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Det finnes mange helter, 
kristne og ikke-kristne. 
Mennesker som gjør 

ekstraordinære handlinger og gir 
en ekstraordinær innsats. Det 
finnes pionérer og folk med utrolig 
karakter og gjennomføringskraft. 
Det er mennesker som er til stor 
inspirasjon og som er forbilder for 
oss andre. Mange ganger nyter hele 
kloden godt av de gjennombrudd 
slike mennesker kjemper seg 
igjennom til.

Likevel; som det finnes flest 
hverdager, finnes det også flest 
hverdagsmennesker. Når vi 

hverdagsmennesker møter de store, 
kan det slå to veier. Vi kan bli 
inspirert, eller også deprimert. Hvis 
vi begynner å se på det menneskelige 
og sammenligner oss, havner vi fort i 
den siste grøfta. 

Her har vi den fantastiske veien som 
fører til en god, god balanse i livet. 
Bønn! Balanse i bønnelivet fører til 
balanse i livet. Den gode balansen i 
bønnelivet handler helt enkelt om 
en stor Gud og et hverdagsmenneske 
som kanskje ikke har de store 
«heltegenene» i seg.  

Peter snakker om en tro som 
en får gjennom navnet Jesus. 
Det er den troen som gis 

som en gave til folk som kjenner 
at de kommer til kort. Det lukter 
Jesus alle veier av en slik tro. Det 
ble sagt om Peter og disiplene 
at de de var ulærde lekfolk, eller 
«idiotes» som det står bokstavelig 
på gresk. Disiplene ble gjenkjent 
på at de hadde vært sammen med 
Jesus. Jesus virker fram storverk i 
hverdagsmennesker. 

Paulus og Peter hadde nok to veldig 
ulike tilnærminger til evangeliet. 
Den sterke målbevisste idealisten 
Paulus måtte kjempe med å ikke 
sette sin lit til sin styrke. Peter hadde 
sine svakheter og sin manglende 
karakterstyrke å slite med. Men 
begge to møttes i den samme gode 
balansen: en stor og mektig Gud og 
et lite menneske.

Bønnens rom er et sted å 
puste. Puste ut oppbrukthet, 
både styrke og svakhet, og 

puste inn nåde og Jesusliv. 

Jeg må stadig holde meg «frisk og 
ny» i bønnens balansekammer. 
Halleluja! Han er nok for meg. 
Hans nåde er ny hver morgen, og 
kveld også for den saks skyld.

Ha en fantastisk sommer!

N O R D I C
M I S S I O N

h a R V e S t

DIN BROR OG VENN

Den gode
balansen i livet
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Misjon
NORGE

Møte i Alta
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Når jeg tenker tilbake på vår tre uker lange 
misjonstur til Tromsø og Finnmark, fylles 
jeg bare av gode, varme minner; den 

uhørte gleden som var der gjennom hele turen, den 
spontane sangen og alle gangene vi lå sammenkrøket i 
latterkrampe lengst bak i bilen. Alle timer i bønn i bil, 
i kirker, på Saltfjellet, på gaten, i butikker og de mest 
merkelige og uventede steder du kan tenke deg.
Mens Israel-teamet kjøpte ekstra shorts og solbriller, 
forberedte vi oss gjennom å øve på holde-varmen-
danser iført alle ullklær vi eide. Kalde nord skulle neppe 
bli noe problem for oss!
Modige og forventningsfulle gav vi oss i vei fra 
bønnesenteret en stormfull onsdagsmorgen. At det 
tok oss tre dager og en bil på verkstedet for å endelig 
komme fram til vakre Tromsø tok vi som en bekreftelse 
på at vi var på rett vei! På veien opp fikk vi prate med 
folk på buss, hotell, og midt på E6!

Vel i Tromsø ble vi overrasket over hvor åpent det var 
ute på gaten. Vi var ute hver dag og pratet med folk. 
Antallet lange, dype samtaler gjorde stort inntrykk 
på oss. Mennesker er utrolig sultne og nysgjerrige! 
Mange på teamet har fått se sine første helbredelser 
ute på gaten. Det har vært utrolig spennende og 
trosstyrkende!

Under hele turen har det profetiske flytt på en 
måte som ingen av oss tidligere har erfart. Vi 
opplevde helt konkret hvordan vi gjennom 

profetiske ord fikk låse opp bortgjemte saker i hjertene 
på dem vi møtte. Pappa Gud var med hele veien, noe 
som ikke minst kunne merkes på stemningen. På 
tross av at vi hadde utallige situasjoner der vi kunne 
ha blitt sinte og sure så var det bare masse glede! Vi er 
så glade og takknemlige for det Gud har gjort under 
misjonsturen vår – både i oss og i de vi har fått møte!

Katarina Hedman

Tromsø & Finnmark
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Med gode nyheter til 

I år ønsket vi i bibelskolen å gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere; å reise på misjonstur 
til Israel. Vi reiste med et brennende hjerte for å velsigne Guds folk på ulike måter, og å så 

inn i bønn i hva Gud gjør i landet som Han har utvalgt.

Et team bestående av 11 voksne og to småbarn reiste for tre uker, og vi brukte store 
deler av vårt opphold i Ashdod, hvor pastor Israel som har besøkt bønnesenteret driver 

sitt arbeid. Nordic Mission er også med å støtte dette arbeidet. Der fikk vi bruke tid 
med menighetens unge, ha husmøter og bli kjent med dem. Vi møtte en menigheten 
som står i et sterkt arbeid for de svake, samtidig som de kjennetegnes av en brennende 

iver etter å kjenne Jesus.
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Voice of Judah, som 
arbeidet heter, har i 
lengre tid jobbet med en 

evangeliseringskampanje hvor flere 
hundre ikke-troende jøder med øst-
europeisk bakgrunn ble samlet til 
møte i Jerusalem, og hvor Sid Roth, 
som er kjent fra amerikansk kristen-
TV, forkynte for dem. Roth er selv 
messiansk jøde, og fortalte sitt sterke 

vitnesbyrd, i tillegg til å be for syke og 
invitere til frelse. Mange ble helbredet, 
og flertallet av de fremmøtte ønsket å 
ta imot Jesus. Det var virkelig en sterk 
opplevelse å være med på!

I tillegg ønsket vi å velsigne byen, og 
vi gjorde det blant annet gjennom 
gateevangelisering, hvor flere ble 
helbredet og var åpen for å høre om 

Jesus, og gjennom praktisk arbeid 
som søppelplukking. Faktisk viste 
det seg at søppelplukking også var en 
glimrende måte å komme i kontakt 
med mennesker på. «Gjør dere 
virkelig dette helt gratis?», var det flere 
som sa.

Israel er et strategisk land i 
verdenssammenheng, og vi tror at 
Gud gjør et mektig verk i sitt folk 

i den tiden vi står i. Vi brukte mye tid 
på å søke Gud i bønn og lovsang, ikke 
minst i to av Jerusalems bønnehus. 
Vi fikk også muligheten til å være 
sammen med Rania Sayiegh, som 
driver Hope Prayer House i Nasaret. 
Hun er en inspirerende dame som 
har gitt livet sitt til å stå i forbønn 
for byen hvor Jesus selv vokste opp. 
Vi tok også noen av bønne- og 
lovsangsstundene utendørs, og hadde 
bønnevandringer blant annet på 
tempelplassen, på Jerusalems murer og 
på Karmel-fjellet.

Gjennom de tre ukene har vi fått lov 
til å møte mange jøder og arabere, 
troende og ikke-troende, og det har 
gitt inntrykk. Man merker at det 
vekkes en kjærlighet til Guds folk, 
og en nød for at et prøvet folk skal få 
møte sin frelser.

Herman Frantzen

Teamet, her sammen med vertskapet på Sjømannshjemmet i Ashdod
Foto Herman Frantzen
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Dersom man skal finne ett ord for å 
beskrive misjonsturen må det være 
«livsforvandlende». Jeg og seks andre 

dro til Zhmerynka, Ukraina, som er et fantastisk 
sted med fantastiske mennesker. Hver dag 
fikk vi se mennesker bli møtt av Gud og hans 
kjærlighet på så mange forskjellige måter; 
overnaturlige helbredelser fra smerte, sykdom og 
plager. I tillegg ble mennesker satt i frihet, møtte 
Gud for første gang, eller fikk komme tilbake til 
ham, og fikk møte hans overveldende kjærlighet. 
Gjennom turen fikk vi møte så mange herlige 
mennesker, og en herlig kultur. Nestekjærlighet 
var i sentrum. Vi fikk møte mennesker som 
levde under forferdelige kår, som hadde gjort 
mange feil gjennom livet, og likevel åpnet 
hjemmene sine. Jeg husker spesielt en situasjon 
der vi var ute i landsbyen og ba for en kvinne. 
Hennes mann var alkoholiker og huset deres var 
svært lite. Da vi var på vei derifra kom hun etter 
og ville gi oss en gave. At et menneske som ikke 
har noe, ønsker å gi fra sitt hjerte, rører virkelig 
i hjertet.
Til slutt ønsker jeg å løfte frem Pastor Jura og 
hans familie. De åpnet sine hjem og sin familie 
til oss. Hver dag fikk vi spise sammen og være 
sammen som en familie. For meg personlig var 
dette veldig sterkt, og det var ufattelig tøft å 
forlate landet. Jeg satte kursen hjem, men en del 
av meg vil for alltid være der, og jeg kommer 
garantert til å reise tilbake.

Gud er God! 
 
 
 
 
 
 
 

- Ole Daniel Haustreis

Livsforvandlende

Stopp opp for den ene.

UKRAINA
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‹‹‹ En av de mange 
husbesøkene vi var på 
i landsbyene.

Livsforvandlende

Øyvind Hovset taler 
på påskegudstjeneste i 

menigheten til pastor Yura.

Laila Johanne og en vakker 
‘babushka’ vi fikk lov å velsigne
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I pinsehelgen var vi samlet til konferanse, også i år med Surpresa 
Sithole og kona Tryphina. Vi kjenner oss så velsignet som får 
besøk av Surpresa, i år for sjette år på rad. Selv kaller de begge 

Bønnesenteret for sitt hjem, og hver gang har de velsignet oss rikt med 
sitt herlige humør, store Jesusbegeistring og sterke salvelse.

Med oppfordringer til å ta eierskap over områder og tro Gud for det 
umulige ble dette en helg med mange sterke møter med Gud, med 
fornyet tro og oppmuntrede hjerter. Det finnes vel knapt en bedre måte 
å feire pinse på enn å gi mye rom til pinsens hovedperson; Den Hellige 
Ånd, og det har vi fått oppleve velsignelsen av denne helgen, med en 
sterk atmosfære av Guds nærvær.

– Dette er et helt nytt nivå!, sa Surpresa og Tryphina etter konferansen. 
Helt fra starten har det hele blitt løftet høyere. Mennesker har virkelig 
vært i stand til å ta imot, og familie- og fellesskapsfølelsen har vært sterk.

Mange ble helbredet under helgen. En av dem var Aud Vikestad. Noen 
dager før konferansen hadde hun plutselig mistet stemmen fullstendig. 
Legen sa at noe hadde satt seg på stemmebåndet, og skrevet ut en 14 
dagers sykemelding. Under sesjonen med «Hvile i Guds nærvær» ble 
hun bedt for helt enkelt av en av forbederne. Da hun etter møtet sto 
på badet, prøvde hun å synge en tone, og til sin store overraskelse kom 
det en tone, etterfulgt av flere. Det viste seg at stemmen var helt tilbake! 
Resten av helgen har også vært en kraftfull opplevelse for Aud, som i 
mange år har vært mye til stede på Bønnesenteret med sin familie.
– Det har vært en mektig helg. Dette er en plass som er full av Guds 
herlighet, sier hun og trekker spesielt frem morgenbønnemøtene som 
høydepunkter.
– Hver gang vi er her merker vi at det skjer noe, og når du går hjem 

merker du at du er forandret. Gud er så sterkt til 
stede, sier Aud. Hun forteller også hvordan 

konferansene på Bønnesenteret, som hun 
kaller familiens andre hjem, har vært 
viktig for både dem og barna.

– Det har betydd alt for oss!, sier Aud.

Herman Frantzen

Et nytt
nivå!
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‹‹Surpresa er
en mann

fylt av    
glede››
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KAUtOKEINO
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Å se inn i øynene til en person som er blitt født 
på nytt og er blitt vasket ren fra et tøft liv 
kan egentlig ikke beskrives. Jeg satt og så på 

denne unge damen som stod blant mange som hadde 
kommet frem. Tårene trillet nedover kinnet berørt av 
det kraftfulle og kjærlige møtet med Mesteren! «Gode 
Gud,» tenkte jeg. «Dette er verd hele konferansen!»

Det var mange som strømmet fram på 
frelsesinnbydelsen som Suzette Hattingh gav under 
helbredelseskonferansen i Kautokeino. Flere gav livet 
sitt til Jesus for første gang, og mange rededikerte 
livet sitt til Ham. Det er spesielt på flere måter, for 
det var ingen kortversjon av en tale Suzette holdt den 
kvelden. Hele tolv punkter var hun igjennom med en 
energi som jeg tror ingen når opp til henne på. Den 
dama er det tak i!  Hun skulle egentlig vært hjemme 
og tatt det med ro etter to nylige blodpropper i foten. 
Men hun lar seg ikke stoppe dersom Gud har talt! 
Suzette fortalte også åpent at hun akter å komme 
tilbake. Hun har forelsket seg i dette folket i nord!

Flere opplevde helbredelser alt under lovsangen den 
kvelden. En dame hadde store smerter i skulderen. 
Under lovsangen forsvant de helt! Flere vitnet 
om samme type helbredelser. De som vitnet om 
helbredelse fra alvorlige lidelser ble bedt om å sjekke 
det ut med legen sin. På formiddagen på søndag 
kom det en ung jente fram og fortalte at hun kom 
til Kautokeino deprimert og desillusjonert. Under 
møtet forsvant det alt sammen. Det lyste av ansiktet 
hennes da hun sa at «Jeg har ikke ansvaret for min 
framtid, det er det Jesus som har!»

Det var vekkelsesatmosfære i Kautokeino 
denne helgen. Rundt 300 stoler ble satt 
ut i Bahktehari, den store idrettshallen. 

Mange av møtene var fullsatt. Det var enorm 
søkning til forbønnsinvitasjonene.  Når Håkon 
Fagervik inviterte mennesker som ville vie seg til 
forbønnstjeneste for nordområdene, fyltes plassen 
fremfor talerstolen og Guds Ånd kom over mange. 
At man samler 70 mennesker til bønn klokken seks 
på morgenen er vel også et godt tegn på at noe er på 
gang i nord!

Leif J. Johannesen

Det ER

lys
“Gode Gud... 

Dette er verd hele 
konferansen!”
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Hipp, hipp, HURRA! 

17. mai stilte Nordic Mission igjen opp i borgertoget med Vaffelkirka, Leif 
Johnny på gitar, norske flagg og mye glede! Vi har mye å være takknemlige 
for, og vi ønsker å gi Jesus all ære for den Han er, så med god grunn ropte 
vi av full hals: «Hipp, hipp, HURRA!» Det var også veldig fint å få se hele 
Levanger langs gatene, og velsigne dem mens vi gikk forbi. Vi stemte i med 
«Det lille lys jeg har, det skal få skinne klart», og håper og tror at noen fikk 
et glimt av det virkelige Lyset denne 17. mai.

Hannah Lange

NORGE
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Hipp, hipp, HURRA! 
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Bønneskolen i

Også i år arrangerte Nordic Mission 
Bønneskole i Israel. Det er fantastisk å få 
være i dette landet og få være med på å be 

for og velsigne det.

ISRAEL

Bønneskolen i dans, 
lovprisning og glede 
på genesaretsjøen
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Bønneskole i Messiansk menighet
I år hadde vi i tillegg til vår egen bønneskole en to dagers 
bønneskole i menigheten til pastor Israel Pochtar i 
Ashdod.  

Ranya Sayegh i Nazareth
Ikke vet jeg om det er med hensikt, men lett var det 
ikke å finne bønnesenteret til Rania Sayegh i Nazareth. 
Når vi først fant det var det ikke vanskelig å kjenne at vi 
var kommet hjem.  Vi hadde et fantastisk bønnemøte  i 
denne leiligheten høyt oppe med fantastisk bønneutsikt  
over hele Nazareth. Å høre Ranyas historie er sterkt.  Hun 
forteller at hun  ”forelsket”  seg i en Gutt fra hjembyen 
sin og at hun har viet livet sitt til å leve sammen med ham 
. Jesus er blitt hennes store kjærlighet.
Til tross for at den muslimske befolkningen trenger 
sterkere og sterkere på i Nazareth, er det ingen deprimert 
kvinne vi møter. Hun er full av tro og visjon for 
fremtiden.
Nå har hun har tatt initiativ til den første kristne 
konferansen for arabiske kvinner i Israel. Vi kommer 
garantert til å høre mer fra Rania!

Besøk i arabisk menighet 
Menigheten til Pastor Marwan som besøkte oss på ”Fred 
for Abrahams barn konferansen i januar, var en fantastisk 
opplevelse!  Den holder til midt i en  palestinsk by der 
man går med smykke som ser ut som Israels grenser , men 
fylt med et stort palestinsk flagg . Det er vel liten tvil om 
hva som er grunnholdningen i folket i den byen.
Heller ikke her møtte vi noen redde og deprimerte 
troende. Vi møtte en menighet full av mennesker som var 
fulle av liv og lovprisning. Det var sterkt å være med på 
den arabiske lovsangen. Det var første gangen flere av oss 
hadde vært med på noe slikt.
Omtrent hele menigheten kom frem til forbønn etter at 
håkon hadde talt den kvelden.
Hele bønneskolen var i aksjon og ba for folk i en time 
etter møtet. Mange møtte Gud! 
Bussjåføren vår som var jøde, ble med på møtet og var 
sterkt berørt. Han gikk til og med frem til nattverd.  Han 
som var noe mutt da han kom å hentet oss, var myk 
som smør etter å vært i det fantastiske gudsnærværet i 
menigheten der.

Gud tar oss med inn i mange leirer for å være med å 
velsigne og for å bli velsignet!

Leif J

Det kommer mye godt fra Nazareth

Lovprisning

Sterk profetisk bønnestund på
bønnesenteret i Nazareth
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Maria er ei eldre vakker dame 
fra Romania som jeg har 
møtt flere ganger under den 

tiden jeg har bodd her i Levanger, og 
hun elsker virkelig Jesus. Jeg kjøper som 
regel litt mat til henne når vi treffes, og 
jeg vet om andre som gjør det samme 
av oppriktige hjerter – hun nevner dem 
alltid med navn. Man støter ofte på folk 
fra Romania her, og flere av dem 
er flotte, troende mennesker 
som bare har en 
bakgrunn og kommer 
fra en situasjon 
annerledes enn vår. 

For en stund 
tilbake ba 
jeg faren 

min sende meg 
noen rumenske 
nytestamenter som jeg 
visste vi hadde hjemme. Jeg 
tenkte jeg ville gi dem bort, men 
de har bare blitt liggende i en skuff på 
rommet mitt. Så en dag for noen uker 
siden, minnet Gud meg på dem igjen. 
Jeg var egentlig ikke så giret på å gjøre 
noe med det da, og diskuterte litt fram og 
tilbake før jeg ga etter. Jeg pakket en pose 
med noen klær og to av nytestamentene, 
og gikk til butikken hvor Maria pleier å 
sitte. Hun ble glad for å se meg og takket 
da jeg ga henne posen og litt penger. 
Jeg satte meg ned ved siden av henne og 

plukket fram det ene nytestamentet, og 
da ble hun helt himmelfallen! Hun så 
på meg med store øyne, åpnet boken, 
og begynte å lese. Da hun så at det var 
hennes språk, strålte hun av glede og 
begynte å prise Gud. Jeg ble helt satt ut 
av lykken hun plutselig viste, og på en 
blanding av norsk, engelsk og rumensk 
forklarte hun meg hvordan hun hadde 

bedt Gud om en bibel fordi 
hennes var i Romania. «Og 

nå sa Gud til deg at du 
skulle gi meg en bibel!» 

Det ble ikke akkurat 
verre da hun så at 
det var hele to stykk 
jeg hadde med til 
henne; hun kysset 
sidene og priste 

Herren med hendene 
løftet.

Tenk for en glede 
over Guds 
Ord! Ja, hun 

var takknemlig for det andre også, men 
nytestamentet var tusen ganger bedre! 
Vi hadde en ordentlig fin liten stund 
sammen i Hans nærvær der utenfor 
butikken mens folk stadig gikk forbi. Det 
var overhode ikke fordi jeg er en «flink» 
kristen, men gode, gode Jesus bor i oss, 
og Han lærer oss hver dag å bli mer lik 
Ham og vandre i kjærlighet.
     
  Hannah Lange

 over Guds Ord!

LEVANGER
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BØNN
TILBEDELSE

MISJON
www.nordicschool.no

Ett år med tid i Guds nærvær,
tilbedelse av Jesus, og en arena

til å gå ut med Guds kraft
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Vi har satt sammen et team med bønnefolk som 
har en lengsel etter å se Helgeland bli vunnet 
for Jesus. Vårt hovedkall for teamet, er å dra ut 

og være til oppmuntring for menighetene. Vi ønsker å 
oppsøke kristne på små plasser, for å stå sammen med 
dem i bønn.

Teamet møtes en gang i uka for å be for Helgeland og 
be for de plassene vi har blitt spurt om å komme. Vi 
ber og spør alltid Gud om hva han vil vi skal gjøre, og 
hva han har for de stedene vi drar til. Dette gjør det så 
spennende, og vi får forventninger til å møte folket og 
plassen.

Vi bruker 2. Krønikerbok 7:14 som mal: « “Hvis da Mitt 
folk, som er kalt med Mitt navn, ydmyker seg ber og 
søker Mitt åsyn og vender om fra sin onde ferd, da skal 
Jeg høre fra himmelen og tilgi deres synd og lege deres 
land.» Vi bruker også Daniels bønn i Daniel 9.

Vi som team har blitt enige om at vi vil prøve å være 
helt avhengig av Den Hellige Ånd i alt vi gjør, og derfor 
ønsker vi ikke å komme med noe stort og flott. Vi 
kommer med blanke ark. Det blir mye bønn, sang og 
glede etter som Den Hellige Ånd leder og åpenbarer. 

Korset er alltid sentralt i alt vi gjør. Vi plukker 
steiner og bruker dem som et bilde på noe 
håndfast for å legge av seg byrder. Mange har 

gitt tilbakemelding på at ved å legge fra seg steiner ved 
korset, har de kjent at Gud løftet byrden av dem og de 
kunne gå fri ut. Slike byrder kan være alt en har nød for 
og bekymrer seg for. En dame fortalte meg at hun var så 
bekymret for de tre ungene sine. Hun tok opp tre steiner 
og sa til Gud: «disse tre steinene vil jeg skal representere 
barna mine. Nå gir jeg dem over til deg, slik at du kan ta 
over og beskytte dem.» Hun opplevde at Gud gjorde det 
og hun ble fri.

Når vi kommer til en plass og går inn i bønn, hender det 
at vi må be om tilgivelse for ting som har skjedd der. Det 
kan være hendelser som har stoppet velsignelsen m.m. Vi 
gir tilgivelse og begynner å tale ut det som Gud vil gjøre. 

Ellers er nattverd og personlig forbønn alltid med. Vi har 
også litt undervisning b.l.a om hvordan avsløre løgner, 
eder og forsvarsverk i våre liv som kan bli et hinder for å 
komme ut i det Gud har kalt oss til.

Det følger stor velsignelse med å være på team i 
Helgeland!

Anita Thrana

hELGELANd
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Tore og Anita med teamet sitt fylte igjen opp 
den grønne Toyotaen og satte kursen mot 
Helgelandskysten. Berg og misjonsmenigheten 

der var målet denne gangen. Tore har vokst opp på Berg 
og har et hjerte som banker for folket der. Vi ble møtt 
med åpne armer, mye takknemlighet og fullt kjøleskap 
med god mat. 

Det var en slik glede å møte menigheten og få være 
sammen med dem. Her er det noen virkelig trofaste 
ildsjeler som vandrer med Gud i smått og stort og som 
Gud kan betro seg til. Med åpne sinn og hjerter tok de 
imot alt vi delte og fant på. Og sammen kunne vi søke 
tett inntil Guds farshjerte og la Han berøre oss på nytt - 
til en ny vårløsning! Mange steiner som symbol for våre 
byrder havnet under korset da vi tok nattverd. Sangen: 
«Kom hjem, kom hjem» ble grunntonen i helgen. Vi 
ropte også på bønnebarna!

1. Stille og inderlig Jesus deg kaller,
Kaller på deg og på meg.
Se foran porten han våker og venter,
Venter på deg og på meg.
 
Kor:
Kom hjem, kom hjem,
Du som er trett, å kom hjem!
Ømt og alvorlig nå Jesus deg kaller,
Kaller: Å, synder kom hjem.

Tusen takk for en fin tid på Berg! Vi gleder oss til å 
komme tilbake!

Kari Tømta

Nattverd. Utdeling av Tove & Arne Tholo
og Filip Stokkeland
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Rapport 
fra noen av 

Møter

Vi fikk være med på Torsdagsbønnen som foregår hver uke kl.07 på morran i Rådhuset.
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Igjen kan jeg rapportere om mange fine møter på mange 
plasser i Norge og utlandet.  Det er en stor velsignelse å få 
stå i tjenesten som evangelist. Siden siste nyhetsbrev har 

jeg fartet omkring på mange steder, med møteserien i Tromsø 
som den som har gjort sterkest inntrykk på meg. Jeg har i lang 
tid båret på en lengsel etter å gjøre evangeliske aksjoner i byer i 
Norge der vi kombinerer visjonen om bønn og evangelisering på 
en sterkere måte. Derfor var det en stor velsignelse da vi kunne 
dra 20 stk. fra bønnesentermiljøet opp til Baptistkirken i Tromsø 
for å ha fellesmøter i byen og på Sommarøy. De som sto med oss 
var Baptistkirkene på Sommarøy og i Tromsø, og menigheten 
Apostolisk Tro i Tromsø.

Velsignede dager

Teamet fra Bønnesenteret reiste opp noen dager før oss 
andre for å være der i bønn. Vi begynte alle dagene med 
bønn fra kl 0700 og utover formiddagen. Etter det var vi 

ute på gata for å evangelisere, synge, snakke med folk og be for 
mennesker. For et velsignet sted Tromsø er å evangelisere i.  Folket 
er så åpne for Gud og lett å snakke med. Det er sjelden å møte så 
mange positive mennesker som vil snakke om Gud og ha forbønn.

Bønnen har åpnet opp Tromsø for Gud

Etter timer i bønn på formiddagen fulgte atmosfæren fra 
bønnemøtet med oss ut til folket. Flere kommenterte at 
det var som om de kom inn i en tunell av Guds nærvær da 

de passerte oss der vi sto og sang. En av grunnene for åpenheten 
i byen er det pågående bønnearbeidet som har vært organisert i 
byen mer eller mindre i 15 år. Klart det gjør noe med atmosfæren 
i byen når det blir bedt så mye som det blir. Mange fikk møte 
Gud under disse møtene. Det var mye folk på vekkelsesmøtene på 
kvelden og flere vitnet om helbredelse i møtene. Ettersom møtene 
pågikk økte det på med folk som ikke var kristne og på slutten var 
det flere som tok imot Jesus som sin frelser. Jeg fikk slik tro på at 
Tromsø kan oppleve en sterk besøkelsestid fra Herren i tiden som 
kommer.

Tromsø

tROmSø
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Å komme nær på Herrens vitner

Etter en ny fantastisk konferanse på Bønnesenteret 
med Surprise og Tryphina Sithole som hovetalere, 
dro Leif Johnny og jeg sammen med disse og to 

av våre medarbeidere fra Zambia, Julia og Benjamin, ut 
til min hjemplass, Seløya, for å fiske og ha felleskap i 
et par dager. Surprise er en meget interessant mann å 
være sammen med. Han har vekket opp flere døde og 
stått i så sterke ting av vekkelse og kraftgjerninger at det 
er helt utrolig. Samtidig er han en meget sunn og klok 
mann, så ydmyk og fantastisk å pleie felleskap med. Når 
vi sitter og samtaler, ber sammen og deler livet med Gud 
med hverandre er det nesten intet som kan måles med 
det. Det er så oppbyggende og rikt! Jeg takker Gud for 
slike dager som er legedom for sjelen. Det blir mye slit 
med å få det til. Lite søvn, men masse velsignelse. John 
Arnott spurte Gud en gang hvordan han skulle bevares i 
salvelsen og vekkelsen? Han fikk dette svaret: 

«Gi meg dine morgener og hold deg sammen med de 
salvede.»  Vi som lever livet i en tjeneste som ofte tar 
på, trenger så enormt å dele felleskap med de salvede. 
Å være evangelist er ofte en ensom tjeneste selv om du 
er omgitt av mennesker. Da trenger vi som jobber på 
denne måten hverandre. Å dele livet med slike som 
Surprise, Tryphina, Julia og Benjamin er fantastisk. 
Å se deres glede over å få fisk i den flotte naturen på 
Helgeland er så herlig. Takk Jesus for gode venner 
som er med og bygger oss opp på vår høyhellige tro. 
Etter dagene på Seløya bar det rett til konferansen 
i Kautokeino med Suzette Hattingh og enda en slik 
velsignet uke med felleskap med en av Herrens store 
vitner i vår tid. For en rikdom for oss i Nordic Mission 
å få arrangere konferanser og møter med disse som er så 
preget av Den Hellige Ånds salvelse. Vi ber bare denne 
enkle bønnen «mer Herre» til han som alltid har mer for 
oss og vårt folk.

SELøyA
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Benjamin med stortorsken! Julia har fanget sin første
fisk noensinner

Zambia, Sør-Afrika og Seløya
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Mine gode venner og brødre Alv Magnus og 
Leif Braathen utfordret meg for en tid siden 
å bli med og be ved den russiske grensen i 

Passvik. De var begge med på konferansen i Kautokeino 
og sammen dro Arild Solberg og jeg med dem til Kirkenes 
rett etter møtene i Kautokeino. Igjen er det mange som 
ber for Norges grense i Øst. Vi er jo det landet som 
har vært lengst med i Nato av de som har felles grense 
mot Russland. Opp gjennom årene er det kommet 
mange profetier om hvordan det vil komme 
et angrep fra Øst mot vårt land. Noe av 
dette har skapt en frykt i folket som har 
vært negativ i og med at kristne har 
flyktet fra Øst-Finnmark. Men det 
har også ført til en større bønne-
mobilisering for grensen vår i 
øst. Vi har vært bevisst på å ikke 
skape frykt ved hause opp noe 
som ikke ligger i Guds hjerte 
for dette området, men heller 
styrke bønnearbeidet for fred og 
i bønn bygge en beskyttelsen av 
vårt land. Denne gangen er det ikke 
bare drømmer, syner og profetiske 
ord som er kommet angående faren fra 
øst, men våre myndigheter, og ikke minst 
media advarer stadig mot den økende militære 
oppbyggingen som skjer på Kolahalvøya. Derfor ønsker 
vi å oppfordre deg til å stå med oss i bønn for vårt 
land. Be om fortsatt fred mellom Norge og Russland, 
en grense der det aldri i historien har vært krig mellom 
våre to folk.

HISTORIEN OM KONG OSCARS II KAPELL
Da vi kom til Kirkenes ble vi oppmerksom på kirken 
som ble bygget i 1869 i Grense Jakobselv, nettopp 
for å sikre Norges grense mot Russland. Ved et Guds 
under fikk vi tak i den gamle originale nøkkelen til 
denne kirken og kunne være der og be sammen for 
våre to land. Ni stykker fra Russland kom og møtte 

oss, samt at vi var ni fra Norge og to fra Canada 
sammen på dette lovsangs og bønnemøtet. Det var 
en sterk stund på tre timer i bønn og lovsang pluss at 
vi feiret nattverd i kirken. Vi kjente virkelig hvordan 
dette var arrangert av Den Hellige Ånd for at vi skulle 
stå sammen for fred i nord. Lovsangslederen Marie 
Hognestad og hennes mor hadde kjørt den lange veien 
fra Hamar og var med oss denne dagen og returnerte 

hjem igjen etter at bønnemøtet var ferdig. Et 
par fra Oslo Vineyard og bønnelederen 

Solfrid Natvik var også med oss. Vi 
opplevde at vi var et sterkt team 

av lovsangere og forbedere 
samlet i det gamle kapellet.

MANGE BER FOR VÅR 
GRENSE NÅ
Jeg har funnet ut at 
det er mange som nå 
ber for grensen vår i 

Nord. På konferansen i 
Kautokeino var det 20 stk. 

fra Gällivare i Sverige der 
de har bønnemøter hver dag i 

menigheten. De opplever nå at Gud 
legger på deres hjerter å be for grensene i 

Norden. Dette er det samme som skjer mange plasser 
nå, vår Himmelske far legger på manges hjerter å be for 
den politiske situasjonen nå. Kanskje du også skal gjøre 
dette til et fast bønneemne i ditt daglige bønneliv? Det 
norske forsvaret er bygget ned til et minimum de siste 
årene, vi har lite å stille opp med til militært forsvar av 
vårt land. Men det er enorm makt og kraft i vår bønn, 
la oss bruke den til forsvar og vekkelse over landet vårt. 
Esekiel 22,30.

Håkon Fagervik

Bønn ved den 
russiske grense

KAUtOKEINO

På en fantastisk måte fikk vi låne orginal-nøkkelen til det 
gamle kapellet i Grense Jakobselv, og fikk bruke det til 
forbønn i regnværet som var denne dagen.
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Sår grodde
En kvinne har hatt et sår på leg-ggen i nærmere ett år, som har bært betent og smertefullt og ikke villet gro. Etter forbønn har det nå grodd igjen, og legener svært overrasket.

Fri fra alkohol

En kvinne forteller at hennes sønn 

har vært alkoholiker, men har 

vært fri i tre år etter forbønn.

Fikk jobb
En kvinne fikk forbønn for 
jobb, og opplevde å få
plutselig jobbtilbud.

Slet med angst og søvnløshet

En innringer ba om forbønn for 

datteren sin som slet med angst 

og søvnløshet m.m. Etter for-

bønn skriver hun at datteren er 

blitt lettere til sinns, spiser bedre 

og er i bedre form. Livet har blitt 

bedre. Takk Jesus!

Hjerteflimmer
En kvinne slet med hjerteflim-

mer, men forteller at det er helt 

borte etter forbønn. Takk Jesus!

GUD SVARER BØNN!
SEIERSRAPPORTER FRA TAKKEVEGGEN

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.

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.

Smertefri skulder
En kvinne er blitt smertefri i skulderen etter forbønn.
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Takk for et vellykket skoleår!
Jeg får fått en nærmere 
relasjon med Jesus og 
kjenner meg elsket av 
min Far i himmelen  
 - Anita Uglem

Nå vet jeg at jeg er Guds 
datter, og jeg har aldri følt 
meg så fri og lykkelig.  
 - Maiken Gjermstad

Jeg har fått gå dypere i livet 
med Han som er min store 
og mektige Gud og samtidig 
nære og omsorgsfulle pappa.  
 - Hilde Haugland

Dette året har Jesus forvand-
let meg totalt på innsiden og 
satt meg i frihet! Jeg har fått 
en hjerte-til-hjerte relasjon 
med Ham! - Rebekka Holm

Et annerledes år hvor du får 
muligheten til å komme 
nærmere Jesus - Iver Aamot

Jeg har kommet tilbake til 
min første kjærlighet, min el-
skede Jesus, og her kommer 
jeg til å forbli! - Hannah Lange

Før ville jeg gjerne se Norge 
frelst – nå vil jeg selv være 
med på at Norge skal bli 
frelst! - Gunnhild Strøm

En investering
for livet! 
 - Therese Jensen
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let meg totalt på innsiden og 
satt meg i frihet! Jeg har fått 
en hjerte-til-hjerte relasjon 
med Ham! - Rebekka Holm

Et annerledes år hvor du får 
muligheten til å komme 
nærmere Jesus - Iver Aamot

Jeg har kommet tilbake til 
min første kjærlighet, min el-
skede Jesus, og her kommer 
jeg til å forbli! - Hannah Lange

Før ville jeg gjerne se Norge 
frelst – nå vil jeg selv være 
med på at Norge skal bli 
frelst! - Gunnhild Strøm

En investering
for livet! 
 - Therese Jensen
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Håkons møter framover

 
 
 
JUNI

17. - 21. JUNI
Møter Helgeland med 
Ukrainere

26. - 28. JUNI
Bønne-konferanse på 
Hedemarktoppen.

JULI
 
4. JULI.
sommerstevne sandvik 
Helgeland

28. - 30. JULI.
sommerstevne i Nordvest 
Valldal

 

 
 

 
AUGUSt

11. - 16. AUGUSt
Telt-møter i Ukraina

18. - 20. AUGUSt
Møter sørlandet med 
Ukrainere

21. - 23. AUGUSt
Møtehelg Åseral



RIMELIG
 OVERNATTING
     I LEVANGER

Nordic Senter ligger i trivelige omgivelser
én kilometer nord for Levanger sentrum.

Rommene er nylig restaurert, og vi kan tilby
toalett og dusj på alle rom. Hjertelig velkommen

til trivelige sommerdager i Levanger!

275,-
fra

pr. person pr. døgn
i dobbeltrom

BESØKSADRESSE: GAMLE KONGEVEI NORD 8, 7609 LEVANGER

TLF.: 74 09 50 51 / 90 40 73 38 | WWW.NORDICMISSION.ORG

NORDIC SENTER

For mer informasjon og booking:


