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Samle
bønnekraft
fra sine onde veier. Da står det at
Han vil høre oss fra himmelen, tilgi
folkets synder og lege landet vårt.
Her snakkes det om hele Guds folk.
En massiv mobilisering.

H

J

eg har alltid vært opptatt av
kraften i et enkelt menneskes
bønn.

J

eg har ofte sitert Esekeiel 22.30
om at Gud ser etter en mann som
kan stille seg i revnene på muren til
forsvar for landet. På en måte har
jeg oversett litt det som står først i
dette verset, nemlig at Gud ser etter
en mann som kan bygge opp igjen
muren.

D

et trenges mennesker som kan
kalle ”steinene” sammen slik at
det kan bygges en sterk forsvarsmur
rundt byen og landet. Det er ikke
meningen at den ene skal stå i
revnene på muren hele livet.

F

or meg taler dette om et kall til å
reise opp bønnearbeidet i landet
vårt: ” At det folket som Herrens
navn er nevn over ydmyker seg og
ber, søker Ham og vender seg om

åkon Fagervik har reist rundt i
landet og vekket folk til bønn
i en mannsalder. Takk Gud for han!
I de siste årene har vi også sett en
oppblomstring av bønn i mange
menigheter og byer. Det trenges
virkelig at den ”vanlige” kristne
vekkes til bønn, ikke bare de som
er spesielt interessert . Det er et kall
til hele folket som bærer Jesu navn!
Her må det samles bønnekraft for
at vi skal få se at landet vårt skal bli
helbredet.

V

år bønn er at Gud skal reise opp
mennesker som kaller sammen
sin familie til fornyet bønn. At Gud
reiser opp mennesker i menighetene
i byene våre som kaller menigheten
sammen til bønn. At Gud reiser opp
mennesker i landet vårt som kaller
alt Guds folk sammen til bønn.

D

et skjer ikke ved makt eller
kraft men ved Guds Ånd.
Kanskje er det tid for at at Gud
kaller oss med en slik styrke at det er
umulig å komme seg unna…
DIN BROR OG VENN
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Frikirka var tidvis fylt til randen

«En varm konferanse»
«En konferanse hvor folket trivdes»
«Rett og slett en fantastisk konferanse»
Dette var uttalelser vi hørte under og etter konferansen.

N

ordic Mission var så generøse at de la
Helgelandskonferansen til Mo i Rana
også i år. Åpningsmøtet var fredag kveld,
og avslutningen var søndag formiddag. Lørdag
formiddag hadde vi torgmøte sammen med de
politiske partiene i valgkampen, med sang musikk
og vitnesbyrd. Mange stod i ro og hørte på, på tross
av dårlig vær.

L

eiv Holstad, opprinnelig fra Mo, var hovedtaler
også dette året. Han vitnet blant annet sterkt om
Guds forvandlende kraft i eget liv, i mennesker
han har møtt gjennom arbeidet i Maritastiftelsen, og
mennesker i Bibelen ble forvandlet av den samme
kraft.

Håkon Fagervik og Leif Johnny Johanesen med
team kom opp fra Bønnesenteret i Levanger. De har
en egen evne til å lokke oss inn i et nærere forhold
til Jesus. Ellers har de positive rapporter om det vi
får være med på gjennom misjonens arbeid i innog utland.

A

nders Skarpsno med musikere og lovsangsteam
var med og dro lovsangen til nye høyder.

V

i kan heller ikke glemme ukrainske Lena på
trekkspill og dattera Sophia på fiolin da de
spilte «O store Gud» og fortsatte med frisk øst-

europeisk musikk både på torgmøtet lørdag og under
konferansen ellers.
Det var også sterkt å høre Lenas vitnesbyrd om
hvordan Gud møtte henne i depresjonen etter
å ha mistet et barn i svangerskapet, og hvordan
hun og mannen Jura etterpå har tatt imot
vanskeligstilte barn i sitt hjem i tillegg til sine
egne. (Du kan lese hele vitnesbyrdet hennes på
side 12-13)

S

ophia fortalte hvordan hun opplevde at hun
måtte invitere Jesus inn, og først da fikk hun
livet på innsida. Hun hadde vokst opp i kristen
familie og vært snill pike hele veien, men noe manglet
før hun inviterte Jesus inn i hjertet.

M

esteparten av folket på konferansen kom fra Rana
og Helgeland for øvrig, men det
var også kommet folk fra Lofoten i
nord og helt sør fra
Drammen, i tillegg til den store flokken som kom fra Levanger.
Konferansen i år var en god videreføring av konferansen
i fjor. Etter fjorårets konferanse kom vi i gang med
ledersamlinger i byen. Vi tror kanskje også at bønnemøtene
vi har hatt på hverdagsformiddagene siden januar har hatt
gjennomføringskraft fra konferansen i fjor. Samtidig har
bønnen forberedt konferansen i år.
Vi hadde ønsket at dette kunne være en konferanse for alt
Guds folk på Helgeland, og at de som enda ikke har sluppet
Jesus til i livet også kunne kjenne seg velkommen og bli
mer kjent med Ham. Det var folk fra alle forsamlingene i
Rana og det så ut til at de fleste hadde det bra. Det var også
flere som ga til kjenne at de ville ta i mot Jesus.

K

onferansen i år var et videre løft. Vi tror ikke det
var tilfeldig at mandag etter konferansen kom en
stor evangeliseringsbuss fra Telemark til byen. «Jesus
er for alle» sto det på bussen. Vi fikk fin kontakt
med teamet i bussen. De var med på bønnemøtene,
og evangeliserte ellers i byen hele uka med mye
resultat. Gud er på gang i Mo i Rana!
Vi kjenner oss som Guds medarbeidere som
holder på med et stort og viktig arbeid. Vi
opplevde vi fikk mye forsterkninger gjennom alle
som var med på Helgelandskonferansen. Takk skal
dere ha!
Margit Fjellvang

Kristin og jeg er tre måneder på Filippinene denne sommeren/høsten. Det
er fantastisk å få gjøre tjeneste sammen på denne måten, siden vi til vanlig
har travle hverdager på hver vår arbeidplass. Gud er god som har lagt til
rette denne muligheten.

av Leif J

V

i har hatt en tre dagers
bønneskole i Hernani.
150 pastorer og ledere
var samlet der. I tillegg var det
også en del ungdommer. Seks av
dem var ikke kristne, men det
ble de! Guds Ånd var mektig til
stede. En dame opplevde at Guds
Ånd kom så kraftig over henne at
hun ristet og skalv og gråt. Hun
fortalte at Gud hadde vist henne
tre landsbyer hun skulle nå.
Dagen etter bønneskolen gikk
hun de 12 kilometerne til den
første landsbyen. Den Hellige
Ånd sa til henne: «Her må du
stoppe! Den mannen i huset der

er syk.» Hun spurte ham og det
stemte, og hun fikk be for han.
Slik har hun fortstatt.
På det ene møtet kom Guds Ånd
over en hel flokk unge ledere.
Alle ble liggende på gulvet under
Guds kraft. Bønnen som hørtes
fra dem var at «Jeg lever ikke for
meg selv Herre! Jeg vil leve for
deg!»
Vi er nå i gang med å bygge
bønnehus i Hernani. Dette er det
fjerde bønnehuset vi er med på å
opprette. Folket er enormt tent
på bønn nå etter bønneskolen.

Fult bønnetrøkk i
bønnegruppene under
bønneskolen i Hernani

Dans og glede i bønnens atmofære

Guds kraft kom som
en vind inn i rommet
under bønneskolen

Barna skriver
skriftsteder i
bønnerommet

Bønn og lovsang før barna går
i gang med å tapetsere gulvet i
bønnerommet med skriftsteder

Datteren er
en veldig ivrig
student

Skoleelevene venter på
å få utlevert
skolemateriell av oss
En av familiene
vi støtter gjennom
familiehjelpen.
Datteren er en av de
flinkeste studentene
på skolen!

Pastor Joel og
kona Marillia er
et brennende og
flott pastorpar

Husene på Manicani er bygd opp
igjen etter tyfonen Yolanda. Det er
veldig koselige landsbyer på øya

I landsbyen Buena Vista på Øya Manicani
var det fullt hus i hjemmet til mor til
Marillia, kona til pastor Joel i Guian.
På møtet kom både slekt og venner og
tilfeldige forbipasserende på den ene veien
som finnes der. Sist kom også far til en av de
kristne ungdommene. Han hadde forfulgt
sønnen sin kraftig for troen. Mange kom
frem til forbønn i det møtet. Flere overgav
seg til Gud. Helt til slutt kom også ham
frem og overgav seg til Gud. Han skaka og
rista noe voldsomt før freden senka seg over
han. Det var utrolig sterkt å se sønnen stå
og be for faren sin og velsigne ham.
Etter møtet kom 72 av highschool-elevene
og fikk skolebøker og skrivesaker. Det blir en
første døråpner til å nå dem med evangeliet.
Øya er strengt katolsk kontrollert, så det er
ikke helt enkelt for de som blir født på ny.
Menigheten er likevel frimodig. De har
flere ungdommer på øya som er blant de
200 som jobber i nikkelgruvene der. De
er veldig frimodige med troen sin. Jeg fikk
enorm tro på vekkelse på denne flotte øya i
Stillehavet.
Vi har også hatt en 4 dagers
bønnekonferanse i Quinapondan. For
et avslutningsmøte! Kirka var stappfull.
Omtrent 170 mennesker var samlet der
fra de to menighetene i Quinapondan og
McArthur. Mens regnet øste ned begynte
Åndens regn fra himmelen å strømme over
folk. Først overgav omtrent 30 mennesker

Det ble et veldig Gudsnærvær som
kulminerte i at folk kom med barna sine
for at vi skulle velsigne dem. Guds Ånd falt
over dem og noen ble liggende på gulvet
i lang tid. Guds fred fylte hele lokalet,
samtidig som det hørtes både rop og gråt
fra mennesker som Gud satte i frihet mens
de var under Guds varme, gode behandling.
En liten gutt lå og gråt fredfullt under
Guds omsorg . En far kom frem med alle
barna sine. Alle falt stille som dun under
Guds kraft og ble liggende. En av dem,
den minste jenta, ble liggende lengre enn
alle. Guds Ånd hvilte over henne. Hun
var barnebarnet til en av pastorene der.
Jeg kjente så sterkt at hun skulle få være
en bærer av den samme ånd og kraft som
bestemoren hennes som nettopp hadde gått
bort var en bærer av.
Gud var i aksjon og møtet ble varende i
nesten fem timer. Folk ville ikke gå. Lederne
kalte det et gjennombrudd av Guds Ånd i
Quinapondan.
Arbeidet her vokser jevnt hele tiden. Det
er nå det største menighetsfellesskapet
på Østre Samar. Vi har også det største
studentarbeidet. Gud er en god Gud!
Leif J. Johannesen

Mens regnet øste ned begynte
Åndens regn fra himmelen å
strømme over folk

“

“

livet sitt til Gud for første gang. Så strømmet
mennesker frem for forbønn for helbredelse
og for å søke nærmere Gud.

fantastiske mulighet
Etter som årene går blir jeg bare mer og mer fascinert av de mulighetene som finnes
i bønn. Når Jesus poengterer bønnen så sterkt at han sier at «mitt hus skal kalles et
bønnens hus blant alle folkeslag» (Mark 11) så viser det bare den tro Jesus har på de
ressursene som ligger i ditt og mitt bønneliv. Historien er full av bekreftelser på dette.
Enkle mennesker har bedt og Gud svarte deres bønn med kraft. Byer, steder, ja land har
blitt forvandlet med enkle menneskers bønn.

Bønneveien er svaret
for Norge
Vi har nå holdt på i 13 år med
Bønnesenteret på Levanger. Da jeg
opplevde kallet til å starte opp dette
bønnestedet brukte Gud et avsnitt i Apg.
16 der det står om Lydia og kvinnene
som samles nede ved elven for å be. Ser
du i versene 6-9 i dette kapitlet ser du
noe av kraften i denne bønnen. Paulus
omdirigeres og stanses i sin iver for Asia
før kallet kommer om å gi evangeliet
videre til Europa og dra til Makedonia.
Vi i denne delen av verden er direkte
berørt av disse kvinnene som samlet seg
og ba til Gud.
Bønnevarder på tennes
Leif Johnny hadde for noen måneder
siden en spesiell opplevelse av at det
skulle tennes bønnevarder over hele
landet. På Bønnesenteret har vi snakket
mye om at kallet til bønn må spres videre
ut over landet. Vi er et bønnesenter midt
i Norge, men landet vårt trenger mange

slike steder både i nord og sør der folket
kan samles til enkel bønn for land og
folk. Og det er nettopp troen på den
enkle veien i bønn som holder oss oppe.
Praktiser den bibelske
bønnemodellen
Når vi leser om bønn både i det gamle
og det nye testamentet ser vi at takken
og lovsangen var sentral i deres bønneliv.
Salmene i GT er en dyrebar skatt for
vårt bønneliv der vi kan be bønner og
lovprise rett fra Guds eget ord. Ser vi
i Salme 100 for eksempel sier salmen
at vi skal gå inn gjennom portene med
takkesang og inn i Hans forgårder
med lovsang. Jeg tar dette til meg
selv og bruker alltid å legge takken og
lovprisningen fremst i mitt bønneliv.
Salmens siste vers gir oss også en
oppskrift på grunner for vår takkesang.
1. Takk Ham, for Han er god. Tenk hvor
mye du har å takke for når du ser på
Guds godhet mot deg. Prøv å huske på

og plukke fram Guds godhet mot deg,
og du finner et hav av velsignelse å takke
for. Salme 103,2 sier «Velsign Herren
min sjel, og glem ikke alt det gode Han
gjør».
2. Takk ham for at «Evig er hans nåde og
miskunn». Prøv å gå igjennom områder
i ditt liv der du gjentatte ganger har fått
nåde og miskunn fra Gud. Bruk det
i din lovprisning og din takkesang til
Ham når du ber.
3. Takk Ham for at «Hans trofasthet
varer fra slekt til slekt». Tenk igjennom
hvor trofast Gud har vært mot deg og
hvordan Han aldri svikter, men kommer
deg i møte når du søker Ham.
Dette er bare tre slike grunnlag for din
takkesang fra det gamle testamente.
Går du videre til NT sier Paulus i Kol.
1,3 «Jeg takker alltid Gud når jeg ber»
og dette utrykket finner du hele tiden i
Paulus sitt bønneliv. I Ef. 5,20 går Paulus

enda lengre og sier «Takk alltid vår Gud
for alt i vår Herre Jesus Kristi navn». Dette
betyr at du kan fylle ditt liv med takk og
lovprisning under alle forhold. Du kan legge
det inn som en start på all din bønn, og ha en
bestemmelse i ditt liv at «så snart jeg ber skal
jeg følge den bibelske modellen og takke
Gud masse, og jeg skal gjøre det før jeg
kommer med mine mange bønnebegjær».
Dette vil forfriske ditt bønneliv, og du
vil kjenne «Å så godt det er å
be, bønn er så herlig!» Dette vil du
erfare når du fyller bønnelivet ditt
med takk og lovprisning. Salme
37,4 sier det så enkelt: «Ha din
lyst og glede i Herren så gir han
deg det ditt hjerte ønsker».
Bestem deg for å begynne på
denne «takkereisen» i dag og ditt
bønneliv vil løftes og berikes.
Bønn er herlig og godt for oss
alle. På Filippinene sier de «litt
bønn – lite kraft, noe bønn – noe
kraft, mye bønn – mye kraft». Så
enkelt og sant kan det sies. Reis ditt
bønnealter, få med deg noen venner og
naboer og start med enkel takknemlig bønn,
kanskje i ditt eget hjem. Det forvandler alt, og
det vil velsigne vårt land og folk.
Håkon Fagervik

- So r g e n b l e snudd til v elsi gn else -

Jeg vil gi deg

flere barn

enn du kan
tenke deg
Lena Nartovska kom til Norge for første gang for
20 år siden. På sensommeren dro hun til Norge
for 12. gang, men denne gangen tok hun med
datteren sin Lena. Sammen har de reist i flere
uker med Håkon Fagervik og holdt møter, og
de er begge svært begeistret for å reise i Norge
sammen.
En dag opplevde Lena å miste et barn i magen.
Det startet en tøff tid for henne. Gang på
gang ropte hun på Gud, og hun kjempet med
depresjon, inntil hun en natt opplevde noe som
forandret hele livet hennes.
– Jeg hørte en stemme som sa «Lena, hvorfor
gråter du? Jeg er den allmektige Gud og jeg vil
tale til deg», forteller Lena.
– Jeg begynte å lure på om jeg var blitt gal siden
jeg hørte en stemme i rommet. Da sa stemmen
til meg «Nei, Lena, du er ikke gal. Det var ikke
min vilje at du mistet barnet ditt, for jeg er den
som gir liv.»
Da stemmen sa det fikk Lena se inn i himmelen,
og der så hun mange barn som alle hadde mistet
livet i mors mage. Plassen var fylt av friskt gress,
og barna lekte og priste Gud. Så kunne hun se
sitt eget barn, og hun gjenkjente med en gang at
hun lignet på sin eldre søster.
– Hvor er mammaen min?, kunne hun høre at
barnet sa til Jesus.
– Det er ikke hennes tid enda, svarte Jesus.

Så talte Gud til Lena igjen.
– Han sa til meg «Alle dine tårer vil bli til perler, og jeg
vil gi deg flere barn enn du kan tenke deg», forteller
Lena.
Fra neste morgen av opplevde Lena en spesiell salvelse
for å ta seg av barn, og hun merket at mange barn
samlet seg rundt henne. Etter en tid begynte hun å
arrangere barneleirer, men den første store omveltningen
skjedde litt senere.
På den tiden var hun musikklærer, og en av elevene
hennes var svært tynn, alltid sulten og gikk i forferdelige
klær. Hun spurte gjentatte ganger, allerede fra første dag,
«Kan du bli min mamma?». Lenas hjerte ble knust for
denne jenta. Hun dro på besøk til familien, og møtte
foreldre som var fullstendig ødelagt av alkohol. Jenta
hadde en søster som også desperat trengte hjelp. Lena
sørget for at foreldrene fikk plass på rehabiliteringshjem,
men de rømte etter bare fire dager. Til slutt tok
sosialkontoret disse to barna med seg til et barnehjem,
og var der i omtrent ni måneder. Etter en lang periode
med papirarbeid og godkjenning fra sosialkontoret
var alt klart for at disse to jentene kunne flytte inn til
familien Nartovska.
– Det var som å komme hjem fra fødeklinikken. På en
dag hadde jeg fått to nye barn!, forteller Lena begeistret.
Da de hadde levd som en fembarnsfamilie i fire år
fikk Lena en telefon fra sosialkontoret. De spurte om
hun kunne tenke seg å ta inn fire nye barn, alle fra
samme familie. Deres mor var alkoholisert og faren var
narkoman, og de vokste opp i en voldelig hjem. Uten
å nøle svarte hun ja, og fire flotte barn flyttet inn i
hjemmet deres.
Etter en måned ringte sosialkontoret igjen, og spurte
varsomt om hun kunne ta imot ett barn til, da de visste
at barna hadde det godt hos Lena. Dette barnet, Yvonne,
slet med funksjonshemming. Hun ble tidlig solgt til
sigøynere for å tigge for dem. Da hun nektet å tigge ble
hun både slått og kuttet med kniv.
– Hun er en så god jente, med et så godt og mykt hjerte!
Ja, hun har psykiske problemer, men hun er min gode
venn, og ønsker alltid å hjelpe til. Selvfølgelig skulle vi ta
imot henne!, sier Lena.
Yvonne hadde en søster, og hun ønsket så inderlig at
de måtte finne henne. Søsteren hennes ble også solgt til
sigøynere for å tigge. Etter åtte måneder fant de endelig
henne. Hun heter Viktoria, og hun var i en forferdelig

forfatning. Hun var slått og skadet, og kroppen var
dekket av arr. En hund hadde bitt henne i ansiktet
og ødelagt den ene tårekanalen, noe som gjorde at
tårene hennes skapte betennelse i ansiktet. Hun kunne
heller ikke snakke tydelig. Sosialkontoret og politiet
fant foreldrene, som også hadde flere andre barn, men
foreldrene nektet å kalle henne for sin egen datter.
Viktoria fikk bli barn nummer elleve i Lenas familie.
– Det betyr ingenting at de ikke er barn av mitt blod. Vi
er en familie på grunn av Jesu blod, sier Lena.
Med elleve barn er det ikke vanskelig å se for seg at
hverdagen består av mange utfordringer, men Lena er
tydelig på at det er Jesus som er hennes store styrke i
hverdagen.
– Noen ganger er det tungt, og min kjærlighet er
begrenset, men da blir Hans kjærlighet i meg så mye
større! Han tar imot meg med alle mine problemer,
så hvordan skal jeg ikke kunne ta imot dem med sine
problemer?, sier Lena.
Storesøster Sofia er begeistret for å være en del av en slik
familie.
– Det er en stor velsignelse å være i denne familien.
Hver dag er det nye historier. Jeg føler at alle disse er
mine egne søsken, sier Sofia.
Hun opplever også at hun får vokse som menneske.
– Hver dag må jeg lære meg å elske og lære meg å vise
Jesus til dem, sier Sofia.
Det er tydelig at Lena er stolt over familien sin, og hun
stråler mens hun forteller om hver og en av dem. Når jeg
møter dem er de på vei hjem til Ukraina, og Lena kan
knapt sitte stille når hun tenker på at hun snart får se
dem alle igjen.
Historien deres er et tydelig vitnesbyrd om kjærlighets
kraft, og hvordan Gud kan vende en håpløs situasjon til
en rik velsignelse. Lena er krystallklar på hvem som skal
ha æren for det hele.
– Jesus er den beste i mitt liv. Det er Han som har gjort
dette.
Herman Frantzen

Ny høst med Nordic School
I høst startet vi opp Nordic School for
syvende gang, denne gangen med 13
flotte elever. Vi er en sammensatt gjeng,
men felles er at alle har en brennende
lengsel etter å bli med kjent med Gud.
Det er alltid et privilegium å få ta imot
nye elever, og vi opplevde allerede fra
dag én at Guds nærvær har vært sterkt
til stede. Flere vitnet om at Gud hadde
gjort viktige ting i livene deres allerede
de første dagene.
Året er fylt av grundig undervisning og
spennende praksis. Andreas

Fjellvang, som har vært skoleleder siden
begynnelsen, har i år permisjonsår i
Redding, California, noe som gjør at
Øyvind Hovset og Herman Frantzen har
tatt mer ansvar innenfor undervisning og
administrasjon.
Vi har også med oss en fantastisk
gjeng av stab og frivillige som står på
for å sørge for et uforglemmelig år. Vi
gleder oss til det som ligger foran og vi
nyter hver dag. Vi tror at vi gjennom
bibelskolen er med på en viktig arbeid, i
det vi sammen får oppleve mer av Gud
og blir utrustet til å forløse Hans rike på
jorden.

JESUS

hentet meg

tilbake til

S

tine Tangen vokste opp i en kristen
familie i Askim. Som liten var hun med
i menigheten, men rundt 15-årsalderen
gjorde hun et veivalg i livet som sendte henne
ut i alternative miljøer. Hennes lengsel etter
Gud gjorde at hun søkte Ham andre plasser enn
i Jesus. Det startet en ni år lang periode hvor
hun kom dypere og dypere inn i retninger som
buddhisme, okkultisme og østens religioner. Hun
beskriver det selv som vanskelige år.
Det som drev henne var en søken etter å få ro og fred på
innsiden, men det viste seg at jo lenger inn hun kom i disse
retningene, jo mer vokste uroen på innsiden, på tross av det hun
ble lovet.
– De lover gull og grønne skoger, men jeg fikk bare en kortvarig
illusjon av ro, sier Stine. Uroen fortsatte å vokse.
Dette fortsatte helt inntil en dag i januar tidligere i år. Da fikk
hun en telefon fra en ukjent mann. Han hadde sett en video
av henne på internett hvor hun synger, og han spurte om
han kunne komme innom for å kjøpe en CD. Det hun ikke
visste var at denne mannen, som var en kristen, egentlig hadde
opplevd en nød for henne, og opplevde seg kalt til å forkynne
for henne.
De møttes, og denne mannen, som hadde kjennskap til farene
ved alternative retninger, forkynte evangeliet for Stine, og den
dagen valgte hun å ta imot Jesus.
– Jesus tok meg opp fra gjørmen og gav meg et nytt liv!, sier
Stine begeistret.
I ettertid kastet hun ut alle sine gjenstander fra det gamle livet,
noe som ble tre søppelsekker til sammen. Hun begynte i den
samme menigheten som hun vokste opp i, men denne gangen
var det helt annerledes.
– Nå hadde jeg hele hjertet mitt med i det, beskriver hun.
Omvendelsen snudde opp-ned på livet, og i stedet for å gå etter
en karriere innen den alternative bransjen ser hun lyst på en
fremtid sammen med Jesus.
En dag ba hun sammen med en venninne, og plutselig ble
venninnen hennes minnet på Levanger, hvor hun visste at det
var en bibelskole. Stine fortsatte å be over det, og opplevde fred
for å dra nettopp til Levanger. Dermed flytte hun sakene sine,
og begynte på Nordic School i høst.
– Jeg klarer ikke en gang å sette ord på hvor bra det har vært
å være her!, sier Stine om det første måneden på bibelskolen. –
Fortsatt må jeg av og til klype meg i armen for å sjekke om det
virkelig er sant at jeg får leve dette livet!
Stine stråler i det hun snakker om Jesus.
– Jesus er sannheten! Han hentet meg tilbake til seg, sier hun.
Herman Frantzen
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Høstkonferansen
I september fikk vi gleden av å samle
til Høstkonferanse, med noen av våre
favoritter av norske forkynnere som
hver for seg gav oss noe helt unikt.
Fra fjern og nær kom folk til
Levanger og ble med oss
disse dagene. Helt fra
begynnelsen av snudde
vi det hele på hodet og
begynte med ettermøte, og
allerede da sa flere at de ble
helbredet og møtt av Gud. En
av dem var Kjersti Gjermstad,
som fortalte gripende at hun under
forbønnen så Jesu blod komme og
rense henne i en visjon. Det var lett å
se at hun var berørt, og hadde fått en
fornyet glød i møte med korsets kraft.
Siri Iversen er kjent for mange som
et fyrverkeri av en forkynner, og med
sin levende entusiasme og sterke
formidling av Ordet utfordret hun
oss alle til å la Gud skrive sin historie
med oss – i det han former oss til å
bli mennesker som forandrer verden
omkring oss.

Hilbert Norheim, bønneleder i
Filadelfia Kristiansand, talte med en
enorm autoritet og formidlet visdom
på en måte som grep oss alle, og
utfordret oss til å gå lenger i å søke
Guds ansikt.
Øyvind Gaarder Andersen fra
Høyskolen for ledelse og teologi
underviste både med en teologisk
tyngde og inspirasjon fra levd liv,
og oppfordret oss til å be for syke,
og de skal bli helbredet! Det var
også betjening, og her var det flere
som opplevde både fysisk og indre
helbredelse.
For flere har denne konferansen etter
sigende vært en av de aller beste, og
vi blir begeistret av å se hva som Gud
gjør i landet vårt. En fortalte at hun i
etterkant hadde opplevd at den Hellige
Ånd var spesielt med henne da hun var
på jobb etter konferansen. Historiene
er mange, men mest av alt er vi
takknemlig for en stor Gud som alltid
kommer når vi søker Ham!
Herman Frantzen
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Så herlig med

Ukrainsk besøk!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

J

eg har vært på en 3 ukers møtetur med
pastorkona Lena og datteren Sofia Nartovska
fra Zhmerynka. Begge to er flotte kristne
og dyktige musikere som berører hjertene sterkt
med sin musikk og sine vitnesbyrd
Flott å være i Froland, Åmli
og Åseral
Vi hadde først en runde på Sørlandet der vi
besøkte flere menigheter. Vi begynte vårt besøk
i Misjonskirken Froland med venner som har
vært utrolig velsignende for arbeidet i Nordic
Mission gjennom mange år. Det er alltid så flott
å komme både dit og til Åmli Misjonsmenighet.
Møtene i Betania Åseral var også så fine. Guds
nærvær preget samlingene på en sterk måte, og
lørdag formiddag hadde vi friluftsmøte i flott
sommervær i sentrum av Åseral.
Til Helgeland
Vi dro så nordover til Helgelandskysten, med
møter på Berg Misjonshus, og i pinsemenigheten
i Tjongsfjord. Begge plassene var det godt
å være med mange som søkte forbønn i
møtene. Vi dro så videre til Mo i Rana og
Helgelandskonferansen på Mo der flere ble frelst
og møtte Gud på forskjellige måter.

Vi avsluttet denne rundreisen med et flott
møte i bedehuset på Frosta, og helgen i
Kristen musikkfestival på Verdal. Omtrentt
500 mennesker var tilstede i Verdal, og Peter
Sandwall og Lars Mörlid var sammen med oss i
møtene.
Vitnesbyrdet til Lena grep virkelig folk på alle
steder vi har vært. Det er som om hjertedørene
åpnes ekstra ved å høre om Guds barmhjertighet
og omsorg som blir vist til de elendigste og
fattigste i Ukraina. Etter slike vitnesbyrd er det
lett å dele Guds ord til folket. Derfor har det
vært så herlig å ha disse to med meg på denne
reisen. Gud velsigne de tilbake og velsigne hele
Ukraina. Landet trenger våre forbønner som
aldri før.
Håkon Fagervik

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.

seg
Skolegutt åpnet
forbønn
En kvinne bad om
koleklasse, og
for en ungdomss
r. De har opspesielt en gutt de
e endringer i
plevd svært positiv
har åpnet seg
etterkant - gutten
nskelig, og de
om det som er va
ud er med.
sier de merker G

Plagene er borte
En kvinne på 80 år sie
r hun er
kvitt mange plager ette
r forbønn
og kaller forbønnstjene
sten en
gave for henne.

Kvinne ble frelst!
En kvinne fikk be til frelse med
sin søster, og hun ble satt fri fra
blant annet sorg. Flere har vært
med og bedt. Takk Jesus!

Økonomien gikk i or
den
En kvinne ønsket forb
ønn for
økonomiske vanskelig
heter.
Nå har hun på forund
erlig vis
fått pengene hun treng
te!

Datter forandret
d psykisk
En mor har opplevd go
n sin etter
forandring hos dattere
forbønn.

Helbredet under soaking
En kvinne forteller at hun
under et soakingmøte
opplevde at slitenhet og
smerter som har vært i
kroppen i en uke forsvant!
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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.

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
22. - 25. OKt
Møteserie i Søgne
Misjonsmenighet

15. - 18. okt
Askøy
Misjonsmenighet.

28. -31. okt
Felles bønneuke for
menigheter i Østfold
på Degernes Leirsted
1. nov
Filadelfia Moss og
Zoe-menigheten
Sarpsborg

Side 22 • Vekkelsesrapport

11. - 15. nov
Vekkelsesuke i
Turistkirken Puerto
Rico

26. - 29. nov
Bønnekonferanse
Levanger

19. nov
Bibelskolen i
Misjonskirken Stjørdal

1. - 15. nov
Misjonstur til
Filippinene

20. - 22. nov
Storhelg i
Misjonshuset Mosjøen
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