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Jeg har skrevet så mange ganger om 
kraften i lovprisning og et takknemlig 
hjerte. Men jeg tror ikke dette kan 

overvurderes i det kristne livet. Bibelens 
oppfordring til å takke, glede seg i Gud, ha 
sin lyst i Herren og i Ham alene er så sterkt 
poengtert i Guds ord at vi trenger å minne 
hverandre om det igjen og igjen.

Paulus oppfordrer oss til å takke for 
alle mennesker .Tim 2,1,under alle 
forhold 1Tess 5,18,takke for alle 

ting, Efes. 5,20 Derfor er det hele tiden 
en skole Gud kaller oss til å gå i å lære oss 
takknemlighet.

Jesus forvandler fiskene og brødene 
ved å takke. I Jesu liv sto takken 
sentralt. De største under han gjorde 

skjedde gjennom takkebønner. I Matt.14 
og 15 møter vi de to brødundrene Jesus 
gjør og i begge disse står det bare at han 
ber takkebønner og så skjer underet.  Det 
samme ser vi i Joh.11 der Jesus gjør sitt 
største mirakel, se vers 41 Så tok de bort 

steinen og Jesus løftet blikket mot 
Himmelen og sa ”Far jeg takker deg 
fordi du har hørt meg. Jeg visste at du 
alltid hører meg.”  det eneste han gjør 
her er å takke før han roper Lasarus 
ut.

hiMMElEN fUll aV dE 
TaKKNEMEligE.

Om du leser i Joh. 
Åpenbaring ser du at 
Himmelen er fylt med 

takknemlig lovsang. Grunnen til denne 
lovsangen finner vi i Åp 5,5 der Johannes 
ser Jesus og Himmelen bryter ut i en ny sang 
” Verdig er du Guds lam, som ble slaktet 
og har med ditt blod frikjøpt for Gud 
mennesker av alle stammer og tungemål”.  
Hovedgrunnen til vår lovprisning og 
takknemlighet til Gud er Jesus som ofret 
seg for alle våre synder. Ingen som oss har 
grunn til å ha et takknemlig hjerte for at 
Jesus har frelst oss. Legg dette til grunn for 
din takk og lovprisning og Himmelen vil 
komme til ditt hjem og din hverdag.

gOdT Å VÆrE saMMEN MEd 
dE TaKKNEMligE!

Alle opplever vi at det er godt å 
omgi seg med mennesker som er 
takknemlige og positive. Det er 

alltid en velsignelse rundt slike mennekser. 
Paulus begynner ofte sine brev med 
”jeg takker alltid Gud for dere” . For en 

innledning på et brev eller en samtale. Og 
han gjorde det ikke bare til de problemfrie 
og medgjørlige. Men 1.kor.1,4 begynner 
slik til en av de menighetene som Paulus 
virkelig strevet med. Dette viser at vi nesten 
aldri kan være for takknemlige. Paulus 
sier en annen plass ,”takk Gud under alle 
forhold.” 1.Tess.5,18. Så i Efes.5,20 ”Takk 
for alle ting”. Og i 1.Tim.2,1 ”Takk for 
alle mennesker”. Disse stedene viser hvor 
omfattende vår takknemlighet skal være. 
Og i 1.Tess.5,18 sier Paulus ” for dette er 
Guds vilje med dere i Kristus Jesus.  Altså 
er Guds vilje takknemlighet .

PlaNlEgg TaKKNEMlighET i 
diN hVErdag. 

Begynn dagen med å takke Jesus for 
en ny dag, finn små enkle ting i 
hverdagen du kan takke for. Og 

glem ikke hovegrunnen til vår takk. Jesus 
og hans seierrike død på Golgata, når du 
tenker på Ham kan du la være å takke da??

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

h a R V e S t

taKKNEMLIghEtENS 
FOrVaNdLENdE KRAFT!

DIN BROR OG VENN
haKON FaGeRVIK
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ZAMbIA!
Av Leif J
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søndag formiddagsmøte i den nystartede menigheten i kitwe
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KORSTOG I ChAmuKA

Redemtion Harvest Churches  
har menigheter i mange 
landsbyer i området. En av dem 

er menigheten i Chamuka. Her hadde 
vi korstog under et stort tre.  Det var 
samlet bortimot 200 mennesker. Det er 
en fantastisk stemning å ha friluftsmøte 
i Afrika! Dans og sang og masse 
rytme!  Til og med norske stive stokker 
begynner å røre på seg når Zambierne 
setter i gang med sine sanger!  Og Guds 
Ånd var i aksjon!  Det var en knallsterk 
atmosfære og mange søkte Gud i møte 
etter møte. Men veldig få ga respons 
på innbydelse til frelse. Jeg spurte Gud 
:”Hvorfor er det slik?” Svaret kom raskt: 
”Her er de fleste kristne!” Men det er 
masse blanding mellom kristendom , 
tradison og trolldom. F.eks når noen blir 
født gir foreldrene dem gjerne navn etter 
en slektning og merker dem på hode 
bryst og nakke. De samme lidelser og 
legninger som den personen har/hadde 
kommer over dette barnet når han /
hun vokser opp. Noen ganger tatoverer 
man også på barnet. Dette blir som en 
heksekraft som følger dette barnet.

Dette er dypt rotfestet i folket  
,  og i menighetene. Enkelte 
praktiserer også flerkoneri og 

velger å følge tradisjonen foran bibelen.  
Det var ikke rart man kjente Den Hellige 
Ånd gå både dypt , skarpt og varmt i 
disse møtene!  Under treet i Chamuka 
opplevde mange både befrielse , 
legedom og kraft til omvendelse. Mange 
møtte Gud på en dyp og inderlig måte.  
Utfordringen deres er ikke å ha frihet 
til å danse å synge . Det gjør de lett og 
i time etter time.  Utfordringen er å la 
Gud få slippe til på hjertets dyp , slik at 
livet kan bli forvandlet! Paulus snakker 
om at man har blitt kjøpt fri fra ”det 
tomme liv som vi arvet fra fedrene.”  I 
Zambia er det høyaktuelt! 

DeT eR AlleReDe TO 
OG eT hAlvT åR SIDen 

håKOn OG jeG beSøKTe 
mISjOnSFelTeT våRT I 

ChIpembI I ZAmbIA SISTe 
GAnG. Denne GAnG 

hADDe jeG meD meG eT 
TeAm på 7 FAnTASTISKe 

peRSOneR.

Med på Turen: 
Tore Thrana, Helena Skarsem, 

Vera Solheim, Anne Grethe og Jørn 
Andreassen, Tove og Arne Tholo.

Leif J Johannesen

Jørn,tore,Arne,tove,Helena,vera og Anne grethe
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hvorfor satse 
i et land der 
man regner 
at ca 80% av 
befolkningen 
er kristne, 
og der 
presidenten 
har erklært 
landet som 
et kristent 
nasjon? 

››› Vi satser fordi vi opplever 
Gud har kalt oss til det

››› Vi satser fordi det er et av 
Afrikas mest fattige land

››› Vi satser fordi det er et land 
som er hardt rammet av malaria 
og HIV/AIDS (12,5 %av voksne)

››› Vi satser fordi det er så mye 
trolldom og blandingsreligion

››› Vi satser fordi Zambia er det 
4 verste landet i verden når det 
gjelder alkoholavhengighet

››› Vi satser fordi vi tror at vi 
kan være med på å gjøre en 
forskjell!

Vi tror på en sann og ekte 
kulturimperialisme!  Vi tror 
at himmelkultur som kommer 

ved forkynnelsen av et klart og rent 
uoppblandet evangelium i den Hellige 
ånds kraft overvinner kulturer som 

stammer fra grunnkreftene i verden! 
Om det er elementer i norsk kultur 
eller Zambisk , så må det bøye seg for 
himmelkulturen som er sunn og god og 
til liv for alle nasjoner!

ZAMBIA

Jeg har reist over store områder i 
Zambia etter hvert. det slår en 

at det er kirker på hvert gatehjørne.  
Hvorfor skal vi satse her hvor det er så 
mange kristne? Selv har jeg kommet til 
denne konklusjonen summert i noen 
hovedpunkter:
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Ingen kan bestille møte med 
høvdingen. Han kaller selv inn de han 

vil snakke med .   Vi fikk invitasjon til å 
møte ham i hans ”palass” , en rund åpen 
hytte med gresstak. 

Vi fikk  klare instrukser om kotymet 
av høvdingens sekretær.  Vi skulle 

knele ned  og  klappe tre ganger når han 
kom inn. Ingen får lov å  håndhilse på 
han. Gamle tradisjoner fra generasjoner 
blir ivaretatt.  Denne høvdingen  har 
imidlertid forkastet alle okkulte ritualer 
og symboler. Tidligere hadde de flere 
okkulte symboler på veggen i palasset.. 
Noen høvdinger bar på stor okkult 
kraft, og noen gjør det enda.  De kan 
forflytte seg ute at noen vet hvordan 
det skjer. Høvdingen har bl.a  ansvar 
for utdeling av land og mange lokale 
avgjørelser. Han er ikke en politisk leder.
Den forrige høvdingen var ikke god. 
Han forbrukte masse alkohol og tillot 

mye slikt også i samfunnet sitt. Når 
denne høvdingen døde for ikke lenge 
siden, gikk misjonen vår der nede inn i 
bønn og faste før valget av ny høvding. 
Valget må skje etter familielinjen.  De 
fikk bønnesvar!  Nå ble det valgt en god 
kristen mann som høvding! Han sa selv 
at hans viktigste oppgave er at folket 
han skal tjene Gud. . Allerede har han 
innført innskrenkede alkoholregler og 
helsemessige reformasjoner.

hAn ønSKeR å GI en bIbel 
TIl hveR Av SIne 200 
lAnDSbYleDeRe

Høvdingen ønsker å gi en bibel til 
hver av sine landsbyledere.Han 

spurte om vi kunne hjelpe ham med 
å få tak i disse 200 biblene. (Så om 
noen av leserne kjenner seg minnet på 
det, er det bare å ta kontakt med oss).   
Denne chiefen er altså  en aktiv kristen 

og eldstebror og lekpredikant i United 
Church of Zambia. Han støtter veldig 
sterkt Redemtion Harvest Churches  og  
har allerede skrevet under på at misjonen 
skal få tittel på landområdet sitt , sitt slik 
at ingen kan ta det fra dem.   Det var 
veldig sterkt og rørende når vi tilslutt 
fikk velsigne og be for høvdingen som 
har ca 30 000 mennesker under seg.

Vi tror på en sann og ekte 
kulturimperialisme!  Vi tror 

at himmelkultur som kommer ved 
forkynnelsen av et klart og rent 
uoppblandet evangelium i Den Hellige 
Ånds kraft overvinner kulturer som 
stammer fra grunnkreftene i verden! 
Om det er elementer i Norsk kultur 
eller Zambisk , så må det bøye seg for 
himmelkulturen som er sunn og god og 
til liv for alle nasjoner!

møTe meD 
høvDInGen:  

ChIeF ChAmuKA 
I ChIpembI
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KITwe eR ”KObbeRbYen” 
meD neSTen 900 000 
menneSKeR. heR SKulle 
vI hA bønneSKOle.

De hadde samlet ledere fra 
mange menigheter.  Skolen 
startet med masse sang 

og rytmer og dans, men utrolig nok 
samtidig med en merkelig stengt 
atmosfære!  Jeg tenkte; ” Hvordan 
i verden skal jeg kunne si noe her?! 
” Idet jeg skal opp for å undervise, 
spiller pianisten plutselig lovsangen: 
”You are Alpha and Omega.”  og jeg 
hører den velkjente stemmen fra Den 

Hellige Ånd si: ”gå med den sangen”, 
og det gjorde jeg i lang tid! Plutselig 
skiftet atmosfæren og stedet ble fylt av 
Guds nærvær! Da kunne bønneskolen 
starte!!   Den ene dagen jeg kjørte inn 
på konferanseplassen, så jeg som i et 
syn at her er det vekkelsesatmosfære!  
Og det kjentes.  Det var et sterkt 
budskap av en lokal evangelist, og jeg 
kjente at Gud kom til å bruke han i 
vekkelse fremover At han kom til å 
bli til velsignelse både for Kitwe og 
langt  utover det.  Denne evangelisten 
og hans menighet besluttet å slutte sg 
til Redemtion Harvest churches etter 
dette møtet.

velSIGnelSenS KRAFT!

På en av dagene på bønneskolen 
underviste jeg om kraften i velsignelse. 
Det ble en knallsterk atmosfære i 
rommet. En av  pastorene  kom til 
meg etter møtet og  sa: ”Det er ikke 
mange som følger denne linja her.   
De fleste forbanner sine fiender!  En 
annen pastor sa til meg: ” Her er det 
slik at en 2 . pastor  faktisk kan ta livet 
av en annen for å få hans posisjon. Det 
er sterkt å forkynne det enkle , radikalt 
klare evangeliet i en slik setting!

bØNNeskole
 i KiTWE

ZAMBIA
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Evangelist Stephen  begynte å sloss 
når han var bare seks år gammel. 
Når han var femten var det  blitt 

skikkelig alvorlig. Han brukte å slå ned 
pastorer også.  Men en dag da han var 23 
år  skjedde det noe som forvandlet livet til 
denne råtassen.  Han lå i senga si en natt. 
Plutselig ser han et stearinlys lyse i det 
mørke rommet i et hjørne. Så hørte han 
en mild stemme si:  ”Hvorfor gjør du dette 
mot meg?”  ”Hvem er du? ” spurte han 
. ”Jeg er Jesus!” svarte stemmen.  Da var 
det som han mistet all kraft i kroppen og 
begynte å storgråte. Siden den dagen var 
livet hans forvandlet. Nå er han  47 år og 
er evangelist. Han elsker å evangelisere og  
vinner mennesker!

Tidligere var han og Benjamin, 
pastoren vår,  drikkekamerater 
. Når de ble frelst begynte de å 

be om at det området som de før hadde 
drukket på og som var et drikkebule , skulle 
bli forvandlet.  Nå er det to menigheter/
kirker på denne tomta!   De ser det  som et 
sterkt bønnesvar og fortsetter å be for hele 
området, som er svært fattig og belastet 
med alkoholmisbruk.

evAnGelIST STephen:
FRA SlåSSKjempe TIl SOlDAT I GuDS ARme!

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

behOv I ZAmbIA

Mye forbedringer er gjort 
på misjonsbasen vår 
i Zambia.  Nå er det 

satt opp solcellepanel som driver 
vannpumpen som pumper vann opp 
fra dypvannsbrønnen og gir vann til 
landsbyen. Det er også lagt rører til 
husene på basen , slik at det er innlagt 
vann.

Både griseprosjekt og hønsefarm er i full 
drift!

Når vi var der nede nå fikk vi gjennom 
innsamlede midler hjelpe dem med bl.a: 
kjøp av to okser til pløyingen. En vogn 
til oksene. Plog , harv, gjødsel  og rør m 
munnstykker til vanning av jordene. Nå 
kan de også dyrke vintermais å få inntekt 
og mat også i den tørre årstiden. I tillegg 
dyrker de nå 
frukt og tomater.

Julia og Benjamin har også planer om å 
starte bibelskole på basen i begynnelsen 
av 2014.  

huSeT DeReS bRAnT neD

Under korstoget vi hadde i 
Chamuka, brant huset til 
døtrene til lovsangslederen 

James ned til grunnen.  Det var et 
dårlig hus av tre og gress, og vi ønsker 
å hjelpe dem med å bygge et bedre hus 
av cementblokker.  Blokkene lager James 
selv, men han trenger hjelp til både 
blikktak og cement.

På misjonsbasen, trenger de sårt en bedre 
bil som er egnet for de røffe forholdene 
og veiene i området.

evangelist stephen, fra
 slosskjempe til soldat i guds arme!

Det lille huset til døtrene til 
lovsangsleder James(bak) brant ned
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Det ANte Meg At 
DeNNe tUreN koM 
tIl Å ForANDre oss!

Her er noen av 
inntrykkene fra 
noen av team-
deltakerne:

”Det ante meg at denne turen 
kommer til å forandre oss også. Vi har 
fått Afrika og Zambia på innsiden. 
Vi ønsker virkelig å reise ned igjen. 
Det er vanskelig å tenke at det er siste 
gangen vi er der. Og så tror jeg det er 
en gryende vekkelse på gang i Kitwe!”

”Jeg fikk et personlig inntrykk av 
verdens nød materielt for første gang 
på nært hold!  Og så alle de skjønne 
barna! Uansett hvor vi var i menighet 
eller over alt.

Det var store kontraster. De mangla 
nesten alt men hadde stor evne til å 
glede seg og å være takknemlig. Det 
gjorde inntrykk.”

Arne: tove:

ZAMBIA
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”Hele turen var full av inntrykk. Det 
sterkeste var deres åpenhet og nærhet! 
Den enkelheten vi var under gjorde 
at fokuset har blitt flyttet på andre 
ting. Vi har fått sett  med egne øyne 
hvor langt  våre ressurser og vår 
overflod når der nede og hvor godt 
det er administrert  både fra Nordic 
og dem der nede! De tar hånd om 
alt. Det har gjort et kjempeinntrykk 
hvordan ressursene  blir ivaretatt. 
Vi har fått lov å delta i alt. Vi har 
fått dele fra hjertet og har fått vært 
medarbeidere. Det har vært herlig!”

”Sterkt å være i et helt annet miljø 
fjernt fra hvordan vi lever. Sterkt at 
vi er ett i Jesus uansett hvilken kultur 
vi er vokst opp i.  Å være med  på 
møtene og  møte folket å få profetiske 
signaler om hva Gud vil gjøre, har 
gjort sterkest inntrykk på meg.
Å se hvor oppmuntret de ble av  at vi 
var der—var fantastisk!”

”Jeg synes folket var så gudfryktige, 
vennlige og gjestfrie! Sangen og 
dansen på møtene sammen med all 
fattigdommen  gjorde også inntrykk.”

verA: Jørn: Anne grethe:

Ingen kan synge og danse som afrikanerne!Ingen kan synge og danse som afrikanerne!
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Dette var min tredje tur til 
Zambia. Jeg hadde lenge 
ønsket å treffe mine venner 

der nede igjen siden jeg var der alene i 
noen uker i 2011. Fristelsen ble derfor 
litt for stor da Leif spurte om jeg ville 
være med. Leif og jeg ble enige om at 
jeg skulle være med som medhjelper på 
turen.

Jeg var førstemann ut av flyet da 
vi ankom Lusaka International 
Airport . Julia Sichilongo og hennes 

trofaste medarbeider, Benjamin Sakala, 
stod og ventet på oss i ankomsthallen. 
Gjensynsgleden var stor da vi møtte 
hverandre, og vi hadde mye tapt prat 
å ta igjen etter disse to årene med lite 
kontakt. 

Da vi endelig kom til Chipembi 
og misjonsarbeidet der var 
det mye forandring å se 

siden jeg var der sist. Grisefjøset var nå 
ferdig og i full drift. Det samme gjaldt 
den solcelledrevne vannpumpa og 
vanntårnet, som de også ganske nylig 
har måttet foreta en helt nødvendig  
oppgradering av. Vannrør var lagt til 
gjestehuset og bønnehuset, der det 
nå var blitt vann i kraner og toaletter. 

Dette er en luksus som er veldig uvanlig 
ute i bushen i Zambia, men som 
kanskje er lett for oss nordmenn å ta 
som en selvfølge. Innlagt vann vil ogå 
være veldig nyttig å ha når de starter 
opp bibelskole og annen aktivitet på 
stedet, som de lenge har drømt om. 
Benjamin & Co har sannelig ikke ligget 
på latsiden siden jeg var der for to år 
siden.

(Benjamin fortalte meg første dagen at 
for en tid tilbake hadde syv løver rømt 
fra en nasjonalpark et stykke unna, og 
at spor etter en hannløve hadde blitt 
oppdaget rett utenfor misjonen uken 
før vi kom. Men, for å spare våre norske 
venner for dårlig nattesøvn og angst for 
å bevege seg utendørs, sa vi ingenting 
til dem om dette før dagen da vi skulle 
reise. De hadde mer enn nok med å 
kjempe mot skummel malariamygg og 
ekle småkryp den tiden vi var i Zambia. 
Dessuten er jo innbildt trygghet også 
en slags trygghet.)

Jeg må ærlig si at jeg blir grepet 
av den enkle og solide Gudstroen 
som Julia, Benjamin m/ familie, 

og andre der nede viser. Et eksempel 
er da de hadde plantet mais på sitt lille 

jordstykke og alt sammen etter kort tid 
ble spist opp av larver. Hele avlingen 
var tapt. For fattige mennesker som 
dem var dette egentlig en katastrofe, 
men likevel var det ingen bitterhet og 
nedtrykthet å spore på grunn av dette. 
Det virker som om det å miste motet 
og tvile på at Gud er god når sånt 
skjer ikke er et alternativ for dem. De 
takker virkelig Gud under alle forhold. 
Og det ser ut til å virke, ikke bare i 
teorien. De har en nydelig evne til å 
gå til Gud med sine problemer, ikke 
til mennesker. De  virker da også mer 
lykkelige og harmoniske enn mange av 
oss nordmenn , som til enhver tid har 
den maten vi vil ha i kjøleskapene våre. 
Jeg har så mye å lære av disse folkene. 
I det ytre er de fattige, men i sitt indre 
er de rike. 

Det er veldig mulig at om jeg 
ved en senere anledning igjen 
skulle bli spurt om å dra til 

Zambia igjen så vil jeg heller ikke da 
klare å stå imot fristelsen. 

  Tore Thrana

Zambia...igjen
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barnedans på utemøte i Zambia
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Mange flotte
møteserier i Norge

Av Håkon. F

NORGE
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Folket fyldte lokalet på det herlige møtet i betel kirkenær.
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Denne ettersommeren og høsten har jeg besøkt 
mange steder og hatt med meg team på de fleste 
steder.   Det er så herlig å ha med seg de flotte 

ungdommene fra Bønnesenteret. De lever det livet i bønn og 
innvielse som skaper atmosfære og gir friske vitnesbyrd og 
frimodighet i møtet  med andre mennesker.

Mosjøen er et sted vi ønsker å satse mere i framover. 
Vi har leid Misjonshuset i to år framover og vil 
satse med team fra Bønnesenteret som besøker 

byen. Jeg hadde selv med meg et herlig team i september 
og vi opplevde så mye fint i byen. Flere ble frelst og mange 
ble helbredet, spesielt ute på gata.   Vaffelkirka var med, og 
folk elsker kontakten med de unge som steker vafler og 
vitner om Jesus.  Så naturlig og hverdagslig en måte å bringe 
Jesus til folket på.   Be for mosjø-prosjektet vårt. Gud må 
komme til denne byen som er kjent for mye narkotika og 
overdosedødsfall, ikke minst det siste året.

helGelAnD. 

Mange av oss som jobber i Nordic mission har våre 
røtter fra Helgeland.   Dette vakre området med 
de tusener av øyer og skarpe fjell som reiser seg 

fra havet. Her finner du fjellene De syv søstre, Hestmannen 
, Dønnamannen, Rødøyløva, Torghatten og alle slike 
attraksjoner som de fleste turister legger merke til. De siste 
tiårene har Helegland vært så forsømt når det kommer til 
evangelisering og møtevirksomhet.  Vi kjenner en slik lengsel 
etter å gjøre noe med det. Vi vil sende team oppover. Jeg og 
et lite team besøkte et lite sted som heter Tjongsfjorden i 
september og vi hadde et herlig møte der. Vi var 18 stykker på 
møtet, og det kom inn en kollekt på 23.000 kroner. Det er en 
slik takknemlighet når vi kommer ut til disse stedene. Over 

alt finner du ildsjeler som holder virksomheten oppe, selv om 
de bare er noen få. Vi elsker alt Guds folk og vil støtte opp om 
de vi kan der vi reiser. Jesus selv sa ” la oss gå til småbygdene 
her omkring”. 

bjOA OG ølen.

Jeg hadde også med meg et flott team til fellesmøter på 
Bjoa innenfor Haugesund for noen uker siden.  Vi hadde 
fine møter der Gud møtte mennesker, og ikke minst er 

det velsignet å få bli til oppmuntring for de kristen på steder 
der vi kommer. Jeg elsker fellesmøter og ser hvor viktig det er 
at Guds folk står sammen på stedene rundt i landet. Be for 
Bjoa og Ølen, det er mange brennende kristne som ber for 
bygdene der om et gjennombrudd for Jesus.

KIRKenÆR OG TRYSIl.

Jeg har i lang tid hatt spørsmål om å komme til Kirkenær 
for å ha et møte i pinselokalet.  De er noen få også der, 
men når vi kom denne gangen var det helt fullt med 

folk, og Gud virkelig beveget seg blant oss. Flere opplevde 
helbredelse og i etterkant har jeg fått telefoner om forvandlede 
liv bare i dette ene møtet.  Gud talte til meg om at Han ville 
besøke disse småstedene dypt inne i de norske skogene med 
vekkelse. Vi hadde også fellesmøter i Trysil på denne turen. 
Det var Misjons og Pinsemenigehtene i bygdene der som 
sto sammen. For et herlig folk vi møter når vi kommer dit. 
De er åpne for Gud og mange strømmet fram til forbønn 
under møtene. Gleden var stor i Trysil etter dette besøket. Jeg 
hadde 65 årsdag mens vi var der og temaet mitt hadde laget 
bursdagskake med lys og vi feiret sammen med menighetene 
at jeg er blitt en gamlere mann. Når du ber, ta med Trysil og 
Kirkenær i dine bønner.

Her står husmoren Mari-Johanne på talerstolen i trysil. Hun har mye 
å bringe fra Herren av liv og erfaring når hun er med på team
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HELGELANDS-
KONFERANSEN 
2013 MEr aV JEsUs!
23-25 August arrangerte Nordic Mission på nytt 
Helgelandskonferansen sammen med den  levende og 
fargerike Sentrumskirka i Sandnessjøen!  Vi gir dere noen 
smakebiter i bilder!

SANDNESSJØEN
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Filip vitner om sin røde  fortid i 
AkP . Fra ateisme til en levende 
tro på Jesus. Foran han var 
valgboder fra de fleste partier
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helGelAnDSKOnFeRAnSen 
2013

Paul Wilson og Anne Syrstadeng hadde 
hatt et 3 dagers Evangeliseringskurs i 
Bodø for iranske konvertitter uken før. 
På Evangeliseringskurset var en del av 
opplegget å gå ut på skattejakt. Skatten 
de lette etter var folk som Gud ville 
oppmuntre og velsigne. De fortalte folk 
om Jesus og bad for syke for slik å vise 
Guds omsorg og kjærlighet. 

På Helgelandskonferansen nå var 
Gholam Reza Talebzadeh Abkenar, 
som var en av lederne på kurset i Bodø 
og Ali Reza Zahiri fremme og fortale 
vitnesbyrd.   

Gholam fortalte at han var med og bad 
for en mann med sterke ryggsmerter. 
Etter å ha bedt et par minutter, kunne 
mannen fortelle at ryggsmertene var blitt 
borte. En annen hadde vondt i et kne, 
og etter forbønn kunne han fortelle at 
smertene forsvant.

Ali fortalte om sine opplevelser fra 
Nordic Missions Encounterteam der de 
var 13 ungdommer fra Norge, England, 
USA, Afghanistan, Romania. De var 
blant annet i Haugesund og Tønsberg 
der de hadde møter, drev evangelisering 
og besøkte fengsel og asylmottak. Ali 
fortalte at han likte spesielt godt å få be 
for folk.

Blessings,
Bente Strømmen-Bakhtiar

 Fantastisk å høre gholam og Ali vitne!
 Her flankert av Paul wilson og Andreas Fjellvang

Friluftsmøte.Håkon , Pastor Frode og Anita leder an

generalen sjøl!
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HerlIge
teltMØter

I ZHMerINkA.
Av Håkon. F

UKRAINA
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Jeg hadde i august et team med meg til Ukraina 
for nye teltmøter I en bydel av Zhmerinka. 
Menigheten “Nådens kilde”  arangerte møtene 

og vi satset i en vanskelig bydel etter det de fortalte. 
Men du verden hvor herlig det ble. Bydelen er den 
samme der familien Sldatenko bor. Hele denne 
familien har blitt frelst og løst fra alkoholens makt, 
slik at de er et mektig vitnesbyrd for naboene sine. 
Ca 20 stykker tok imot Jesus under møtene og 
nesten alle av disse ble plukket opp I nabolaget av 
Maria Soldatenko og brakt til møtene. Hun kom 
med den ene etter den andre som overgav seg til 
Gud. Halleuja for slike hverdags-evangelister. 

SOlSTRålen 
OKSAnA
Jeg har tidligere 
skrevet om Oksana, 
den unge damen 
med Down Syndrom 
som stråler ut Jesus i 
møtene. Hun var der 

hver dag i teltet.  Og jeg spurte henne før et møte ” 
Oksana elsker du Jesus like mye som før” .Hvorpå 
hun strålte opp og sa ” å Jesus han må jeg jo elske 
som er min Himmelske pappa”. Og så sto hun der 
i møtene, hengav seg i lovsangen og stålte ut Jesus. 

Bare jeg ser på henne og hennes hengivenhet til 
Jesus blir jeg så glad! Paulus sier i 1.kor.1 ; ”det som 
ingenting var, utvalgte Gud seg, for å gjøre til intet 
det som er noe”. Slik er Guds utvelgelse og plan. 
Halleluja, halleluja!

elDReSenTeReT I OleKSIvA!

Når vi er i Zmerinka er vi alltid innom 
de eldre i Oleksivika.   Vi har nå 12 
eldre boende på bønnesenteret vårt i 

påvente av at det nye eldresenteret skal bli ferdig.   
Arbeidet med bygget som skal huse 30 eldre går 
nå raskt framover og vi håper å ha det under tak 
før snøen kommer i høst. Behovet er enormt for 
å huse de eldre som virkelig lider i dette landet.   
Våre venner i bruktbutikken i Søgne står fantastisk 
med oss i dette arbeidet og er en viktig del av å få 
dette prosjektet til.   Det er så herlig å kunne stå 
sammen med mennekser som brenner for folk i 
nød.   Kulden tok livet av mange eldre i Ukraina 
sist vinter, vi vil berge noen av disse ved å gi dem 
et godt sted å bo, en av de gamle sa til meg ”jeg 
er kommet til Himmelen på forskudd så godt som 
jeg har det her.  Her får de møte Jesus, de fleste for 
første gang i sitt liv. Maria Soldatenko er så aktiv 
der for å lede disse til Jesus og bygge Guds ord inn 
i deres liv. Helt herlig!
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Høsten er i gang.Hjelp til selvhjelp.
bruktbutikken i søgne kjøpte skurtresker til oss.
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MIrAkUlØst
HelbreDet FrA
CervIkAl DYstoNI!
Jeg ble rammet av den kroniske sykdommen Cervikal dystoni, og fra 
slutten av april ble spasmene i nakken så store at jeg ble invalidisert og 
sengeliggende. Jeg fikk kiropraktisk behandling, smertestillende, Botox 
sprøyter og parkinsonmedisin, men hodet mitt ble bare mer og mer 
dreid til høyre side. Nevrologen jeg gikk til i Mosjøen, sa at jeg var det 
verst tilfellet han hadde til behandling.

Jeg ble desperat og gikk på nettet for å se om jeg ikke 
kunne finne den bønnetelefonen som jeg hadde ringt 
til da min far fikk slag for et par år siden. Jeg fant 

ikke dette, men jeg fant en helbredelsesvideo på youtube 
«Troendes bønn» med en ung mann fra Mo i Rana. Denne 
unge predikanten hadde en slik tro på at folk kunne bli 
helbredet i Jesu navn. Jeg fant telefonnummeret hans, og 
mannen som het Stig Ove Gisnås spurte om han skulle 
be for meg. Han ba et par ganger og spurte om jeg følte 
noe. Jeg måtte bekrefte at jeg kjente noe, men når jeg var 
så syk som jeg var, kunne jeg ikke stole på følelsene mine. 
Jeg spurte om jeg kunne ta meg en tur til Mo, for jeg var 
temmelig desperat. Han fortalte at jeg kunne komme til 
et møte i Husmenigheten førstkommende torsdag, eller 
vi kunne møtes uka etter. Da min kone kom fra jobb, 
spurte jeg henne om hun kunne kjøre meg til Mo. Da 
torsdagen kom, lå jeg i bilen den to timers lange reisen fra 

Sandnessjøen til Mo. Vi spøkte med at etter at vi hadde 
vært der, kunne vi sikkert dra til «Syden» og på fjellturer 
igjen. Vi hadde nok ikke dratt til Mo hvis vi ikke hadde et 
visst håp, men den store troen var nok ikke der. Da vi kom 
til Husmøtet, ble vi ønsket velkommen av mange trivelige 
folk i Husmenigheten. De sang et par sanger og Stig Ove 
snakket om Gud som lege. Etter dette ba Stig Ove for meg, 
mens jeg halvveis lå i sofaen med hodet støttet mot min 
kones skulder. Da han begynte å be, merket jeg at spasmene 
slapp litt og hodet mitt begynte å dreie på plass. Jeg reiste 
meg så opp, og da han la hendene på meg og begynte å be, 
fikk jeg full bevegelighet i nakken igjen, og jeg forsto at det 
faktisk fantes en god Gud. Da han slapp taket i meg, kom 
spasmene litt tilbake, så jeg spøkte med at han fikk plassere 
hendene sine på meg igjen og bli med oss. Han sa at jeg fikk 
se på det som første legetime.
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Jeg var ikke helt frisk da vi reiste der ifra, men jeg 
kunne sitte i bilen. Jeg måtte ikke ligge. Neste dag 
dro jeg til fysioterapeut og lederen der bemerket at jeg 

så bedre ut, noe jeg måtte innrømme at jeg var. Jeg fikk da 
akupunktur og dro så hjem. Den dagen klarte jeg for første 
gang på flere uker og spise middag ved kjøkkenbordet 
uten at jeg måtte støtte opp hodet. Jeg snakket med Stig 
Ove Gisnås på telefonen denne dagen og jeg fortalte da 
om akupunkturen jeg hadde fått. Han fortalte meg da at 
jeg da blandet religioner, og han ba Gud tilgi meg for at 
jeg hadde tatt akupunktur. Videre spurte Stig Ove meg 
om hva som hadde fungert best av den behandlingen jeg 
hadde fått til nå. Jeg hadde som sagt vært til kiropraktor, 
fastlegen, nevrolog, fysioterapeut og fått smertestillende, 
Parkinsonmedisin og sprøyter. Jeg måtte innrømme at 
det som hadde fungert best var da han la sine hender på 
meg og ba sykdommen forsvinne i Jesu navn. Stig Ove 
gav meg da det rådet at jeg burde holde meg til Jesus som 
min sjefslege fremover, siden det var det som fungerte. Jeg 
bestemte meg da for at jeg fikk gå for det. Jeg tenkte som 
så at når man har en kronisk sykdom, kan man jo ta opp 
den andre behandlingen igjen senere hvis Jesus ikke skulle 
virke. Men sannelig har han virket. 

Jeg er tilbake i full jobb igjen og Stig Ove har blitt 
min veileder og venn. Jeg ser på meg selv som 95 % 
frisk av sykdommen, og når man nærmer seg 50 år 

gammel, får man vel være fornød med det. 

pS: Kona og jeg kom oss på Sydentur, og 
sannelig ble det også et par fjellturer på meg 
denne sommeren!

- Kolbjørn Lie

‹‹ Jeg måtte innrømme at 
det som hadde fungert best 

var da han la sine hender 
på meg og ba sykdommen 

forsvinne i Jesu
navn ››
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V
i er i gang igjen med et nytt bibelskole 
år og et nytt kull med elever. I år har 
17 elever fra hele landet og noen fra 

Sverige , kommet til Levanger for å delta på 
skolen. Det er stort å se hvordan Gud sender 
mennesker til oss.

Da vi startet bibelskolen i 2009 hadde vi en 
erkjennelse at vi ikke visste helt hva vi holdt 
på med, og at vi var helt avhengig av Gud for 
at dette skulle gå bra. Denne erkjennelsen har 
vi fortsatt. Vi får ikke dette til hvis ikke Gud 
er med.

Tom Juvy Dahle Fagerlie fra Molde er en av 
elevene som har begynt i år. Han sier at han 
har ventet i fire år for å begynne på bibelskolen. 
Han måtte bare fullføre videregående før han 
kunne begynne. Nå er han klar for alt Gud har 
for han dette året.

Å jobbe med slike mennesker er et stort 
privilegium. Vi tror at Gud vil gjøre store ting 
i og gjennom denne gjengen i år. Vær med å 
be for oss. 
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D
e siste par årene har vi sett at miljøet 
rundt Bønnesenteret i Levanger har 
vokst veldig. En del av elevene på 

NSSM 1. har valgt å bli værende i Levanger 
etter endt skoleår, mens andre har kommet hit 
pga. miljøet rundt bønnesenteret. Dette er et 
stort privilegium.

På vår halvåret i år opplevde vi at det var viktig 
at vi skapte en samlingsplass for disse, der vi 
kunne fortsatt utruste de til å fortsatt leve 
Jesus-livet i hverdagen.

I høst startet vi opp NSSM 2 med 17 elever. 
Et andre år som er basert på kveldssamlinger 
annen hver uke med fokus på utrustning, 
felleskap og disippelskap. Lederne for NSSM 
2 er Maria og Kenneth Ulstein og Tonje og 
Andreas Fjellvang.

Den siste samlingen var vi hjemme hos Kristin 
og Leif Johnny. Det var helt fantastisk med 
god kveldsmat og utfordrende undervisning. 
Vi gleder oss til fortsettelsen.

- Andreas Fjellvang
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Alt er For FØrste gANg!
Barna fra Hernani Har skrevet Brev til oss om 
sine opplevelse under norgesBesøket. Her er 

noen smakeBiter!

Jeg har lært mye i Norge, som å stole på Gud. Jeg har 
sett fantastiske ting i Norge. Alt var jo min første gang og 
jeg så nok litt merkelig og morsom ut, men det var verdt 
det. Jeg er så velsignet og takknemlig til Gud for det jeg 
fikk oppleve i Norge. Det vil jeg aldri glemme, for resten 
av mitt liv. Og jeg fikk møte min personlige sponsor/
fadder. Jeg kan heller ikke glemme vennene mine i Norge. 
Jeg syns det var ganske kaldt, men jeg ble ikke syk. 
Jeg er så glad for at jeg fikk dra til Norge. Jeg er så 
takknemlig til ”Lolo”(Bestefar) Håkon og ”Lolo” Leif for 
deres store støtte slik at vi kunne komme til Norge! Når 
jeg var i Norge lærte jeg mye om Gud og hvordan Gud 
bruker oss. Jeg lærte å bli soaket i Gud. I Meløy så jeg 
fantastiske ting, som de høye fjellene, de store elvene og 
jeg fikk se ekte snø. Jeg var så glad for at vi dro for å se 
på Svartisen. Jeg er takknemlig til Gud og ig jen til Lolo 
Håkon og Lolo Leif!

- Nory Rose Alde

Å reise til et annet land? Norge… FANTASTISK!!!

Jeg følte meg spesiell, glad, heldig, lykkelig, takknemlig, velsignet m.m. Jeg 
er full av ord som beskriver hvor veldig takknemlig jeg er. Vi var mange 
barn og voksne som i likhet med meg var ivrige etter å se et annet lands 
skjønnhet med sine egne øyne, å reise med f ly, å ta tog, å se dyr som vi 
ellers bare har sett på f ilm, å smake maten de spiser der, å oppleve været 
deres, å se hjemmene og bygningene deres, å se hvordan menneskene 
som bor der er, og mer. Plutselig ble jeg en av dem som ble gitt muligheten 
og privilegiet av å få se og oppleve Norges skjønnhet. Jeg ble så overvel-
det da jeg f ikk vite at jeg f ikk reise, og jeg er er så takknemlig til Gud for 
at han valgte meg. Jeg klarte ikke å fatte det, og selv da jeg var på vei til 
Norge følte jeg det som en drøm. Da jeg var på f lyet kjente jeg meg litt 
skremt, men jeg stolte på Gud og visste at alt ville gå helt f int og trygt, og 
at det var ingenting å være redd for.

Vi kom fram til Levanger tidlig på morgenen. Jeg takker deg Gud. Jeg 
kan ikke en gang si hvor takknemlig jeg er. På f lyet merket jeg at hver 
gang jeg smilte kjente jeg det i ørene mine. Da jeg kom til Norge føltes det 
fortsatt som om det var en drøm. Det var veldig kaldt. Selv om jeg ikke 
røyker, så det ut som om det kom røyk ut fra munnen min hver gang jeg 
pustet, men jeg forstod at det var på grunn av den kalde luften. Det var 
veldig kaldt for f ilippinere som oss.

Jeg lærte mye på turen min til Norge. Det er mye jeg kunne sagt, men jeg 
skal bare nevne tre ting som jeg sitter igjen med; lydighet, takknemlig og 
sjenerøsitet.

Takk Herre for at du gav meg denne muligheten, og takk til Lolo Håkon, 
grunnleggeren av misjonen, som gjorde drømmen min mulig.

Jeg vil også gjerne takke alle som gjorde en stor innsats i denne drømmen 
min. All ære til Gud!

Med et takknemlig hjerte
Josie Abulog Autor
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Framfor alt, la meg si tusen takk til alle dere i Nordic Mission, 
og til alle mine venner der. Jeg savner dere alle. Da jeg fikk 
vite at vi skulle reise til Norge ble jeg veldig begeistret. Jeg 
gledet meg stort til å se deres vakre land og landskap, og å 
møte menneskene der.

Jeg er så glad for at vi fikk være med på konferanse i Levanger 
sammen med mennesker som har den samme Guds Ånd. Jeg 
synes også det var veldig gøy å stå på ski, og vil gjerne gjøre 
det en gang til dersom Gud vil gi meg mulighet til det. Tusen 
takk for muligheten til å se flere tusen år gammel is på isbreen. 
Det var første gang jeg fikk se en ekte isblokk. Det er en vakker 
og fantastisk gave Gud har gitt dere. Jeg håper å en gang 
kunne være her lenger og stå sammen med dem som lengter 
etter å dele Guds ord med dem som trenger Ham.

Jeg trivdes godt med å reise fra sted til sted, i nord og sør. 
Tusen takk for deres gjestfrihet, og at dere inviterte oss 
filippinere inn i hjemmene deres. Jeg ble så velsignet av dere.

Jeg håper Gud vil sende oss til deres vakre land igjen. Tusen 
takk til dere alle, spesielt til Per Kristian, Leif og Håkon, som tok 
oss inn i deres nydelige land og til deres herlige mennesker. 
Jeg er så glad for å se at Gud virkelig gjør store og kraftfulle 
ting i deres land.

Hilsen
Romeo Autor

Alt er for første gang!!

Vi fikk oppleve Norges nasjonaldag; 17 mai. Det var artig. 
Jeg elsket det! Teamet vårt laget masse bråk på gata. Vi 
ropte “Hep Hep Hurray!!  Ho, Ho, He He!

Og så har de ikke natt der. Det er lyst hele tiden! For meg 
var det første gang jeg;   så og berørte snø , red på hest, 
så berg og dalbane, så midnattssol, stod på ski, gikk på en 
isbre, var nord for polarsirkelen, kjørte tog, fløy med stort 
internasjonalt fly,  så en tulipan og berørte den, var på 
toppen av en hoppbakke(skremmende) og mye mer! Tusen 
takk alle sammen og velkommen til Hernani!  
Takk og all ære til Gud.

-  Vanji Cabus

Jeg forventet at hovedstaden i Norge skulle være 
en plass full av mennesker. det var det ikke. det 
var helt motsatt  det var den mest stille stedet 
jeg har vært på.

så var det utrolig kaldt! spesielt når vi var på 
polarsirkelen. det var første gang jeg berørte snø 
og laget snøball! fantastisk å være på svartisen 
og berøre tusenvis av år gammel snø og is.    så 
fikk vi spise filippinsk mat flere ganger. Veldig 
overraskende og artig!

det var kjempestort for meg at fikk jeg treffe 
fadderne mine. Jeg gråt av glede og kunne ikke 
holde tårene tilbake. det er stort for meg at noen 
bryr seg så mye om meg og er så glad i meg. i 
Oslo fikk vi være på Tusenfryd og treffe Nord-
hagen familien. Og jeg tok berg og dalbane og 
masse andre ting Takk gud som lot oss få alt 
dette gratis!

- Vanjelyn cabus

Alt er For FØrste gANg!
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stAbsDAger
I forlengelsen av Helegelandskonferansen hadde 

staben i Nordic  fellesskapsdager på Håkons 
barndomsøy Seløya! Her var det godt med bønn 
og lovprisning i skjønn blanding med topptur til 
Dønnamannen, fisk, krabber måker, ørn og krute 
godt fellesskap m smakfulle måltid. Fantastiske 

dager på uforlignelige Helgelandskysten!

SELØYA
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Fra venstre bak:  Filip Stokkeland, Ruth Margareth Andersen, Håkon Fagervik, Gunvald 
Eikeland, Anita Thrana, Anders Skarpsno, Herman Frantzen, Daniel Haddal, Leif J 

Johannesen.  Katharina Krupska, Andreas Fjellvang, Maria Fjellvang, Nils Bueng, Tom 
Tranberg. ( Kjetil Kopstad , Iver Aamot , Øyvind Lund , Kari Tomta , Tore Thrana, Tonje 

Fjellvang og Rolf Thomsen var ikke med da bildet ble tatt.)
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bØNNe og 
evANgelIst

koNFerANseN
Av Leif J

LEvANGER

Pa
st

or
 li

na
,li

te
n 

av
 v

ek
st

, m
en

 st
or

 i å
nd

 o
g 

hj
er

te
!



Vekkelsesrapport • Side  29

bØNNe og 
evANgelIst

koNFerANseN

jeG KjenneR DeT SITReR I 
henDene!

Pastor Lina fra Happy Church utbrøt 
følgende første gang hun satte foten 
innfor dørene på bønnesenteret: ”  

Gud er her! Jeg kjenner det sitrer i hendene 
mine! Guds nærvær er på dette stedet! Besøk 
fra Happy church  er  stort for oss. Pastor 
Lina og Pastor Mary , Evangelist Gilmor og 
Musiker Alex tok oss med storm.  Det er 
et privilegium å få stå sammen med denne 
gjengen som er med å leder en menighet på 
7000 mennesker! De er virkelig blitt venner 
disse fantastiske filippinerne.

Søren Johanson har hatt en periode 
med utrolig sterke møter med 
Gud den siste tiden. Denne 

”tømmerhoggeren”  fra de Svenske skogene 
hadde seminar om Den Hellige Ånd,  eller  
rettere beskrevet som ; seminar med Den 
Hellige Ånd!  Her var det  kraft og nærvær 
fra begynnelsen av,  med Elija (sønn) som 
møteleder og Rebecca , Victoria , Miriam, 
Bittan og Per   i lovsangsledelsen!   Dette 
var god og sterk vekkelsesatmosfære. Det er 
noe som er umulig å etterligne og som bare 
kan hentes i Guds fantastiske nærvær!  Klart 
man bare måtte frem og drikke av dette i 
ettermøtet!  For en familie! De har stått 
sammen med oss i årevis og går nesten aldri 
glipp av en eneste konferanse.

Igjen gikk vi inn i en konferanse 
som ble helt unik! gud legger 
aldri blåkopi på noe!

LEvANGER
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Det er første gangen jeg har hørt Erik Johannesen fra 
evangeliesenteret på Sandvik preke. Det slo meg med 
en gang.; ”han der er en venn av dette huset!   Med 

en inderlighet, enkelhet, avhengighet av Den Hellige Ånd og 
ydmykhet  som bare smelter hjerter.  Og Erik er frimodig når 
han har fått noe av Herren.   Når en person lever dette Jesuslivet 
bringer han med  seg så mye åpenbaring!   Fantastisk å sitte 
under hans forkynnelse. Den gleden han viste over ett menneske 
som overgav seg til Gud den ene kvelden, viser omsorgen denne 
mannen bærer på.

‹‹‹ Erik Johansen - full av liv!

Mange søkte forbønn og møtte gud 
sterkt under ettermøtene

‹‹
‹
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alex synger en sang han 
har skrevet til Norge. han 
er en av filippinenes beste 
gitarister. ›››
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LEvANGER

Mange sterke vitnesbyrd fra vaffelkirkegjengen!!
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”far JEg TaKKEr 
dEg fOrdi dU 

har hørT MEg. 
JEg VissTE aT dU 

allTid hørEr 
MEg.”
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KALENDER
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N O r d i c  H a r v e s t
        M i s s i O N      
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Håkons reiseplan
17. OKT.
hovden i Vesterålen

18. - 20 OKT.
familiekirka på Myre

24. – 27. OKT.
froland Misjonkirke

14. – 17. NOv.
Bønnekonferanse på Tau 
v.stavanger

21. – 24. NOv.
Bønnekonferanse på 
levanger

26. NOv – 1. DES.
Møter og adventskonferanse 
Kautokeino

4. – 9. DES.
Møteserie i Ukraina

N O R D I S K  B Ø N N E S E N T E R 3 . . 1 0 .  N O V E M B E R  ‘ 1 3
Lovsangsskole

Vi inviterer deg til å bli med på en spennende
uke med lovsang, bønn, undervisning,

workshops og mer, i fellesskap med
andre som har det samme hjertet.

Nordic Harvest Mission, Levanger
For mer info og søknadsskjema, se www.nordicmission.org L E I F  J .

J O H A N N E S E N

A N D E R S
S K A R P S N O

M A R I E
H O G N E S T A D

J A N  O G  T O V E
H O N N I N G D A L




