange turer sammen, gjerne 
totre ganger i uka i tillegg til våre soloturer. Det 
er veldig viktig at dette kommer i tillegg til mor
gentrimmen, som jeg tror ellers kanskje ville bli i 
minste laget. 

For mange er det nok viktig at man kan 
bevege seg i fellesskap. Det sosiale betyr mye 
og for mange er det nødvendig for å holde det 
gående. Men hvis man alltid er den som ligger 
halsende bakerst og må streve for å holde tritt, så 
er det ikke lenger gøy. Så felleskap i denne situa
sjonen er ikke noe jeg søker. 

For meg er det ensomheten og stillheten om 
morgenen som er viktig. Jeg kjenner at den gamle 
kroppen ennå flytter på seg, jeg føler vind og vær 
i ansiktet, ser solskinnet gjennom trærne og over 
åkrene, hører fuglesangen og vinker til nabo
ungene som skal på skolen. Og jeg merker meg at 
dette er en viktig og usigelig god del av mitt levde 
liv på jorden. n

Jeg og den danske tenkeren 
Søren Kierkegaard har syn for 
det samme: «Men fremfor alt, 
tab ikke lysten til at gå. Hver 
dag går jeg meg til mitt daglige 
velbefindende og fra enhver 
sykdom. Jeg har gått meg til 

mine beste tanker, og kjenner ingen tanke så 
tung, at man ikke kan gå den av seg.»
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Johny Havstein 

HISTORIE

Tekst: Johny Havstein  !

Første periode varte fra 1898 til 1915. (Denne 
perioden er mer utførlig behandlet i Kjell 
Helgesens bok Da adventismen kom til 

Norge.)
Skolen ble også drevet en periode i mellom

krigstiden.
Tredje periode varte fra 1952 til 1957. 

Deretter besluttet Adventistsamfunnet, delvis 
grunnet svakt elevgrunnlag, men også av økono
miske grunner, å legge ned skolen for godt.

Menigheten på LilleVandve ble stiftet like 
før århundreskiftet, og møtene ble holdt i pri
vatboligen til en av ildsjelene, Ole Voldnes. 
Menighetsskolen fikk også sine lokaler i det 
samme huset, som fikk navnet Sion.

Grunnlaget for både menighetsmedlemmer 
og elever ved skolen, oppsto gjennom fiskermil
jøet ved at fiskere fra området deltok i sesong
fiske på Finnmarka og i Lofoten. Der kom disse 
i kontakt med adventbudskapet, for så å bringe 
denne nye læren med seg hjem. Spesielt på Lille
Vandve fikk den nye forståelsen av hviledagen 
stor gjennomslagskraft, ikke minst grunnet 
Voldnes’ sterke engasjement, men sabbatsspørs
målet skapte også tilsvarende motstand og split
telse i andre deler av øysamfunnet. Interessant er 
det å registrere at den største, og mest folkerike 
øya, Vandve (store Vandve), åpenbart viste en til
nærmet kollektiv negativ holdning til adventister. 

Dette var et fenomen som jeg, fra min barndom 
av, sto overfor på ulike måter. Som barn opplevde 
vi direkte mobbing fra både voksne og barn både 
på den offentlige skolen i Vandve, og på andre 
arenaer.

Resten av artikkelen vil jeg vie til den siste 
perioden, hvor jeg spiller mest på egen hukom
melse fra skolegangen på menighetsskolen, og lar 
små og store personlige opplevelser stå i fokus.

DE SISTE LÆRERNE I SION

Lærere i denne perioden var: Gunnar Gustavsen 
(19521953), Gunnar Olsen (19541955) og 
Ingvald Frantzen (19561957).

Selv var jeg elev ved skolen i perioden 1955
1957, fra jeg var sju til ti år gammel.

Første skoleår var Gunnar Olsen (Myrmo) 
lærer, og de to etterfølgende årene, før skolen ble 
lagt ned, ble det Ingvald Frantzen som fikk æren 
av å være den siste læreren på Sion.

Skolen hadde utelukkende elever fra adven
tistfamilier, så elevtallet var i hele perioden svært 
lavt, under ti elever hvert år. Siden skolen ble 
drevet i bare seks år i denne perioden, var det 
ingen av elevene som fikk mulighet til å fullføre 
folkeskolen ved skolen. Selv fikk jeg bare tre år 
ved skolen.

Det hører med til historien at vi, etter at 
menighetsskolen ble lagt ned, måtte fullføre sko
legangen på Vandve offentlige skole.

Menighetshuset Sion tjente mange formål, og 
var i så måte en forløper for nyere tiders velut

Adventistene har drevet menighetsskole på Lille-Vandve på 
Helgelandskysten gjennom tre perioder.

Sion – menighetshus og 
menighetsskole på Lille-Vandve
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styrte kirker med muligheter for mer sosiale akti
viteter.

I den ene enden av huset var det et lite 
kjøkken som la til rette for lærerfamiliene som 
måtte bo der. Det var også innrettet en form 
for stueløsning som kunne gjøres om til andre 
formål, når behovene meldte seg.

Jeg tenkte vel ikke så mye over den slags kom
fort på den tiden, men i ettertid innser jeg hvor 
kummerlige forhold de levde under. For en familie 
med fem medlemmer, familien Frantzen, var 
det ikke mye tumleplass i leiligheten, bortsett fra 
på loftet, som hadde et mangfold av spennende 
soverom. Nå må det tilføyes at bo og levefor
holdene på 1950tallet generelt sett var av en helt 
annen kvalitet enn i dagens samfunn, noe som den 
primære målgruppen for denne artikkelen neppe 
har problemer med å identifisere seg med.

I VINDBLÅST OG SNØKOV

LilleVandve og Havstein var de to øyene ute i 
havgapet med flest adventistfamilier. For barna 
som vokste opp på LilleVandve, var det jo svært 
enkelt og praktisk med en skole på øya, men mer 
utfordrende var det for oss som kom fra Havstein, 
særlig vinterstid.

Kommunen hadde sørget for en skoleskyss
ordning slik at barna kom seg til skolene på 

Vandve og LilleVandve. Transporten skjedde 
med en enmannsbetjent, 24 fots sjark, med 
Gudolf Andersen ved roret, som på vinterstid 
hentet oss i stummende mørke om morgenen, for 
så å kjøre oss hjem igjen om ettermiddagen, da 
også i mer eller mindre mørke. Verken Havstein 
eller LilleVandve hadde kai på denne tida, så 
sjarken måtte manøvreres inn til bergknauser i 
vindblåst og tidvis snøkov, situasjoner som var 
lite egnet for sjuåtte åringer. Selv var jeg ekspert 
på å ta sats og hoppe både inn i og ut av båter. 
Hengeskavler var tidvis en skummel utfordring, 
men det gikk stort sett bra med oss.

Det hendte jo at været kunne være så utfor
drende at skoleskyssen ikke kom om morgenen, 
men litt mer utfordrende var det når den ikke 
kunne hente oss etter skoletid. Da ble vi tatt imot 
av fastboende foreldre som sørget for oss med 
både mat og seng. Jeg har mange gode minner fra 
slike overnattinger.

Selv om jeg bare var ti år da jeg måtte forlate 
skolen, opplevde jeg denne tiden som morsom og 
minnerik. Vi fikk et nært og vennskapelig forhold 
til lærerfamiliene, noe som også ble forsterket av 
det felleskapet vi hadde i menigheten, speider
laget, og ikke minst de årlige sommerstevnene 
som var en stor begivenhet og trekkplaster for 
mange adventister – ikke minst pastorer. n

Bildet er fra Sion under et sommerstevne mot slutten av 
1960-tallet. Mange av de som er på bildet, ble adventister på 
1940-tallet. Blant dem var min mor og far, som også er med 
på bildet. På bakerste rad, nummer tre fra venstre, ser vi 
pastor Gudmundsen som var den heldige «utvalgte» på årets 
sommerstevne på Lille-Vandve. Som vanlig hadde vi noen 
besøkende fra vår søstermenighet i Slussfors i Nord-Sverige. 

Her er elevene ved skolen, trolig fra det siste 
skoleåret, sammen med lærer Ingvald Frantzen. 
Undertegnede er også på bildet, i ruvende 
positur. Øvrige bakfra fra venstre: Bjørn Volnes, 
Lillian Volnes, Arild Johansen, Knut Johansen, 
Gunveig Havstein (min søster), Willy Frantzen, 
Odd Norum, Inger Volnes.
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THS

Tekst: Reidar Olsen !

Historie som fag kan for mange oppleves tørt 
og kjedelig, og lite relevant for vår egen tid. 
Samtidig er det mye inspirasjon og lærdom 

å hente fra tidligere tider. Ingen ønsker å gjøre 
de samme feilene om igjen. Vi sier også at det er 
viktig å ikke være historieløse, og mange henter 
nyttig lærdom fra fortiden. Slektsforskning er 
populært, og mange kan spore sin familiehis
torie mange generasjoner tilbake. Knut Hamsun 
hevdet at om 100 år er allting glemt. Heldigvis 
stemmer ikke det, selv om vi gjerne vil fortrenge 
det som har vært pinlig og ubehagelig.

For syvendedagsadventistene er 1888 
et viktig år. Det var da generalkonferansen i 
Minneapolis fant sted – et av de viktigste møtene 
i vårt kirkesamfunns historie etter stiftelsen i 
1863. Pionerene i menigheten var tydelig på bud
skapet om frelse i Jesus, og at Bibelen var rette
snor for livet. Samtidig anså de lydighet mot de ti 
bud som viktig, og dermed var ikke alltid forkyn
nelsen så kristussentrert som den burde være.

I Minneapolis holdt to unge menn, Ellet 
Waggoner og Alonso Jones, møter som klart 
fokuserte på et budskap om rettferdiggjørelse 
ved tro. Flere lot seg begeistre av en forkynnelse 
som bidro til trygghet og frelsesvisshet, og Ellen 
White var tydelig på at dette var et budskap fra 
Gud. Dessverre klarte ikke alle helt å frigjøre seg 

fra tanken om at frelsen også må fortjenes, og for 
mange har holdningen og forkynnelsen hatt preg 
av rettferdiggjørelse ved tro, og gjerninger.

INTERESSEN VAR STOR

På tidspunktet for møtene i Minneapolis, hadde 
adventistene vært etablert i Norge i bare en 
tiårsperiode, men det ble opprettet grupper av 
sabbats helligholdere og adventtroende på stadig 
nye steder, ikke bare i sentrale strøk.

Selv har jeg vokst opp på Hadseløya i 
Vesterålen, og tar gjerne litt historisk stolthet i 
det faktum at Hadsel menighet var den første 
adventistmenigheten i NordNorge. Den ble 
stiftet i 1889 med 24 medlemmer. Kjell Helgesen 
har i boken Da adventismen kom til Norge, viet 
et helt kapittel om Vesterålen og vekkelsen som 
fant sted, og etter hvert førte til stiftelsen av en 
menighet. Helgesen forteller om en kolportør, 
Hellik Surtten, som hadde vært i Lofoten og 
solgt bøker og delt ut traktater til fiskere under 

Lofotfisket. Anders Olsen 
fra Udbjørg på Hadseløya 
var en av dem som hadde 
traktater og bøker med seg 
hjem. Etter å ha lest, ble 
både han og kona, Ellen 
Olsen Udbjørg overbe
vist om at de måtte holde 
sabbat. Sønnen deres, Ole 
Andersen Udbjørg, bestilte 
flere bøker fra forlaget, 

Reidar Olsen

Glimt fra adventistenes 
historie på Hadseløya
Menigheten ble stiftet i 1889 med 24 medlemmer, og veksten var stor.

Hellik Surtten

PORTRETTFOTO AV REIDAR OLSEN: TOR TJERANSEN / ADVENTIST MEDIA EXCHANGE (CC BY 4.0)
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og disse ble lest av flere på 
Udbjørg. Dette resulterte i at 
flere begynte å holde sabbaten 
og tok imot adventtroen. 
Knud Brorson ble sendt fra 
Kristiania til Hadseløya i 
1888, og da han et halvt år 
senere dro derfra, var det 
mer enn 50 personer som 
holdt sabbaten. Året etter ble 
altså den første menigheten i 
NordNorge stiftet.

Med den store interessen 
som ble tent, var det ingen på 
bygda som hadde store nok 
hus til å samle alle som ville 
komme til møter. Da satte 
Anders Olsen Udbjørg opp et 
midlertidig treverk som ble 
kledd med seilduk, hvor man 
presset inn mer enn 200 men
nesker.

MENIGHETSHUS OG SKOLE

I det lange løp var det ikke holdbart, og bare et 
år senere bestemte menigheten seg for å bygge 
et menighetshus. De fikk en tomt på Hokland, 
nabogården til Udbjørg, og begynte å samle 
penger. Helgesen skriver at det ble bestilt mate
rialer fra Namsos, som ble levert i mai 1891, og 
allerede i august ble bygningen innviet, selv om 
den var noe uferdig. Den ble etter hvert benyttet 
til både menighetshus og skole, idyllisk belig
gende like ved sjøen og rett under det mektige 
fjellet Nyken. Huset fikk dåpsbasseng, og etter 
hvert ble en andreetasje innredet til bolig for pre
dikantfamilien.

Huset ble et samlingspunkt for den unge 
menigheten, og mange fikk et forhold til stedet. 
Da menigheten noen år senere dannet en ung
domsforening, som fikk navnet Bethel ungdoms-
forening, kan vi lese i rapportboken deres at de 
hadde møter hver sabbats ettermiddag med 
opptil 20 medlemmer og 40 besøkende til stede. 
Tenk å samle 60 unge mennesker en lørdag etter

middag ute på bygda, med 
spredt befolkning.

Huset tjente som menig
hetshus helt fram til begyn
nelsen av 1950tallet. Da ble 
det kjøpt et hus mer sen
tralt på Gulstad ved Melbu, 
Adventheimen, som fun
gerte som menighetens 
samlingssted fram til 1971, 
da den nye Adventistkirken 
i Melbuskogen stod ferdig. 
Huset på Hokland ble imid
lertid beholdt og brukt til 
større samlinger som høst
møter og fellesskapssab
bater. Dåpshandlinger ble 
også lagt til Hokland, da 
Adventheimen ikke hadde 
dåpsbasseng.

Huset på Hokland eies 
i dag av Jan Inge Mathisen. 

Hans foreldre kjøpte det av Adventistsamfunnet i 
1969 og ominnredet det til et vanlig bolighus, og 
Mathisen har nå overtatt det og bruker det som 
ferie og fritidsbolig. Han vokste opp i huset og 
opplever en sterk tilknytning til det, selv om han 
nå bor i Nittedal. Men han er på Hokland så ofte 
han kan. Huset ligger bare omlag 200 meter fra 
huset til Ranveig og Randulf Eide, og Jan Inge var 
ofte i deres hjem i barndom og ungdomstid, og 
han har gode og sterke bånd til familien. Han var 
ofte med familien til kirken på Melbu, og opp
lever at han er knyttet til adventisthistorien på 
Hadseløya. Dåpsbassenget er fortsatt i huset, fylt 
igjen riktignok, men han sier med en viss stolthet 
at han har hus med dåpsbasseng, rett under stue
gulvet. Da svarer jeg ham: «Og i det bassenget ble 
jeg døpt som 15åring.» For meg som har røtter 
og tilhørighet på Hadseløya, er det gode og nos
talgiske følelser å passere huset på Hokland, og 
ikke minst å stoppe opp for en god prat med Jan 
Inge når han er hjemme. Det minner meg om vår 
historie og min egen identitet som syvendedags
adventist.

Slik framstår huset i dag sett, fra 
sjøsiden i vakker novembersol. 

Flotte Nyken i bakgrunnen.
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THS

Per Næsheim
Hvor stor makt har Kristi 
kjærlighet i ditt og mitt liv? Er 
det slik at den tvinger oss til 
å arbeide for ham – ikke bare 
anmoder eller tilskynder oss – 
men tvinger oss?

Bjørnar Storfjell
Det er med oss som med 
månen. Vi må få vårt lys fra en 
sterkere kilde enn vårt eget skrø
pelige indre. Den som vil være 
et lys for andre, må ha samfun
net med himmelen i orden. Vi 
må reflektere noe av det skinn 
som kommer fra verdens lys.

Jan Petter Bådstøløkken
Måtte Gud hjelpe oss til å kunne 
leve et liv som kunne være til 
manges hjelp og frelse. La oss 
alle prøve å vise hen til Jesus 
som det Guds lam som bærer 
verdens synd.

Stein Halvorsen
Det er ikke sikkert at vi hver dag 
husker på at vi har en englevakt. 
Ja det er noe å fortelle barna at 
de har, men Gud er med hvert 
barn som ber om det, enten han 
er stor eller liten.

Richard Hagen
På livsveien er det godt å ha 
den rette veiledning. Vi trenger 
én som vi kan ha tillit til, og vi 
trenger å følge ham hvis vi for
venter å nå våre mål.

Terje Solbakken
Ved studium av Guds ord ser vi 
at Gud ikke har latt oss stå alene 
i kampen. Gud har i denne tiden 
da krigsvindene blir holdt til
bake, lovet oss en særskilt velsig
nelse. «Og det skal skje i de siste 
dager, sier Gud, da vil jeg utgyte 
min Ånd over alt kjød.»

Tore Gunn Paulsen
Så står det da til oss å følge 
denne kurs for vårt liv som er 
stukket ut i Bibelen. Gjennom 
Ordets studium blir vi kjent 
med ham som er kalt for håpets 
Gud. Vi vil selv bli fylt av håp og 
eie det som et anker for sjelen, 
som er trygt og fast og når 
innenfor forhenget.

Å brenne ned for å lyse opp

FOTO AV THS: ØYSTEIN BROCHS / ADVENTIST MEDIA EXCHANGE (CC BY 4.0)

Det var mottoet for avgangsklassen ved THS i 1962, for 60 år siden, Klassen bestod av sju 
unge menn. På den tiden var det vanlig å skrive en avskjedshilsen før man forlot skolen. 
Her er noen linjer fra hver av de lille artiklene, hentet fra ADVENTungdom 7/1962.
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Reidar Larsen

PORTRETTFOTO AV REIDAR LARSEN: TOR TJERANSEN / ADVENTIST MEDIA EXCHANGE (CC BY 4.0)
FOTO AV DRONNING ELIZABETH: WIKIPEDIA

Tekst: Reidar Larsen  !

Ordene er ofte begynnelsen 
på eventyr. De er fan
tasier med troverdige 

føringer, og fascinerer både 
barn og voksne, for de spiller 
på vårt følelsesregister – kjær
lighet, spenning, overtro, osv. 
Også sannferdige livshistorier 
lar seg noen ganger karakterisere 
som eventyr.

Dronning Elisabeth II ble født 
som prinsesse og skulle ha vært det 
hele sitt liv.  Men da hennes onkel, kong 
Edward VIII, abdiserte i 1936, ble Elisabeths far 
konge, George VI.  En kortfattet ‘eventyrversjon’ 
av Elisabeths liv kan være:

‘Det var en gang’ det ble født en prinsesse, 
Elisabeth.  Hun vokste opp, giftet seg med sin 
prins.  De fikk fire barn – tre prinser og en prin
sesse.  Elisabeth levde i 96 år og var dronning i 
hele 70 år.  Hun opplevde krig, uro, framgang, 
stabilitet, men også nedturer, sorg og skuffelser.  
Hele 14 statsministre kom og gikk, men hun 
gjorde sin kongelige plikt til det siste.  Hennes 
pliktoppfyllende liv var folkets trygge holde
punkt, og det preget deres sorg. 

Elisabeth var Den anglikanske kirkes over
hode, men var også dypt personlig kristen. En 
måned før hun døde, sa hun: «Gjennom livet mitt 
har Kristi budskap og lære vært min rettesnor, og 
i disse finner jeg håp.»* Veiledning og håp er hva 
vår kristentro dreier seg om i alle livets aspekter.

Peter skriver om sin erfaring med full 
overbevisning: «Vi fulgte jo ikke klokt 

uttenkte myter da vi kunngjorde for 
dere vår Herre Jesu Kristi kraft og 
hans komme.  Nei, vi var øyen-
vitner og så hans guddommelige 
storhet. … Vi hørte selv denne 
røsten fra himmelen da vi var 
sammen med ham på det hellige 
fjellet» (2 Pet 1,1618). Dette er 
troverdig, ikke eventyr.  

Da det jødiske råd ville stanse 
Peter og Johannes’ overbevisende 

forkynnelse, svarte de: «Vi kan ikke 
la være å tale om det vi har sett og hørt» 

(Apg 4,20). Det skjedde en gang, men tro
verdigheten i ordene består i all framtid. 

Underforstått begynner Bibelen også med 
ordene ‘det var en gang’. «I begynnelsen skapte 
Gud himmelen og jorden» (1 Mos 1,1). Jorden var 
øde, tom og innhyllet i et intenst mørke inntil 
Gud fortsetter skapelsesakten og tilrettelegger 
den for alt liv vi kjenner til. Det som var øde, 
tomt og mørke, blir til lys og fullkommenhet. 
‘Det var en gang’ ble til en vakker verden – Guds 
formål ble åpenbart. Men syndens oppkomst og 
ankomst ødela det fullkomne. Likevel har Gud 
ikke gitt opp sin målsetting. Han forløser men
neskene fra deres håpløshet.  

Derfor kom Jesus Kristus, Gud inkarnert som 
menneske, til jorden som vår redningsmann. Og 
han er fortsatt verdens eneste håp. Alle apost
lene erkjente det, også dem som har videreført 

Det var en gang

Fortsetter s. 15 a

Men vi ser fram til en ny 
virkelighet som er slutten 
på det som var.
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Solveig Tonstad

REFLEKSJON

42 år gammel ble pappa adventist, 
i 1929 – året da børskrakket spredte 
rystelser utover verden.

Syn og sang i adventstid

PORTRETTFOTO: TOR TJERANSEN / ADVENTIST MEDIA EXCHANGE

Tekst: Solveig Tonstad!

Boken Et ord i rette tid, som utkom to år etter 
første verdenskrig, var en av bøkene pappa 
leste før han ble adventist. Forfatteren J.C. 

Raft skriver: 
«Vor tid er alvorlig og kritisk. De fryktelige 

tilstande som den store verdenskrig har foraar
saket, har sat i gang en revolutionær bevegelse 
som det synes at være vanskelig at stanse. Det 

knirker og knaker i den store samfundsorga
nisme, og forfærdet spør mange tænkende, alvor
lige mennesker med Daniel (efterat han i et syn 
hadde set hvad der skulde ‘ske i verdens siste tid 
(Dan 8,19): ‘Hvad er det siste av disse ting?’ Dan 
12,7.8: ‘Folkene ængstes i fortvilelse’ og ‘men
nesker falder i avmagt av rædsel og gru for det 
som kommer over jorderike’ (Luk. 21,25.26); men 
kun faa vet at den inspirerte pen for aarhun
dreder siden tegnet et nøiagtig billede av vor tids 
spændende og bevægede politiske, sociale og reli
giøse tilstande.  …» 

Pappas historie rommet tragedier, tap og 
overraskelser. Farsgården ble solgt i depresjons
tiden og han ble kolportør, i mellomkrigstiden 
døde to av hans tre barn og like etter andre 
verdenskrig fulgte han også sin første kone til 
graven. Adventistsammenhengen førte til at 
pappa giftet seg på nytt og fikk tre barn, som 
vokste opp med Laodikeabudskapet, sabbaten 
som den rette hviledag, endetidstegn, skuf
felsen i 1844, senregnet, nådedøren som skulle 
lukkes… I 1962 var pappas 28 år på sykkel for 
Sunnhetsbladet over, mens hans leseglede varte 
ved. Sidene i Bibelen ble medtatt og slitt, men 
mange steder i margen sto det med hans sirlige 
håndskrift: ‘Se!’ 

Ett av spørsmålene han stilte pastorer og 
andre som befattet seg med Åpenbaringen, og 



13SENIOREN 13SENIOREN

TORBJØRNS
 BIBELQUIZ
AV TORBJØRN HALVORSEN

(SVARENE STÅR PÅ SIDE 15)

➊  Hvem måtte bli igjen i Egypt da Josef sendte 
dem hjem for at de skulle hente Benjamin?

➋ Hvem sa dette: «Jeg vil reise og se ham før 
jeg dør?»

➌ Hva het Josefs kone?

➍ Hvor gammel ble Jakob? Han levde 17 år i 
Egypt?

➎ Hvor gammel ble Josef?

➏ Hvilke to forrådsbyer måtte Israels folk 
bygge?

➐ Hva het Moses’ førstefødte?

➑ Hva var den femte plagen i Egypt?

➒ Hvordan ble vannet i Mara friskt og ikke 
bittert?

➓ Hvordan lyder det niende bud som Gud ga på 
Sinai?
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kom på besøk til vår familie på 1950 og 60tallet, 
var:

– Hvem er bruden, Lammets hustru? 
Var det ‘menigheten’ eller ‘den hellige stad’ (se 

Åp 19,8; 21,9). Å kjenne sannheten var avgjø
rende – overbevist som pappa var om at Jesus 
ville komme igjen i hans levetid. I 1971 døde han, 
med mammas ord og sang

Min siste sang på denne jord blir Jesu kjære 
navn, og aller først blant englers kor i himlens 
trygge havn.

I ‘Fatig ferdamann’ spør Odd Nordstoga:

 Kan du tru på ei styrande hand
 som leier deg over og set deg i land
 til himmelske hagar og englesong –
 Trur du det du, at det hender ein gong?
 Kjem du med håpet, julenatt, om framtid og 

fred? Uroa gnagar.

Den siste boken i Bibelen ses ofte på som under
lig, skremmende, fylt av trusler. I Adventistkirken 
er det også ulike syn på hva som skal vektlegges 
og hvordan ‘den tredje engels budskap’ skal for
midles med ord i rette tid for vår samtid. 

Det er advent, med tid for sang, for å lese 
igjen, gjerne sammen, med samtaler som rundt 
et leirbål – der vi kjenner varmen når det er kaldt 
og ser lyset når det er mørkt.

Se at hvert menneskes livshistorie er rammet 
inn av den større historien om han som ‘kom og 
vart heimsens frelsar som barn i ein vesal stall’? 
At det er han som finner den ene og hver en 
som lever sårt uten håp, og gråter med dem som 
gråter, lider med den lidende, er med den ene 
og de mange på vei inn i ovnene? At den siste 
fienden, døden, ikke skal seire, men at ‘Herren 
Krist, når alle håp er ute, skal stige fram til sist’?

At ‘den evige himmelsongen som alltid er ung 
og ny’ er – midt i alt som er? At i vår verden med 
akutt helbredelsesbehov, får vi se akkurat den hel
bredende visjonen i Åpenbaringsboken.

Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som 
hører det, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal 
komme, og den som vil, skal få livets vann som 
gave (Åp 22). n
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Vil skjønnheten frelse verden?
INKARNASJONEN ER DEN USYNLIGE GUDS SKJØNNHET I MENNESKESKIKKELSE. 
SKJØNNHETEN ER LØFTET OM FRAMTIDEN.

Av Ove S. Berntsen !

Hvis vi vil forklare verden, 
må vi ta med smerten, men 
vi må heller ikke se bort fra 

skjønnheten – evigheten som stirrer 
på seg selv i tidens speil. Det er mange 
gode, eller onde grunner til å karakterisere 
verdenshistorien som et sorgens kapittel. Ja, «his
torien er en stygg bok!» skriver Sigrid Undset. Så 
mye omkring oss og i oss er vanskapt og smerte
fullt, og forvitrer optimismen og framtidstroen. 
Det er et eksistensielt spørsmål. Men så står vi 
samtidig overfor motsetningen: Rettferdigheten, 
godheten, skjønnheten…

I Fjodor Dostojevskijs roman Idioten (1868) 
sier fyrst Mysjkin at «skjønnheten skal frelse 
verden.» I en tid da vår verden ikke er så vakker, 
er hans utsagn enda mer aktuelt.

Mysjkin er rammet av epilepsi, som forfat
teren selv, og er en skjør og følsom sjel. Mens 
mennesker flest bryr seg om alt som er stort og 
stolt, fra penger og karrierer til makt og myn
dighet, er fyrstens oppmerksomhet rettet mot 
småfuglene som synger og sine medmennes
kers gode sider. Han utstråler barnets uskyld, 
han er medfølelsens apostel. Og medfølelsen er 
skjønnhetens søster. Men de andre karakteriserer 
Mysjkin som en idiot, en som står utenfor sam
funnet.

Dostojevskij skildrer hvordan en som søker 
skjønnhet, selv blir en inkarnasjon av skjønnhet. 
Et vakkert menneske. 

Av alle mennesker på jorden var Jesus størst. 
Et mer enn vakkert menneske. Han var Gud lik, 

men steg ned til oss og «gav avkall på sitt 
eget, tok på seg en tjeners skikkelse og 
ble mennesker lik» (Fil 2,7). For vår 
skyld ble han fattig da han var rik, for 
at vi skulle bli rike ved hans fattigdom 
(2 Kor 8,9). Det er julens budskap, 

den store gleden.
Og når han stod fram for folket, for

kynte han: «Vend om, for himmelriket er 
nær!» Himmelriket var oppfyllelsen av profetenes 
drømmer – ulven bor sammen med lammet, 
spedbarnet leker ved hoggormens hule. Ingen 
skader eller ødelegger. Da skal blindes øyne 
åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den 
lamme springe som hjorten, og den stumme skal 
juble med sin tunge.

Hans innerste vesen ble demonstrert i 
skyggen av korset, den siste påsken i hans liv: 
Han visste at Faderen hadde gitt alt i hans hånd, 
og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud: «Da 
reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, 
tar et linklede og binder om seg. Så heller han 
vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter 
og tørker dem med linkledet han hadde rundt 
livet» (Joh 13,35).

Handlingen er et symbol for inkarnasjonen, 
den usynlige Guds skjønnhet i menneskeskik
kelse. Det er en slik skjønnhet som frelser verden.

Skjønnheten som er løftet om framtiden. 
Det beste her i tiden vil bli foredlet i evigheten. 
Fuglene vil synge vakrere, blomstene vil ikke 
visne og livets tre vil bære frukt tolv ganger om 
året. Gud vil slå opp sitt telt hos oss for alltid. Og 
det mest dyrebare og verdifulle skal vi få ta med 
oss inn i staden (Åp 21).

Er det ikke en vakker tanke? n

Ove S. Berntsen

GUD IBLANT OSS
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• Svar 1: Simon 1 Mos 42,24 Og han snudde seg fra dem og gråt. Så kom han 
tilbake og snakket med dem. Han tok Simon og bandt ham for øynene på dem.  
• Svar 2: Jakob 1 Mos 45,27.28 Da fortalte de ham alt Josef hadde sagt dem, og 
han fikk se vognene som Josef hadde sendt for å hente ham. Da livnet Jakob til. 
«Dette er stort!» sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå! Jeg vil reise og se ham 
før jeg dør.» • Svar 3: Asenat 1 Mos 46,20 Josef fikk barn i Egypt. Asenat, datter 
av Potifera, presten i On, fødte ham Manasse og Efraim. • Svar 4: 147 år. 1 Mos 
47,28 Jakob levde 17 år i Egypt. Hans levetid ble 147 år. • Svar 5: 110 år. 1 Mos 50 
22 Josef ble boende i Egypt, både han og hans fars hus. Han ble 110 år gammel.  
• Svar 6: Pitom og Ramses 2 Mos 1,11 De satte så oppsynsmenn over israelit-
tene for å plage dem med tvangsarbeid. De måtte bygge to forrådsbyer for farao, 
Pitom og Ramses. • Svar 7: Gersjom. 2 Mos 2,22 Hun fødte en sønn, og Moses 
ga ham navnet Gersjom, «for jeg er blitt innflytter i et fremmed land», sa han.  
• Svar 8: Pest 2 Mos 9,3 Så skal Herrens hånd ramme buskapen din på marken 
med en forferdelig pest, både hestene, eslene, kamelene, storfeet og småfeet. 
• Svar 9: Moses kastet et tre i vannet. 2 Mos 15,25 Da ropte han til Herren, og 
Herren viste ham et tre. Det kastet han i vannet, og vannet ble friskt. • Svar 10: 
Du skal ikke vitne falskt mot din neste. 2 Mos 20,16 Du skal ikke vitne falskt mot 
din neste.

QUIZ-svar

a Fortsettelse fra s. 11

frelsen i ham fram til i dag, inkludert dronning Elisabeth. Du og 
jeg er også med i denne armada.  Forsikringen er at «den som er i 
Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!  
Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og 
ga oss forsoningens tjeneste» (2 Kor 5,17.18). Med andre ord, ‘det 
var en gang’ det gamle eksisterte, men ‘det nye er blitt til’. Det er 
vitnesbyrdet vi gir omverdenen.

Det er ikke bare her og nå at forholdet til Gud blir endret.  En 
gang, ganske snart, skal den endelige forvandling komme. Vi skal 
ikke alle dø, «men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, … 
de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi [blir] forvandlet … 
det forgjengelige [blir] kledd i uforgjengelighet, og det dødelige … i 
udødelighet …, da oppfylles [skriften]: ‘Døden er oppslukt, seieren 
vunnet …’» (1 Kor 15,5155).

Johannes sier han «så en ny himmel og en ny jord. … den første 
himmel og … jord var borte,» ingen død lenger, ingen sorg eller 
skrik eller smerte. «For det som en gang var, er borte» (Åp 21,14).

‘Det var en gang’, ja, men det blir en gang noe helt annet, 
noe helt nytt som vi ikke har sett før, bare hørt om. Og Johannes 
beskriver det med begeistring.  

‘Det var en gang’ er borte, ‘men’ det nye kommer for å bli 
fordi Jesus kom til unnsetning.  

«Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!» 
(1 Kor 15,57)

*«Throughout my life, the message and teachings of Christ have been my guide and in them I find hope» 

(03.08.22).
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DET ER DEN DRAUMEN

Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,
at det må skje –
at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg,
at dører skal opna seg,
at berget skal opna seg,
at kjeldor skal springa –
at draumen skal opna seg,
at me ei morgonstund skal glida inn
på ein våg me ikkje har visst um.

Olav H. Hauge, fra diktsamlinga Dropar i austavind.
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AKVARELL AV GUNNHILD HANSEN 

Diktet ble i 2016 
kåret til Norges 

beste dikt. På andre og 
tredje kom henholdsvis «Du 

må ikke sove» av Arnulf 
Øverland og «Ord over 
grind» av Haldis Moren 

Vesaas.


