Vekkelsesrapport
A U G U S T- S E P T 2 0 1 5

Nordic Harvest
Mission

Sterk Encounter Festival

Jesus
med

i sentrum

BØNN • MISJON • VEKKELSE

Velkommen
V ekkelses rap port • AU G - S EPT 2 01 5

•
•
•
•
•
•
•
•

Gamle Kongeveg Nord 8,
Postboks 204,
7 6 0 1 L E VA N G E R

M isjon
Fa milie h jel p
Hjel p esen d in g e r
B a r ne h jem
Re h a beli t e r in g ssen t r E
Telt k a m pa nje r
B ibelskole
Fo r l ag

t l f. : + 4 7 7 4 0 9 5 0 51
f a x : + 4 7 7 4 0 9 5 1 52
B ø n n e te l e fo n : + 4 7 7 4 0 9 5 1 51

I Norge, Sverige, Filippinene, Ukraina,
Zambia, Kenya, Israel og Latvia.

e -mail: resepsjon@nordicmission.org
web: www.nordicmission.org

Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av
Håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger.
Den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne.
Daglig leder er Leif J Johannessen.

dnb konto: 0536 23 38176
bankgiro: 4534 28 12736

2 . Ko r 2 , 1 4 -1 7

Regnskap et føres av Gideon Regnska p

INNHOLD
Side
3

Å bære navnet Jesus frem!

Side
4-11

Encounter Festival 2015

Side
12

Herlige møter i Valldal

Side
13

Av Leif J

Av Magnus Buseth Danielsen

Av Håkon Fagervik

Gud Svarer Bønn!

Side 2 • Vekkelsesrapport

Side
14-15

Fantastisk åpning av eldresenter
i Ukraina Av Håkon Fagervik

Side
16-17

Av Gunvald Eikeland

Side
18-19

Spasiba Målselv
Kalender

Å bære navnet
Jesus frem!
D

amaskusopplevelsen var ingen
engangsopplevelse for Paulus.
Den skapte en Kristuslengsel og en
livstil som preget Paulus hele hans
levetid. Stadig søkte Paulus dette
nære fellesskapet med Jesus. Det
Paulus bar frem for folkene hentet
han i det aller Helligste – rykende
ferskt!

J

eg tror ingen behøvde å
presse Paulus til å fortelle om
Jesus. Jeg tror ikke engang
at noen behøvde å fortelle ham
at han skulle gjøre det. Det bare
måtte ut. Hans sterke møte med
Jesus på vei til Damaskus var
altoppslukende. Paulus forkynte
ingen teori. Hans teologi var heller
ikke et skrivebordsprodukt, den var
et resultat av Kristusåpenbaring.
Det merkes når man dukker ned
i det han skriver. Det drypper av
liv, fremdeles! Konsekvensene av
Kristusåpenbaring gjennom ett
menneske har satt preg på en hel
verden og fortsetter å gjøre det 2000
år etter.

V

i har også det store
privilegium å få tre like inn
i helligdommen og bli overveldet
av Jesus. Førstegangsopplevelsen
av å bli oppslukt av Kristus er
viktig. Den er en døråpner til en
livsstil. Noen ganger kan den sitte
dypt inne. For Paulus som innbitt
Kristusmotstander gjorde den det.
Den sterke mannen måtte tas helt
ned og sitte tre dager uten syn, i
svakhet. For oss som er tilhengere
og kanskje til og med etterfølgere
av Jesus kan det noen ganger være
vanskelig for oss å få tak i dette
fordi vi ikke skjønner at vi er i like
desperat behov for dette som Paulus
var det.

O

m man skal snakke om press,
så var det vel Jesus som presset
Paulus på veg til Damaskus. Presset
ham i senk. Kanskje må han det
med oss også for at vi skal slutte å
gå på i egen kraft og gammel vane.
For en velsignelse at han gjør det!
Det skaper en lengsel og en livsstil
som kan prege oss gjennom livet.
Det navnet vi får bære henter vi
fra Helligdommen, fullt av liv og
rykende ferskt!
DIN BROR OG VENN
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levanger

Encounter
Festival

«Vi har elsket å være på Encounter med
så mange Jesus-elskere. Festivalen har
en atmosfære av frihet og en følelse
av at alt er mulig, og folkene her er
mennesker som har lagt ned sitt liv
for å søke Guds rike. Jeg ville anbefalt
festivalen til alle.»
Slik beskriver Alan Scott opplevelsen av å
være på Encounter. Og det er nettopp dette
Encounter handler om. Mennesker som samles
om ett mål; å søke Jesus slik at himmelen
møter jorden, da er det vanskelig å ikke få et
møte med Pappa Gud.

foto:
M ag n u s B u s e t h Da nielsen,
C a s s a n d r a K ay A l derman
o g K at e r i n a H e d m an

›››

Jesus

er verdt å feire!

S

ammen med Mark Marx, var Alan Scott hovedtaler
på årets Encounter Festival. Scott er grunnlegger
og hovedpastor i Vineyard Causeway Coast i NordIrland. Menigheten har plantet flere andre menigheter og
er opprinnelsen og katalysator for «Healing on the Streets»
(HOTS)-bevegelsen. De siste 16 månedene har de sett en
eksplosjon av antallet mennesker som har tatt imot Jesus inn
i sitt liv gjennom arbeidet deres. Dette skjer i en by i NordVest Europa, derfor var det spesielt interessant å høre på hans
undervisning her i Norge.

S

cott underviste om hvordan man kan leve en livsstil som
forandrer kulturer. Han forteller at dette er mulig gjennom
små valg i hverdagen. De små valgene over tid vil være som
en katalysator for noe større. «Vær oppmerksom på de små
hjørnene av livet, de små valgene. Ting som ikke ser så store

ut, kan være akkurat det som er avgjørende. Hvis du i de små
og tilsynelatende ubetydelige utfordringene søker etter mer
av Ham og en større sult, vil du ta små steg. Da vil Herren
forløse noe mye større og din sult kommer til å vokse. Denne
sulten vil tiltrekke seg favør, og ettersom favøren øker, kommer
atmosfæren i samfunnet til å endres.»
«Jeg vil ikke si at dette er profetering, men heller en
observasjon av det jeg ser at foregår i Norge. Jeg føler at
Gud gjør noe nytt i denne nasjonen, spesielt blant de unge
hvor den åndelige temperaturen holder på å øke. Det er
en form for multiplisering på gang. Og jeg tror dere er på
vei inn i en annen type arv som kan endre retningen på
nasjonen. Det blir ikke lett, men dere kommer til å se at
dører åpner seg for dere.»

Magnus Buseth Danielsen

Vitnesbyrd
Marianne Mikalsen - fri fra
sosial angst:
«Jeg har lenge hatt litt angst og vært en del redd, men
i høst skjedde det ting som gjorde at jeg fikk sterk
sosial angst. Jeg gikk rundt å var redd hele tiden, og
syntes det var ekkelt. Så jeg har bedt mye til Gud om
å bli frisk.
Under et seminar om å leve en overnaturlig livsstil,
ba vi for hverandre om at Den Hellige Ånd skulle
komme. Da vi ba, merket jeg at det skjedde det
noe fantastisk med meg. Daniel Haddal som ledet
seminaret spurte om det var noe som hadde skjedd.
Jeg spurte om jeg kunne få si noe, og da jeg tok
mikrofonen og snakket, begynte jeg å tenkte på hva
det egentlig var jeg gjorde. Jeg hadde egentlig en frykt
for å vise meg, og jeg hadde ikke tatt i en mikrofon
siden barneskolen. Jeg ble klar over hva Gud hadde
gjort i meg og den frimodigheten Gud hadde gitt
meg. Jeg var så komfortabel med mikrofonen i hånda,
og kjente at jeg hadde fått en stor fred over meg
Jeg føler en så stor frihet og glede. Jeg føler at de
lenkene som jeg var bundet fast i har åpnet opp. Jeg
er frigjort!»

Teitur Steintún - Så sin første
helbredelse:
«Etter seminaret med Mark
Marx om evangelisering
var vi ute på gaten for
prøve ut det vi hadde
lært. Jeg gikk sammen
med noen venner som
tok seg av pratingen. En
av ungdommene vi pratet
med hadde smerter i ankelen.
Jeg var nervøs fordi jeg aldri hadde
sett noen bli helbredet før, men jeg fikk lov til å be
for ham og han ble fullstendig helbredet!»

encounter

festival

encounter
equip
send
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HVA SIES OM

ENCOUNTER
I SOSIALE MEDIER?

Hjemme etter to fantastiske dager på
#encounterfestival2015 i Levanger.
Her er lovsangsbandet plassert midt i
rommet, og på scenen er det bare rom
for ett navn.
DAVID ANDRÉ ØSTBY,  @DAVIDOSTBY

Takknemlig for en fantastisk konferanse med gode venner! Fått erfare enda
mer av Guds godhet.
KAMILLA NORDMANDBO,  @KAMILLANORDMANDBO

I dag er det ett år igjen til
#encounterfestival2016 inkludert en
skuddårsdag. Er det lov å begynne å
glede seg allerede nå?
NILS SALTHE,  @NSALTHE

Takknemlig for noen fantastiske dager
i Trøndelag sammen med herlige
mennesker som har kommet sammen
for å feire livet med Gud og søke Hans
Nærvær!
KENNETH ULSTEIN,  @KENNETHSULSTEIN

Åh, for en helg! For en fest! For en
Gud! Tusen takk!
GURO BÅRNES,  @GUROKB

Fantastisk å være sammen med 400
dansende ungdommer som elsker
Jesus mer enn alt. Norge har en
spennende tid foran seg!
ALF KÅRE DALSBØ,  @ALFDALSBO

They do things differently here way up
north. The worship teams are placed
behind the congregation. Words
cannot describe the atmosphere.
Heaven is undeniably here. I could do
this forever.
ROLF WAM FJELL,  @ROLFWAMFJELL

#ENCOUNTERFESTIVAL2015

Et privilegium å få samles!

E

ncounter Festival har gjennom årene blitt et
samlingspunkt for vekkelsestørste i Norge. Gjennom de
ni årene vi har arrangert Encounter har vi igjen og igjen
blitt overveldet av den kraften som Gud forløser når sultne
mennesker søker Ham, og vi gleder oss over det fellesskapet
som skapes i det. Igjen og igjen er responsen at man opplever
å være en del av en familie – en familie hvor selv helt nye
mennesker kan kjenne seg hjemme.
Dette årets festival ble et høydepunkt, både på det personlig
plan og i fellesskap. Talerne, Alan Scott, Mark Marx, Anette og
Kristoffer Stokke, Håkon Fagerik, Leif Johannesen og Andreas
Fjellvang, gav oss mektige budskap med substans og kraft.
Noen av landets fremste lovsangsledere var med oss og ledet
oss inn for Guds trone, med alt det innebærer – jubel, dans,

glede og hengivenhet. Sammen fikk vi samle inn over 110 000
kroner til En Dag for å bekjempe menneskehandel i Norge,
takket være sjererøse deltakere og engasjerte medarbeidere
som sto på dagen lang for å lage smoothies og kvalitetskaffe til
inntekt for saken.
Som festivalsjef er det et enormt privilegium å få være med å
stelle i stand en slik fest. Når vitnesbyrdene om forvandlede liv
kommer inn blir man fylt av glede og takknemlighet, og vi kan
glede oss over alt det Gud har gjort; også det som vi ikke får
høre om, men allikevel er vel så betydningsfullt. Jeg gleder meg
allerede til neste år.
Herman Frantzen

D

e siste dagene i juli fikk jeg være med på noen flotte
teltmøter i Valldal på Nord-Vestlandet. Det var
Nappane - rusomsorg vest - og lokale menigheter
som sto for møtene. Mye folk kom fra store deler av NordVestlandet, og Jesus var der sammen med oss i møtene. Jeg
er alltid så berørt når tidligere rusmisbrukere vitner om sine
sterke møter med Jesus, og slik var det her. Så sterke historier
om forvandlede liv og en vidunderlig sang og lovprisning fra
mennesker som virkelig elsker Jesus høyt fordi de er tilgitt mye.

J

eg fikk bo hjemme hos prestefamilien
Morten og Monika Gravdal. De er
et par som virkelig brenner for Guds
rike i bygdene der de bor. Morten er
en profilert prest som har skrevet og
vært aktiv i kampen rundt dette å tro
på Bibelens ord om skapelsen. Det er
så interessant å snakke med ham om den
kampen som står rundt troen på Bibelen som Guds
ord. Monika er i familie med min kone Liv så det var så fint å
få bo hos dette flotte paret og se deres iver for Jesus og for den
kristne enheten i bygdene rundt Ålesund.
Jesus kaller arbeidere til sin høst
Det brenner sånn i mitt liv hele tiden, dette kallet til å be ut
arbeidere til Guds rikes høst slik Jesus lærer oss i Luk. 10,2.
Denne kampen for å få ut arbeidere har Jesus lagt på våre
hjerter å be om. Derfor er det en slik glede når du møter noen
som roper: «jeg er klart til å gå ut med evangeliet!».

P

å mine turer treffer jeg hele tiden på så mange
interessante mennesker. En av guttene fra Nappane
rehabiliteringssenter var Remy. Han var en av de som vitnet så
sterkt om det Jesus hadde gjort i hans liv det siste året. For ett
år og tre måneder siden var han en håpløs narkoman i Bergen.
Så den 2. mai 2014 ble hans liv totalt forvandlet gjennom et
møte med Jesus. «Jeg ble fri fra alt, stoffet fór, røyken fór, og
alt ble nytt i mitt liv», sier Remy. «Jeg ble døpt, og da jeg kom
opp av vannet falt den hellige Ånd over meg. Jeg ble døpt i
den hellige Ånd, begynte å tale i tunger og kom inn i et totalt
annerledes liv sammen med Jesus. Det året som nå har gått har
jeg brukt mye tid i Guds ord. Jeg har flere perioder med faste
og bønn for å innvie meg og søke Jesus for det han vil bruke
meg til. I januar skal jeg gifte meg med en flott kristen jente.
Jeg er klar til å tjene Jesus på fulltid». Å, så herlig det var å
møte Remy, en av de nye evangelistene som kommer opp nå.
Gud skal bruke ham sterkt i sin tjeneste.

S

teinar Valdersnes som leder Rusomsorg Vest er en
flott mann full av Guds nåde, og et stort hjerte for de
utslåtte. Han har gitt Remy stor tillit og latt ham allerede
etter et halvt år på senteret i Nappane gå inn i tjeneste
for deres organisasjon. Bli med meg i denne bønnen som
jeg ber hele tiden nå. «HERRE DRIV UT
ARBEIDERE TIL DIN HØST!» Presset på
oss få evangelister som er igjen i Norge er
enormt, derfor trenges det nye arbeidere
for å ta inn høsten som kommer.
Halleluja for slike som Remy.
Håkon Fagervik
Herren kaller arbeidere. Remy
Andre Hornes er klar til å gå ut
›››

›››

Sognepresten i Norddal Kommune Morten Gravdal

GUD SVARER BØNN!

SEIERSRAPPORTER FRA TAKKEVEGGEN
Vi opplever stadig bønnesvar, og mennesker rapporterer om mirakler etter forbønn.
Her er noen av tilbakemeldingene som har kommet inn til bønnetjenesten på senteret den siste tiden.

kkeskade
Helbredet fra na
tt med gjentatte
En kvinne har sli
en de siste 19
problemer i nakk
lig hos
årene. Hun var ny
m kalte
fysioterapauten so
n ny nakke»,
nakken hennes «e
er behov for
og det er ikke leng
behandling.

Infeksjonen er borte
En mann slet med infe
ksjoner
etter en operasjon, men
infeksjonen er nå borte og
mannen
tilbake i jobb.

Frisk fra blødninger
En person fikk blødninger etter
en operasjon, og det var kritisk.
Blødningen stoppet dagen etter
at bønnebegær ble ringt inn!

Frisk fra stoffskiftesy
kdom
En kvinne forteller at
hun er
frisk fra en stoffskiftesy
kdom.
I følge legen er det ikke
lenger
behov for medisin eller
oppfølging.

Fri fra isjas
n
En innringer ble neste
etter
momentant helbredet
n.
forbønn for isjas i legge

Gutt (17) helbredet
En gutt på 17 år har gått på
flere antibiotikakurer og hatt
stort sykefravær. Etter forbønn
ble han raskt bra. Takk Jesus!
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Ønsker du at vi skal be for deg? Send inn dine behov og takkemner
på telefon 74 09 51 51 eller e-post forbonn@nordicmission.org.

Foto: John Arne Jensen

O

m det er noe vi møter sterkt
allerede i de første kapitlene i
Apostlenes gjerninger, så er det å vise
barmhjertighet for de som er i nød;
«Ingen av dem led nød» står det om
den første menighet, og grunnen var
at de delte med hverandre.
I Norge er vi så ufattelig rike om
vi sammenligner oss med resten av
verden. Å dele denne rikdommen er
det vi får være med om i det fattige
Ukraina.

Tre spreke gutter gleder seg over at eldresenteret er på plass. Gleden var
stor hos den lokale presten for omsorgen fra Norge for de gamle.
Foto Håkon Fagervik

Foto: John Arne Jensen

Orføreren i Kaminegorka klipper
snoren sammen med leder for Nordic
Mission Leif Johnny Johannesen.
Foto Håkon Fagervik

En tiltale fra Gud om
eldresenter
ordic Mission viser på mange
forskjellige felt at vi ønsker å stå
med de som er i nød og har store behov.
Derfor har vi de siste årene
stått på for å bygge
opp et eldresenter
i Ukraina for 40
eldre. Sammen
med oss som
den viktigste
bidragsyteren
er Hjelperen
Bruktbutikk i
Søgne.

N

Da vi skulle kjøpe
området vi har
bygget var vi så i tvil
på grunn av at vi ikke hadde
penger da. Men så hadde en ung jente
på senteret en drøm der hun ser mange
eldre i Ukraina som står med oppløftede

hender og priser Gud. Hun ser videre
området i drømmen med mange epletrær
som var på tomta, og så spør hun meg
om vi tenkte å gjøre noe for de eldre
i Ukraina. Da var vi klar over i styret
at Gud hadde talt og satte i gang. Da
vi hadde bestemt dette ringte
lederen av bruktbutikken
i Søgne og spør om vi
trenger penger. Svaret på
det er ja, og de sender
de første 100.000.
Noen uker senere
sender de 100.000 til
og så er vi i gang med
å realisere drømmen
om å hjelpe de eldre i
Ukraina.

for

Det Gud bestiller
betaler Han alltid

S

iden dette har det gått slag i slag
og jeg vet at når noe er «bestilt» av

De eldre var hedersgjestene under innvielsen av eldresenteret i Ukraina. Alle fikk
Foto Håkon Fagervik
hver sin blomsterbukett for å bli gjort ære på.

Gud som dette, da vet jeg at vår far i
himmelen er bunnsolid og vil sørge for
at pengene kommer inn, og det han har
ledet oss til vil bli betalt. Bruktbutikken
Hjelperen har sendt millionbeløp etter
hvert, og prosjektet er fullført uten at vi
har måttet låne penger.
Gleden er enorm blant de
eldre

F

or en åpningsdag det ble! Solen
strålte, de eldre strålte, de besøkende
fra Norge gråt og strålte om en annen.
Ordføreren gledet seg over å få dette
i kommunen sin. De eldre sa at «vi er
kommet til himmelen på forskudd ved å
flytte inn i et slikt bygg som dette». De
er omgitt av kristne pleiere som sørger
for dem til ånd, kropp og sjel. Å være
en del av Guds barmhjertighetsplaner er
fantastisk. Gud er god mot oss.
Håkon Fagervik

Spasiba

Målselv!

Vi ønsker å takke Målselv og Bardu Misjonsmenighet, og hele
Målselv for storinnsamling til Ukraina. Det ble en nesten full
100 m3 stor hjelpesendingstrailer som kunne kjøre med masse
flotte klær og utstyr til Zhmerynka, Ukraina.

Besøk fra Ukraina
i var et team på ni stykker fra Nordic Mission, og Ukraina
som kjørte sammen oppover vårt langstrakte, og flotte
land. Det ble en fantastisk opplevelse for ukrainerne å se og
oppleve Norge på sitt beste. Det er første gang at ukrainerne
er med selv, og opplever
innsamling og lasting av
hjelpesending i Norge. De fikk
en utrolig flott opplevelse som
de sent vil glemme.

V

Stor nød i Ukraina
I snart 2 år har
krigshandlingene pågått i ØstUkraina. Tusenvis er drept,
og tusenvis er såret. Mange
familier sitter i sorg etter tapet
av sine familiemedlemmer, og
tapet av sine hjem. Frykten er
stor, for mange vet ikke hva
som vil skje framover. Tusenvis
flykter fra Øst, og reiser til sentrale, og vestlige deler i Ukraina
for å søke hjelp, og å få en plass å bo. Mange har også kommet
til Zhmerynka, der Nordic Mission har sitt arbeid, og mange
trenger hjelp med både mat, hus og hjem. Nordic Mission
sammen med menigheten i Zhmerynka hjelper hundrevis av
mennesker med mat og klær i denne tiden, og det vil vi fortsette
med. Innsamlingen i Målselv ble virkelig en kjærkommen gave
til alle dem som trenger det så sårt i Ukraina.
Stor respons i Målselv
or flere måneder siden kontaktet lederne fra menigheten
i Målselv, Sølvi og Geir Rognmo oss i Nordic Mission.
De ønsket å ha en innsamling av hjelpesending til Ukraina.
Menigheten har i flere år støttet familier og prosjekter i
Ukraina, og dette er fjerde gang de samler inn til Ukraina.

F

Møte i Målselv

Innsamlingen pågikk i 3 dager, og responsen fra folket i Målselv
var helt overveldende. Folk kom og leverte klær og utstyr fra
morgen til kveld. Mange hadde forberedt og pakket klær for
lenge siden, og bare ventet på at traileren skulle komme til
Målselv. Hele bygda var klar til å gjøre en innsats for Ukraina,
landet som opplever en av sine
vanskeligste tider i historien.
Målselv klarte å samle inn 895
sekker med klær i tillegg til møbler
og utstyr. At ukrainerne var med
og tok imot og lastet varene som
kom, var også en positiv opplevelse
for folket. Da fikk dem oppleve
og snakke med ukrainerne selv, og
dette gjorde at de fikk det nærmere
inn på seg.
Lokalavisa skrev også en veldig
god og positiv artikkel om
innsamlingen til Ukraina.

Sterke møter på kveldene
lere kvelder hadde vi møter i misjonsmenigheten, og det
ble noen flotte samlinger. Ukrainerne delte sine sterke
vitnesbyrd om hva Jesus hadde gjort og gjør i deres liv. Mange
mennesker ble sterkt berørt av det de hørte, og evangeliet om
Jesus ble forkynt rent og klart.

F

I stor takknemlighet
i ønsker igjen å rette en stor takk til Sølvi og Geir med
team i Målselv for gjestfriheten, og for noen utrolige
flotte dager sammen. Vi og ukrainerne sitter igjen med en dyp
takknemlighet for det store hjertelaget deres, og for at dere bryr
dere om noen som bor så langt unna. Tusen takk!

V

Tekst og foto: Gunvald Eikeland

Vårtun Kristne Oppvekstsenter i Levanger er
et oppvekstsenter i vekst.
Vår visjon er:

Et kristent oppvekstsenter preget av
Guds kjærlighet og omsorg,
hvor hver enkelt,
ut fra
f egne forutsetninger,
gis mulighet til å utvikle seg
åndelig, fysisk, psykisk,
faglig og sosialt

Vi er hele tiden på utkikk etter fagfolk som brenner for sitt fag og for Jesus.
Vi har noen ledig plasser både i barnehagen, barneskolen
og ungdomsskolen
Du ﬁnner mer informasjon
i
om oss på vår hjemmeside, www.vko.no
eller på
https://www.facebook.com/oppvekstsenter
Kontakt oss gjerne på tlf. 74019910/45243610

• • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••

Annonse

Booking for overnatting til konferansenene åpner 2 måneder før hver konferanse

Håkons møter framover

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5. -6 Sept
Krismus; kristen Sang
og Musikkfestival
Værdal

18. - 23. aug
Møter Froland og
Åseral på Sørlandet.
28. - 30. AUG
Helgelandskonferansen
Mo i Rana.

18. - 20. SEPT
Bønnehelg
Frelsesarmeen
Sandnes
24. - 27. SEPT
Høstkonferanse
Levanger

29. sept - 5. okt
Møteserie i Finnmark
8. - 11. okt
Bønnehelg
Pinsemenigheten
Bryne
14. - 18. okt
Møter Helgeland.

22. - 25. okt
Bønnehelg
Misjonsmenigheten
Søgne.
28. okt - 1. nov
Bønneuke Degernes
Leirsted i Østfold.
2. nov
Filadelfia Moss.

Bli med på misjonstur til Filippinene 1.-15. Desember. Vekkelseskapanjer, besøk i
menigheter og barnehjem m.m. Reiseledere Håkon Fagervik og Gunvald Eikeland.
For mer info ring 74095051 email: kontor@nordicmission.org

Side 18 • Vekkelsesrapport

David Campbell må desverre
utsette sitt besøk, og kommer
derfor ikke på novemberkonferansen
slik det ble annonsert i forrige
Vekkelsesrapport, men han blir med
oss på konferansen i slutten av mai
neste år. Mer informasjon om den
konferansen kommer senere.
Vekkelsesrapport • Side 19
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