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Jordmor-Sara,
Kautokeino

Vi tror på vekkelse i Nord!
Konferanser, møter og team i Finnmark og troms

Hun Har tatt imot
mer enn 3000 
barn. Nå bruker 

hun tiden på å be 
mennesker inn i 

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

Nordic Mission er en misjonsstiftelse grunnlagt av 
håkon Fagervik, med hovedkontor på Levanger.
den ledes av et tverrkirkelig styre av aktive kristne. 
daglig leder er Leif J Johannessen.
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For en tid tilbake hørte jeg 
pastor Peter Kovalenko fra 
Ukraina tale på Nasjonal 

Bønnekonferanse på Grimerud. Han 
er pastor for en ganske stor menighet 
i Harkiv i Øst-Ukraina. Han sa 
bl.a: «Som pastor kan jeg delegere 
bort det meste av arbeidet, men 
forbønnens tjeneste kan jeg ikke 
delegere bort. Pastoren MÅ være 
menighetens forbønnsleder!» Det er 
fantastisk å høre en pastor som har 
rett perspektiv på sin tjeneste.  
 
En annen Peter sier i Apostlenes 
Gjerninger at: «vi derimot vil holde 
ved i bønnen og ordets tjeneste» 
Apg. 6:4 
Ingen av oss kan delegere bort 
bønnens tjeneste. Verken apostelen 
Peter eller Jørgen hattemaker.

Høvdingen Ole Hallesby sier 
i sin bok «Fra Bønnens 
Verden» at bønnen er 

kristenlivets pust. Jeg kjenner få som 
frivillig delegerer bort pusten sin. 

Tre hovedviktige livsnerver i 
bønnens tjeneste er:

1) Felleskapet med Jesus
2) Lovprisningen
3) Forbønnens tjeneste

Både i ekteskap, familie og vennskap 
har man felleskap av en slik karakter 
at det ikke tilhører det offentlige 
rom. Det er det personlige, nære 
felleskapet som gir kraft og mening 
til vårt mer «offentlige» liv. Enhver 
kristen og definitivt enhver kristen 
leder må ha dette personlige og 
intime felleskapet med Jesus. Hvis 
ikke er det jo andre forbedere som 
får oppgaven å puste for dem også. 
Man er jo ikke skapt for kunstig 
åndedrett. Enhver menighet må ha 
dette personlige intime og sterke 
bønnefelleskapet med Jesus som er 
unntatt offentligheten. I det rommet 
er det en frihet intimitet og uttrykk 
som ikke er ment for offentligheten. 
Det er menighetens livspust!

Utfra dette intime felleskapet 
med Jesus springer lovprisningen 
naturlig fram. Ikke som en post 
på programmet, men ut fra et 
hjerte som strømmer over av 
takknemlighet og beundring over 
den nåde, skjønnhet og herlighet 
man stadig 
møter hos Jesus! På bønnesenteret 
opplever vi stadig hvordan denne 
formen for lovprisning bygger en 
helligdom for Jesus. Han som fyller 
alt i alle kommer og fyller vårt lille 
tempel med sitt fantastiske nærvær.

Jesus lever for å gå i forbønn. 
I Hans nærvær sauses vi inn 
med forbønnens omsorg for 

mennesker, byer og land. En nød 
og en byrde som ikke er motivert av 
plikt, bekymring og frykt, men av 
oppriktig kjærlighet som springer ut 
av møtet med Jesus. Vi elsker fordi 
han elsket oss først.

En dame jeg kjenner fortalte meg 
at hun for ikke lenge siden våknet 
midt på natten med ordene «Boko 
Haram». Dagen før hadde hun vært 
fremme til forbønn i et møte og 
innvidd seg til forbønnens tjeneste. 
Nå ble både hjerte og kropp vekket 
til bønn i omsorg for dem som lider 
under terrorgruppens bestialitet. 
Gud venter ikke med å svare på en 
slik innvielse.

Håkon Fagervik har sagt 
mange ganger: «Hadde 
menighetene gjort sin 

oppgave hadde vi ikke trengt noe 
bønnesenter. Enhver menighet er et 
bønnesenter!»

Jeg er glad for alle som har 
trent seg opp i nødhjelp og kan 
håndtere både hjertestartere og 
pustemaskiner, men de er til for å få 
i gang de naturlige funksjonene som 
Gud har gitt oss for å leve.

Gud velsigne deg!

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

h a R V e S t

DIN BROR OG VENN

Delegere
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i bønn og evangelisering

Med

For noen måneden siden fikk 
vi en telefon fra en hyggelig 
representant for NRK, som 

ønsket å komme og lage en TV-
episode sammen med oss. Det skal 
produseres en ny sesong av serien 
«På Tro og Are», og programleder 
Are Sende Osen ønsket å filme oss 
i episoden som skal dreie seg rundt 
helbredelse.

Are og TV-teamet møtte oss mens 
vi hadde bønnedag på senteret, og 
filmet lovsangen og forbønnen som 
foregikk. Vi tok dem også med på 
forberedelsesmøte og undervisning 
om skattejakt, for så å ta dem med ut 
på Trondheims gater to dager senere. 
På bønnesenteret fikk Are selv være 
med i forbønnssettingen, og fikk 
innføring i gateevangelisering. Det 
var tydelig at det gjorde inntrykk.

Anita Thrana stod i spissen for 
bønnedagen da de kom på 
besøk, og hun forteller at hun 

opplevde det som veldig fint.

- Jeg så hvordan de filmet 
bønneplakatene hvor vi blant annet 
velsigner Norge, regjeringen, og 
andre land. De reagerte på hvordan 
vi brydde oss så om andre og ikke 

bare hadde fokus på oss selv. Det står 
jo at vi først skal søke Guds rike og 
Hans rettferdighet, så skal vi få alt 
det andre i tillegg. Han har omsorg 
for oss – vi skal bry oss om andre.
Teamet skulle egentlig bare være der 
i ca. et kvarter, men de endte jo opp 
med en hel time i stedet! De var så 
overrasket over gleden og ektheten vi 
bar med oss, og kom springende til 
når noen av oss ble litt ekstra ivrige 
i bønn. De opplevde det også som 
åpent.

Einar Valsø var også tilstede 
denne dagen, og mot slutten 
av økten utbrøt han: - Dette 

er den beste dagen i Nordics historie!

Vi fikk også ta med TV-teamet ut 
på gatene, og satte opp vaffeltelt på 
Nordre gate i Trondheim. Vi delte 
ut vafler og snakket med mennesker 
– både med og uten kamera. Mange 
mennesker responderte positivt, 
og vi fikk bedt for flere. Det var 
merkbare helbredelser som skjedde, 
og det hele var en god opplevelse.

TV-programmet kommer i oktober, og 
vi er spent på å se resultatet. Vær gjerne 
med i bønn om at Guds rike skal gå 
frem gjennom sendingen.

- Hannah Lange og Herman Frantzen

NORGE
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Psorias helbredet
Kvinne foreller at hun er blitt helt bra fra psorias! Hun hadde utslett, smerter og svie over hele kroppen. Hun er nå helt bra etter å ha fått forbønn flere ganger!

Frisk fra kraftig hoste

En kvinne har i lang tid slitt med 

kraftig hoste og hostet blod. Hun 

er nå frisk etter forbønn!

Frelsesbønn
En kvinne som ringte inn 
ønsket å be frelsesbønn. Det 
ble bedt over hennes liv, og 
hun bekjente Jesus som sin 
frelser! Takk Jesus!

Hjerteflimmer helbredet

En glad kvinne forteller at hun 

etter forbønn ikke lenger har 

hjerteflimmer! Spesialistlegen 

undersøkte to ganger og sa «Jeg 

får ikke dette til å stemme. Det 

er jo helt fint!», og erklærte 

henne for å være frisk.

Frisk fra kreft
En mann på 81 år har hatt en sår 

som ikke vil gro som hadde kreft 

i seg. Prøver fra sykehuset viser 

nå at det ikke er mer kreft!
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.

Smerte borte i kjeven
En kvinne ble helbredet fra smerter i kjeven mens hun satt i bønnetelefonen!
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Har sett 3000 babyer bli født
Som jordmor på Finnmarksvidda en hel 
mannsalder har Sara forløst tusener av kvinner 
under ekstreme forhold blant samebefolkningen 
der oppe. Hun sier:
– Jeg takker Gud for at jeg ikke har opplevd at 
noen av mødrene har dødd, og at jeg 
har sett så mange herlige unger bli 
født. Livet mitt har vært rikt, 
men jeg møtte ikke Jesus og 
ble en kristen før jeg var 
over 70. Jeg kom fra et 
kristent hjem og var lært 
opp i den kristne tro, 
fadervår ble vi matet med 
fra vi var babyer. Derfor 
har jeg alltid hatt respekt 
for Gud selv om jeg ikke var 
en kristen. Men da jeg var 70 
opplevde jeg at Guds godhet drev 
meg til omvendelse. Jeg lengtet etter 
den tryggheten som troen på Jesus gir. Og i dag er 
jeg så glad for at jeg kjenner Jesus. 
– Jeg er Jesu bønneslave
– Nå bruker jeg dagene mine til å be og jeg har 

sagt til Jesus at jeg er bønneslaven hans, fordi jeg 
ber så mye. For noen uker siden hørte jeg en klar 
stemme i soverommet mitt som sa: «Sara, alle de 
du ber for skal bli frelst». Om det skjer må det 
bli vekkelse, for jeg har så mange jeg ber for. Jeg 
ber jo til og med for de jeg ser på TVen! Om alle 
de skal bli frelst blir det mange som kommer til 

Jesus, sier Sara.

– Jeg kan ikke stoppe å be , men flere 
ganger om dagen må jeg stoppe for 
å ta til meg Guds ord fordi jeg er så 
sulten på Guds ord. Jeg opplever 
at jeg må lese for å få fred. Jeg blir 
dradd mot Guds ord, og slik mater 
jeg meg med det Gud har for meg.

– Det er så betryggende å be. Jeg 
ber for en stor slekt, og jeg ber mye for 

muslimer at de skal bli kjent med Jesus.

– Jeg gir ikke opp, og jeg vet at svaret kommer selv 
om det ikke kommer straks.  Og jeg har sagt til 
Jesus at jeg slutter ikke å be selv om bønnesvaret 
ikke kommer med en gang, sier Sara.

De fleste av oss vil ikke nå en alder på 90 og fortsatt være 
klinkende klar og oppegående. Men Jordmor-Sara fascinerte 
meg enormt da Nils Bueng og jeg hadde husmøte hjemme hos 
henne. Hennes naturlige og jordnære måte å snakke om bønn 

på er helt fantastisk. 

Sara i Kautokeino

KAUTOKEINO
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så flott å virke i nord
Igjen har jeg besøkt flere steder i Finnmark, sammen 
med Nils Bueng. Det vi opplever på alle steder i Nord 
er at det er en stor åpenhet for Jesus i så manges liv. 
Gjennom møter i menighetshusene, husmøtene og besøk 
hos folk møter vi et stort behov etter forbønn og å møte 
Jesus.

de små stedene
Jesus sier til disiplene sine i Markus 1,38 «La oss gå til 
småstedene her omkring så jeg kan forkynne der også, 
derfor er jeg kommet». Jeg kjenner en spesiell glede over 
å besøke de små stedene, ikke minst i Nord-Norge. Få 
forkynner på slike steder og folket er hungrige etter Gud 
på så mange av disse stedene. Den siste tiden har jeg vært 
flere ganger i Tjongsfjord og hatt møter i «Haraldhuset», 
et gammelt bolighus der venner har innredet et lokale i 
kjelleren. Det er så herlig å være der, og mange kommer 
til møtene vi har. Som alltid på slike steder er det noen 
ildsjeler som brenner for at det skal være virksomhet på 
stedet, og som ber mye til Gud for hjemplassen sin. Min 
lengsel er å virke mer i Tjongsfjord og andre slike steder 
på Helgeland og i Nord-Norge. Jeg har jo hele tiden 
mange innbydelser fra store menigheter sørpå som vil at 
jeg skal komme, men dette er ofte menigheter med store 
egne resurser, mens de små stedene er avhengig av at en 
forkynner kommer utenfra for at de skal ha offentlige 
møter.

Jesus var etterspurt og samlet store folkemengder 
der ham kom. Men likevel sier han i dette verset at 
han prioriterer de små stedene og sender sine disipler 
dit og går selv også til småstedene i sitt travle virke. 
Jeg har alltid vært dradd mot det enkle, dradd mot 
nærkontakten med folket.  Derfor er det så enormt 
rikt for meg å møte gleden det blir når jeg kommer til 
de mindre stedene, og får be for og ha felleskap med 
vennene på slike steder.

maze i kautokeino komune er et slikt lite 
sted som Gud har store planer for, der bor det ca. 200 
mennesker. Nils Bueng og jeg hadde møte der nettopp, 
og av de 23 menneskene som kom var nesten alle til 
forbønn, og Guds nærvær og herlighet var over møtet. 
En dame sa etter møtet  at «dette var så herlig at om 
dere hadde fortsatt så hadde jeg kommet i Lihkadus», 
(rystelse ved Guds Ånd som preget vekkelsen blant 
samene i tidligere tider). Jeg er så begeistret for ildsjelene 
på de små stedene. Mange av disse er store forbedere 
som bruker mye av dagene i bønn. Når Jesus brukte det 
meste av sin dyrebare tid på småstedene på nordenden 
av Genesaretsjøen, hvorfor skulle ikke jeg gjøre det 
samme på de små stedene i nord der jeg kommer fra? 
Be for Nord-Norge og ta med de mindre stedene i dine 
forbønner.  Siste helgen i Mai blir det stor konferanse 
med Suzette Hattingh i Idrettshallen i Kautokeino. Du 
må bli med der oppe!

Håkon Fagervik

Nybyggerland, et samlingssted for 
vekkelsesfolket i Storuman

Sameevangelisten Nils 
Bueng sammen med en av 

bønnekvinnene i Maze 
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29. – 31. mai blir en historisk 
og begivenhetsrik helg for alle folk 
i nordområdene. Evangelist Suzette 
Hattingh besøker Kautokeino. Hun 
har vært mangeårig bønneleder 
for Reinhard Bonnke, der hun 
har sett tusenvis av mennesker 
frelst og helbredet. Vi ønsker å 
oppmuntre dere alle til å sette av 
denne helgen i Kautokeino. Vi tror 
at Gud vil gjøre noe helt spesielt 
disse dagene. Suzette har en sterk 
gjennombruddskraft i bønn og 
forkynnelse. Vi ber, og lengter 
etter et sterkt gjennombrudd for 
evangeliet i Finnmark i Jesu Navn.

koordinatoren til 
suzette HattingH
Stefan Wenzel som er Suzette sin 

koordinator besøkte Finnmark i 
slutten av februar sammen med 
et team fra Nordic Mission, og 
der fikk han møte mange herlige 
mennesker. Han forkynte Guds 
ord i Karasjok, Kautokeino og 
Alta. Dette til stor velsignelse 
for mange. Stefan var veldig 
begeistret for å være i Finnmark, 
og møtekampanjen i Kautokeino 
forberedes nå intenst i bønn til 
Gud.

menigHetene i 
finnmark
Det er mange menigheter i 
Finnmark sammen med Nordic 
Mission som står bak denne 
helbredelseskonferansen. Vi tror 
og håper at mange mennesker fra 

hele nordkalotten vil komme til 
møtene. Det blir tolking til samisk, 
finsk, russisk og norsk. 

Program og 
informasJon
På vår hjemmeside nordicmission.
org vil vi oppdatere til enhver 
tid program og informasjon 
om overnatting i Kautokeino. 
Helbredelseskonferansen begynner 
allerede fredag kl. 12:00 der det 
blir lunsj sammen med Suzette 
Hattingh på Thon hotellet i 
Kautokeino. Påmelding for denne 
lunsjen eller andre spørsmål kan 
sendes til: guneike@gmail.com eller 
jaoxseth@online.no

Håkon Fagervik og
Gunvald Eikeland
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Bli med på åpning av 
eldresenter i Ukraina

Vi i Nordic Mission 
inviterer deg til å bli 
med på en spesiell 

tur til Ukraina 4. - 11. juni. 
Da skal vi ha innvielse av 
det nye eldresenteret som 
vi har bygget i landsbyen 
Oleksiva like ved Zhmerinka 
i Ukraina. Turene til Ukraina 
er alltid en rik velsignelse der 
vi får oppleve kristne som er 
full av liv, sterke vitnesbyrd av 

forvandlede mennesker og et 
rikt felleskap med de fattige 
og ofte lidende ukrainerne. 
Du vil bli velsignet og du 
vil garantert bringe med 
deg velsignelse til Ukraina. 
Leif Johnny Johannesen 
og Håkon Fagervik vil lede 
turen.

Prisen fra Oslo til 
Zhmerinka tur retur 

vil bli 6 000 kr. Dette 
inkluderer fly fra Oslo til 
Kiev, innenlands transport 
og overnatting i en uke.

Er du interessert i å være 
med, ring resepsjonen 

på Bønnesenteret og meld 
deg på så snart som mulig.

Håkon Fagervik
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 fra Zhmerynka
til Donetsk

17. – 23. februar ble en stor hjelpesending 
sendt fra menigheten i Zhmerynka til 
provinsen Donetsk på østkanten av 

Ukraina. Pastor Jura var med på denne 
turen, og vi fikk høre mer fra ham da han 
besøkte oss på bønnesenteret en uke i mars.

Zhmerynka ligger mer på vestsiden av Ukraina, 
men Jura sier at konflikten og spenningene i 
landet likevel merkes.

– Vi har mange kristne venner i de rammede 
områdene, og vi hører mye gjennom nyhetene, noe 
som påvirker oss psykisk. I tillegg blir mange soldater 
sendt dit og kommer tilbake skadet eller døde – 7 
soldater fra vårt område er døde. Vi samler menigheten 
for å kunne støtte dem som er skadet i krigen. Nordic 
Mission har hjulpet slik at alvorlige skader kan bli 
behandlet. Vi hadde blant annet en med sterke 
brannskader etter en eksplosjon.
Videre forteller han at de tidligere har støttet 

privatpersoner og organisasjoner som har reist med 
hjelpesendinger. Disse kom tilbake med informasjon, 
bilder og videoer som Jura og seks andre brukte for å 
forberede en tur selv.
– Vi bestemte oss for å bruke bussen vi fikk av Nordic 
Mission, og lesset på 5 tonn med klær og syltetøy fra 
Norge, og 3 tonn med mel og gryn fra gården ved 
siden av bønnesenteret vårt. Den blir også støttet av 
Nordic Mission. Andre har hjulpet oss med epler, kål 
og poteter. Vi dro først og leverte varer til en menighet 
vi hadde fått kontakt med i Donetsk, før vi tok 
minibussen videre til andre områder.

UKRAINA
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tøffe inntrykk og oPPlevelser
Han synes det er vanskelig å beskrive hvordan de opplevde det – 
inntrykkene og følelsene var mange.
– Det var tøft å se ødeleggelsene og alle flyktningene. Det er 
mennesker som har mistet alt, og de er aggressive og fortvilet. Enkelte 
byer var som spøkelsesbyer. Samtidig skjer det positive ting også. De 
kristne som bor der viser mye godhet ved å ta seg av både flyktninger 
og soldater. Vi besøkte en mindre plass kalt Vasylivka med 18 000 
innbyggere. Myndighetene på stedet hadde ordnet en fellesbolig for 
de 4 000 flyktningene der, og menigheten hjalp til med å innrede 
bygningen. Flyktningene fortalte oss at de ikke visste hvordan de 
skulle ha klart seg hvis ikke det var for de kristne. Mange av dem 
kommer også på møtene som menigheten holder der.

sterke møter med både 
soldater og Politi
Fordi soldatene stoler på kristne, fikk 
Jura og de andre besøke posten for den 
ukrainske armeen. De delte ut mat, 
klær, hygieneartikler, Gideon-bibler og 
brosjyrer med forskjellige salmer og Fader 
vår, og etterpå fikk de be for dem. Under 
middagen fortalte soldatene om deres 
opplevelser, både sorger og gleder.
– De fleste er ganske unge mennesker, og 
hver dag ser de noen av sine venner bli 
drept. Først håpet de på at myndighetene 
og forhandlingene snart ville sette en 
stopper for krigen, og at deres egne krefter 

og våpen ville hjelpe, men nå skjønner 
flere og flere at Gud er deres eneste håp. 
Fra tid til annen ringer soldatene pastoren 
i området, og de snakker sammen og 
kommer på møte. Da vi ba for dem så vi 
gutter med våpen i hendene, men som 
oppriktig tror at det bare er Gud som kan 
redde og frelse dem.
En offiser fortalte at det en gang hadde 
kommet en ortodoks prest til dem, og at 
de hadde spurt om han kunne be for dem 
og helliggjøre deres våpen. En av soldatene 
hadde da tatt til ordet og sagt til presten 
at det ikke var nødvendig fordi de visste at 
våpen dreper. «Og vi vil ikke drepe noen, 

men trenger å beskytte oss. Vi trenger at 
våre hjerter blir helliggjort.»
Fordi flere politifolk på østkanten velger å 
gå over på terrorsiden, blir politi fra andre 
kanten av landet sendt dit som beskyttelse. 
Jura og de andre besøkte en plass som het 
Kramatorsk, hvor det var folk fra deres 
område. I 2 ½ time hørte de politifolkene 
fortelle hvor vanskelig og tøft de opplevde 
det. Jura spurte til slutt om han kunne 
be for dem, og gjenfortalte bare alt det 
de hadde hørt av dem til Gud. En mann 
begynte å gråte, andre sa at det føltes så 
godt. «Er det virkelig så enkelt å snakke 
med Gud?» spurte de.

Jura og tre andre 
ukrainske menn

›››

Bussen ble fullpakket›››
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tilbake igJen i 
zHmerynka
– Vi har fremdeles ikke kommet oss 
helt etter turen, så det er vanskelig å si 
når neste gang blir. Vi skulle ønske vi 
kunne komme tilbake med bare gode 
nyheter, men det ser foreløpig ikke 
ut som krigen vil stoppe, og mange 
mennesker trenger hjelp. Når det blir 
slutt på urolighetene er det fremdeles 
mange økonomiske vanskeligheter, og 
infrastrukturen har stoppet opp, men vi 
vil jobbe framover for å hjelpe.
Det blir sendt en minibuss til østkanten 
annen hver uke, men for å sende større 
busser kreves mer forberedelser, og det 
tar tid å samle sammen alt medisinsk 
utstyr. Behovene er også veldig 
forskjellige – det er ikke bare å dele ut 
skjorter og sko.

forvandlingen må komme 
innenfra
– Ukraina har to fiender: en synlig, 
som er krigen og separatistene, og en 
usynlig, som er korrupsjonen. Derfor 
har vi ikke noe annet håp enn Guds 
innflytelse. Det må skje en forvandling 
i det indre for at nasjonen kan bli 
forandret, en «blodoverføring». Jesus 
har gitt sitt blod for oss.
Kristne i Ukraina samarbeider nå i en 
aksjon som heter «Ukraina ber», hvor 
de samles på hovedplasser i byer og ber 
om Guds beskyttelse over landet. Jura 
sier at hvis ikke krisen driver folk til 
Jesus, så er det ikke annet håp.
Før vi avslutter takker han hjertelig alle 
i Norge og i Nordic Mission for både 
bønne- og finansstøtte.
– Be om vekkelse i Ukraina – at 
evangeliet skal gå fram!

Hannah Lange

Jura og teamet som reiste

Arbeidere i Guds rike
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Bussen ble fullpakket
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til fengselet!

Torsdag 19. mars var jeg så 
heldig å få være med Rolf 
og Bente Thomsen på 

fengselsbesøk i Verdal, som er et 
evangeliseringsarbeid startet i 1998 
i regi av Misjonskirken i Stjørdal. 
Rolf har vært med helt siden 1999 
med kun ett års opphold. Han 
jobber også her på bønnesenteret 
og engasjerer seg spesielt i 
bønnetelefonen.
Fengselet i Verdal er for 
korttidssonende og har plass til 
omtrent 60 mennesker. På møtene 
dukker det gjennomsnittlig opp 
mellom 10 og 20 personer.
– Du møter nye mennesker hele 
tiden – neste gang er det kanskje 
10 personer du aldri har sett før, 
forteller Rolf.
– Dette er folk hvor flesteparten 
aldri eller sjeldent går på møter, og 

for flere kan disse fengselsbesøkende 
være eneste gang de får høre det 
klare evangeliet.

Rolf og Bente pleier å dra dit 
hver tredje eller fjerde uke. Flere 

her i miljøet og fra Misjonskirken 
har vært med i perioder, men de siste 
3 årene er det kun de som har stått 
fast i det.
– Vi deler vitnesbyrd og prøver å så 
ut trosfrøet. Det er et såarbeid, og 
plutselig møter man noen som er 
modne til å høstes. Menneskene der 
er på veldig forskjellige plasser i livet 
med tanke på tro, men jeg opplever 
det som et nådeverk av Gud, noe 
Han har gjort ferdig for oss til å 
vandre i. Det er Han som har sagt at 
vi skal gå dit, så Han gjør verket.

For noen år siden møtte de 
en dame der som søkte om 

oppholdstillatelse i Norge. Hun var 
psykisk syk og deprimert og hadde 
så mye å bære på at hun bokstavelig 
talt gikk framoverbøyd. Da hun 
kom på et av møtene, fikk de be 
for henne – hun ble fullstendig 
forvandlet! Andre innsatte som 
egentlig ikke ville komme, dukket 
opp likevel fordi de fysisk kunne se 
forandringen på denne damen.
– Vi var bare kanaler som strakk ut 

hendene, og så kom Gud og rørte 
ved henne. Det skjer noen slike 
gullkorn i blant, og jeg har fått lov å 
følge henne opp i ettertid.

Rolf ble frelst i 1994 og fikk 
tidlig oppleve fylden og 

renselsen i Den Hellige Ånd. Ikke 
lenge etter fikk han også en profeti 
om at Herren ville sende ham inn 
i mørket hvor folk satt som fanger 
i lenker. Han skulle gå inn og 
forkynne de gode nyhetene. Flere av 
de innsatte kan nok kjenne seg igjen 
i vitnesbyrdet hans, og det åpner 
ofte for gode spørsmål og samtaler.
Før vi dro ut på torsdagen ba vi 
sammen, og vi sørget også for 
bønnestøtte underveis.
– Det er viktig med forbedere i 
arbeidet, sier Rolf. – Vi trenger å 
være sensitive, og det har mye å si 
for atmosfæren.

Bente hadde bakt en ordentlig 
saftig og god gulrotkake etter 

forespørsel fra en av de innsatte, 
og kaffe ble ordnet på stedet. Jeg 
var ganske spent i begynnelsen og 
kjente det dunket litt ekstra hardt i 
brystet da flere tøffe mannfolk kom 
inn i rommet. Det gikk derimot 
raskt over, og den halvannen timen 
vi satt der opplevdes som utrolig 

«For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en 
Guds kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så 
greker.» Rom. 1,16

VERDAL



Vekkelsesrapport • Side  15

fin. Settingen var uhøytidelig, og selv om 
folk var frie til å komme og gå som de 
ville, så var det en kjerne på ca. sju menn 
som ble værende hele tiden. Rolf tok 
ledelsen, og Bente og jeg kastet oss på og 
delte underveis. Enkelte satt bare og lyttet, 
mens andre engasjerte seg ved å stille 
spørsmål og dele tanker og opplevelser. Jeg 
opplevde en sånn ærlighet og oppriktighet 
i dem, og følte jeg virkelig fikk kjenne på 
Pappa Guds hjerte for dem – Han elsker 
dem så utrolig høyt! Det er så vakkert 
hvordan Jesus møter det fortapte, ødelagte 
og håpløse. Disse innsatte trenger like 
mye nåde som et hvilket som helst annet 
menneske, og det ble gitt oss i overflod på 
korset.

Mot slutten av møtet pleier Rolf og 
Bente å invitere til forbønn hvis det 

er noen som ønsker det. En av mennene 
hadde virkelig vært igjennom mye tøft 
– det skar i hjertet å høre historien hans 
–, og han fortalte om en sånn bitterhet 
i hjertet sitt. Han hadde vært på møter 
tidligere, men alltid hatt dette gnagende 
på innsiden. Nå derimot, mens han satt 
der med oss, hadde den plutselig sluppet 
taket. Det ble ikke noe frelsesbønn, men 
vi fikk lov å velsigne og be for ham, og jeg 
fikk til og med en klem etterpå!

Gud rører ved hjerter, og Hans ord 
vender aldri tomhendt tilbake. Vi 

fikk så noe, og så vil Gud vanne og gi 
vekst. Vi kan ikke frelse noen i oss selv, 
men vi får være Hans redskaper og talerør. 
Rolf avslutter med å uttrykke sin 
takknemlighet for nåden over det hele.
– Vi får virkelig være åpne og forkynne 
evangeliet!

Hannah Lange
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– Livsforvandlende!

Man lærer vel noe nytt hver dag, 
og i år har jeg lært mye hver 
dag om det å være frelst, og å 

kjenne Gud og vite hvem jeg er i Kristus. 
Når vi ber og tilber så mye som vi gjør på 
skolen er det lettere å huske hvordan en 
ser ut, og se at Gud er en god pappa som 
bønnhører oss i rette tid. Han hjelper oss 
på frelsens dag og gjennomfører det han 
har tenkt.

Det som har preget mitt liv mest 
dette året, er å få gjenkjenne Guds 

råd, bekreftelse og omsorg i dagliglivet. 
Jeg gleder meg til å høre mer fra Ham 
og kjenne Hans kjærlighet for akkurat 
meg mer og mer – Han som fant opp 
kjærligheten.

Vi elever er heldige som får dette året. 
Vi får se og høre så mange vitnesbyrd 

om Guds inngripen i menneskers liv; 
vi får vandre sammen med trosfedre; 
og vi får gå på en skole som bygges på 
kjærlighet. Man er vel ikke helt klar over 
hva man går inn i når man takker ja til 
plassen, men det er kanskje like bra, for 
det forandrer livet vårt. Når man har 
smakt at Gud er god, er det for sent å 
snu. Før ville jeg gjerne se Norge frelst – 
nå vil jeg selv være med på at Norge skal 
bli frelst. Jeg vil ikke gå glipp av noe Gud 
har planlagt for meg. Jeg vil være der det 
skjer, i Kristus!Gunnhild Strøm, Hitra

Ole Daniel Haustreise, Grane

Jeg bruker ofte å si at året på Nordic 
School er et år i Guds nærvær, og et år 

der man i praksis opplever Gud som nær. 
Jeg synes personlig at det er fantastisk å 
lese i Bibelen, men jeg synes det er enda 
mer fantastisk å få åpenbaringer og å 
oppleve det.

Å være elev på Nordic har for meg 
vært livsforvandlende. Det har vært 

en ny start og en arena der Gud har fått 
lov å virke som han ønsker. Jeg har fått 
oppdage at det å gi Gud rom og tillatelse 
til å gjøre som han ønsker, har gitt meg 
mer enn hva jeg noen gang ellers har 
opplevd i mitt 20 år “lange” liv. Dersom 
jeg skulle liste opp alt Gud har gjort for 
meg dette året, ville lista ha endt opp på 
flere sider. Alt fra å bli ledet av ham, se 
helbredelser og mirakler, til å være med 

Jesus. Selv om jeg er så takknemlig for å 
få se helbredelser og mirakler hver uke, 
er jeg aller mest takknemlig for hva Gud 
har gjort og gjør i meg. Det å få oppleve 
mer og mer av Guds uendelige kjærlighet, 
høre og prate med ham, og bare være 
sammen med ham i lønnkammeret.

Jeg skal ærlig innrømme at det noen 
ganger har vært litt motstand og til 

tider tungt, men jeg ville aldri vært for 
uten det. Faktisk er jeg takknemlig for 
det. Til tider har jeg til og med bedt om 
mer ørken bare for at jeg vet at han er 
med meg, og at det fører meg nærmere 
ham. Som sagt har dette året vært livs 
forvandlende,  og jeg GLEDER meg til 
fortsettelsen med Gud.
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– Livsforvandlende!
Vi er godt inne i bibelskoleåret til Nordic School, og gjør oss i disse dager klar til 

å reise ut på misjonstur. Året har vært et spennende år, og Gud har gjort store ting 
blant elevene. Her er noe av hva elevene har opplevd dette året:

Å være elev på Nordic School har vært 
en investering for livet, en investering  

jeg aldri kommer til å angre på. Jeg har 
fått gå dypere i livet med Han som er min 
store og mektige Gud og samtidig nære 
og omsorgsfulle pappa. Nordic School 
har utrustet meg på viktige områder i 
mitt kristenliv med sitt fokus på bønn og 
tilbedelse, den personlige relasjonen med 
pappa Gud, og de ulike gavene Han har 
gitt oss.

Gjennom givende undervisning, 
konferanser, fellesskap (med alle 

de hellige), tjenestegjøring og tid i 

lønnkammeret har Gud gjennom året 
gitt meg positive utfordringer og vekst 
i livet med Ham. Jeg har fått lære om 
Hans farshjerte, om barnekåret jeg har 
gjennom Jesus blod som gjør at jeg 
kan kalle meg Hans datter. Han er min 
fullkomne pappa som elsker meg høyere 
enn jeg noen gang kan fatte. Det beste 
og viktigste jeg tar med meg videre etter 
dette skoleåret er verdien av å bygge den 
personlige, nære relasjonen med Ham i 
mitt lønnkammer. Der vil jeg fortsette å 
søke nærmere Hans hjerte som jeg lengter 
etter å be mine bønner og leve mitt liv ut 
ifra.Hilde Haugland, Os

Rebekka Holm, Molde

Det å være elev på Nordic School er 
rett og slett et av de beste valgene 

jeg har gjort! Gud har virkelig jobbet 
på innsiden med meg, og jeg har fått 
kommet så mye nærmere Hans hjerte! 
Gud har vist meg så utrolig mye og gitt 
meg en hunger jeg aldri ville vært for 
uten. Og det beste er at jo mer vi søker 
og lengter, jo mer får vi! Noe av det jeg 
merker best med meg selv er at Gud har 
lesset av meg mye frykt og satt meg mer 
fri fra løgner. Jeg har og opplevd å fått 
mye gullstøv i hendene og mye i bibelen! 
Har merket at Gud bruker ofte gullstøv 
for å vise meg hvor jeg skal lese. Det rører 
med meg dypt hver eneste gang!
 
 
 

Det har vært utrolig mange 
høydepunkter i løpet av dette året, 

men om jeg skal trekke frem noe av det 
beste, må det være bønnedagene vi har 
hatt på onsdager. Jeg har satt utrolig 
stor pris på disse dagene! Det å få lov 
til å bruke en hel dag på å bare søke vår 
himmelske pappa er helt fantastisk! Jeg 
elsker å bruke tid i Hans nærvær og få 
kjenne på Hans evige kjærlighet til oss.
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i Drammen!
20. – 22. mars ble ungdomskonferansen Lys arrangert 

av Filadelfia Drammen og Senterkirken i Hokksund. 
I den anledning dro hele bibelskolen med stab ned 
i tillegg til et par andre fra bønnesenteret. Maria 
Torgussen, ungdomspastor i Filadelfia Drammen, stod 
i spissen for arrangementet, og hun inviterte til en helg 
fylt med Guds godhet. «Vårt ønske for Lys er at du skal 
få erfare at Gud er en god Gud, og at du er høyt, høyt 
elsket», sier hun i videoen på hjemmesiden. Måten Maria 
og lederskapet inviterer Den Hellige Ånd til å komme 
som Han vil er fantastisk, og deres hunger etter mer 
åpner døren på vidt gap.

Sammen med et team fra Bethel School i Redding, 
California, fikk vi være med å tjenestegjøre for både 

ungdommer og eldre som var kommet til konferansen – 
og Gud overgikk alle våre forventninger! Det var en sånn 
tyngde av Hans nærvær og fylde helt fra begynnelsen. Vi 
bare fløt med strømmen av Den Hellige Ånd, og folk ble 
satt i frihet, opplevde helbredelse og fikk sterke møter 
med Guds kjærlighet. Det amerikanske teamet hadde 
blitt forberedt på at nordmenn ikke viser så mye følelser, 
men da vi la hender på ungdommene rant tårene på flere 
og det var veldig tydelig at Gud rørte ved manges hjerter.

Linn-Cathrine Berg ledet oss i lovsang under møtene 
sammen med et fantastisk team, og vi fikk høre 

fra både Øyvind Hovset, Maria Torgussen, Andreas 
Fjellvang og Bethel-teamet. Lørdag formiddag ble det 
også tilbudt skattejakt for dem som ønsket å være med 
på det. Man spør da Gud i forkant om forskjellige 
ledetråder – utseende, navn, sted og behov – som kan 
føre oss til mennesker ute på gaten etterpå. De fleste av 
ungdommene hadde aldri vært med på dette før, men 
flere fikk virkelig oppleve hvordan Gud brukte dem 
til å berøre helt fremmede mennesker gjennom å vise 
godhet og forløse kjærlighet og helbredelse. De ble så 
oppmuntret, og for å være ærlig, så var mange av dem 
mye mer frimodige enn vi som har holdt på med det en 
god stund.

Selv om vi først og fremst var der for å tjenestegjøre og 
velsigne andre, så opplevde vi at Gud tjenestegjorde 

og velsignet oss også – nåden i å være en kanal for Ham! 
Hele atmosfæren var så fylt av Hans herlighet, og vi 
kjenner at det er noe spesielt som er startet her. Vær 
gjerne med å be for og velsigne det Den Hellige Ånd 
gjør. Jeg personlig tror det var mange ungdommer som 
dro hjem etter den helgen livsforvandlet av møter med 
deres himmelske Far, og jeg gleder meg stort til å se 
ringvirkningene!

Hannah Lange

smak og kJenn at gud er 
god – og gi det videre!

DRAMMEN
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Andreas forkynte sterkt på søndagsmøtet under LYS.
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Fra California til
vinterkalde Norge
med 
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Vi hadde i mars gleden av å ta imot team fra bibelskolen i 
Bethel Church i Redding for syvende året på rad. Hvert 
år har de kommet og velsignet oss rikt, og i år var intet 

unntak. Et team på 10 personer kom hele veien fra California 
for å være sammen med oss og velsigne Norge.

Teamet fikk en pangstart på LYS-konferansen i Drammen, 
og ble med oss videre til Levanger i en uke, før de avsluttet 
turen sin på konferanse i Åre i Sverige. Vi fikk bli kjent med et 
team full av kjærlighet til Gud og mennesker, som brukte alle 
anledninger til å velsigne dem de til en hver tid møtte på.

Andrew Tainter er teamleder, og leder sitt fjerde team til Norge 
gjennom Bethel. Han er selv halvt svensk. Norge er tydelig på 
hans hjerte, kanskje ekstra mye siden dette er landet hvor han 
fant sin kone. Han forteller at han drives av en lengsel etter å 
støtte opp om og være med på det Gud gjør rundt om i verden, 
spesielt siden tjeneste i Guds rike fungerer ut ifra perspektivet av 
at vi er en stor familie. Teamet opplever også at Gud holder på å 
røre opp noe i det norske folk.

– Vi opplever en ekte hunger i folket i Norge. 
Mennesker lengter etter noe som er ekte og 
autentisk; ekte kjærlighet og relasjon. Vi merker 
en nysgjerrighet etter å oppleve Gud i Norge. Og 
når de griper det, er det ingen vei tilbake,  
sier Andrew. 
 

Han forteller hvordan han opplever at Gud har begynt noe i 
denne nasjonen, som en snøball som har begynt å rulle, og som 
øker i styrke inntil det favner hele nasjonen. Dette bekreftes 
også av Cory Rogers, som også er en del teamet. Han er fra 
Texas, og er nå i Norge for tredje gang. Han har i møter med 
Gud opplevd å se noe av hva som er på Guds hjerte for Norge.

– Vekkelse vil strømme gjennom Norge. Det vil 
bli enhet mellom landene, spesielt mellom Norge 
og Sverige, og det vil bli enhet mellom de ulike 
kirkesamfunnene. Norge vil ha stor innflytelse på 
resten av verden, 
sier Cory.

Det slår meg mens jeg snakker med dem at dette ikke er ord 
som de bare kaster ut, men dette er visjoner som de bærer i 
hjertet sitt. De har en merkbar ekthet med seg når de sier disse 
tingene, og viser at de har tro på det de har blitt vist med å velge 
å investere tid og penger ved å reise hit gang på gang. Det er 
et privilegium for oss at Gud sender mennesker utenfra for å 
minne oss på hva Han vil gjøre midt i det vi står i.

Uken i Levanger sammen med Bethel-teamet var preget 
av sterke profetiske ord, møter med Guds nærvær og gode 
relasjoner som har blitt bygget. Vi gleder oss til å ta videre det 
som Gud har satt i gang denne tiden.

Herman Frantzen
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konferanse
2015

aLLE FOtO: KatarINa hEdMaN
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– Å bare drikke av 
livets kilde, som er 
Jesus, en hel helg er 

ubetalelig. 
INGUNN STÅLEM

13. – 15. mars
var vi nok en gang invitert til partnerweekend på 

bønnesenteret. Vi er privilegerte som har fått være med på 
dette i mange år. Det er alltid så godt å få komme å sette 

seg til bords. Når jeg sier bords mener jeg åndelig talt. Det 
å få lov til å bare drikke av livets kilde som er Jesus en hel 

helg er ubetalelig. Det er så godt å være sammen med andre 
som ønsker det samme. Når sant skal sies er det også duket 

med et fantastisk matbord av alle slag, som vi nyter i fullt 
monn. Det å kjenne seg elsket og satt pris på i en slik grad 

som vi som partnere av bønnesenteret opplever, skal en lete 
lenge etter.

Jeg vil berømme alle de som stiller frivillig opp med baking 
og pynting og alle andre slags oppgaver, for at vi som 

partnere bare kan kose oss.

Det var flott og inspirerende å høre pastor Jura fra 
Ukraina fortelle om tilstanden der borte i forhold til alle 

alkoholiserte familier og eldre mennesker som er blitt 
hjulpet til et oppreist liv med selvrespekt – fordi noen 

har brydd seg om å gi dem evangeliet om Jesus. Det å gå 
til dem som ingen andre går til er noe som kjennetegner 
Nordic Missions arbeid. Jura fortalte også om sitt første 
møte med landet vårt. Det var som å komme til paradis 

beskrev han det som. Det gir ettertanke. 

Takk for at vi får være med som en forlenget arm av 
arbeidet dere driver og Guds rike velsignelse over dere 

fortsatt.

Jeg vil hilse dere med ordet fra Sakarja 4 – 9:
 «Serubabels hender har lagt grunnen til dette huset, og 

hans hender skal fullføre det.»

Ingunn Stålem
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Nå på nyåret har et nytt 
bønnemøte dukket opp 
på Nordics kalender. På 

torsdager kl. 12:00 har du mulighet 
til å delta på 1. korintertreffet, som 
det populært har blitt kalt. Anita 
Thrana har her vært plogspissen, 
og hun forteller at møtene har vært 
over alle forventninger.

– Det er noe helt spesielt 
med disse møtene, og 
jeg opplever at Gud bare 
kommer og tar over. Det ser 
veldig forskjellig ut fra gang 
til gang, men jeg har alltid 
vært så glad i spontane 
bønnemøter hvor vi bare lar 
Den Hellige Ånd lede.

Mens en stor gruppe reiste på 
Bønn for Oslo i begynnelsen 

av januar, var Anita igjen på 
bønnesenteret. Hun forteller at 
hun spurte Gud om Han ville at de 
bare skulle fortsette med de faste 
bønnemøtene, eller om Han hadde 
noe nytt.
– Gud gav meg 1. kor. 14,26, og 
det har blitt en sånn suksess! Folk 
kommer forberedt og deler fra 
hjertet. Det er både latter og gråt, 
og en slik atmosfære av tilbedelse. 
Flere forteller at de har vært så 
vant til å bare motta, og at de ikke 
trodde de hadde noe å gi selv. 
Men på disse samlingene har det 
åpenbart seg et helt annet liv. Man 
kjenner seg igjen i det andre deler, 
og det blir til oppmuntring og 
oppbyggelse.

Vi opplever også at nådegavene 
virkelig kommer i funksjon 
– det flyter! Det er som en 
disippeltreningsplass hvor Gud 
trener oss.

Vanligvis varer samlingene ca. en 
time, men Anita forteller at de flere 
ganger ikke har klart å avslutte 
fordi Guds nærvær har kommet så 
sterkt.

– En gang satt flere av oss igjen helt 
til ti på fire! Det var en sånn tyngde 
av gudsnærvær, og vi ville ikke ut 
av det. Det var helt fantastisk – 
som å sitte i Guds favn!

Hannah Lange

«Hva så, brødre? Når dere kommer sammen, har den ene en salme, en annen har lære, én 
har åpenbaring, én har tungetale, en annen har tydning.

Men la alt tjene til å bygge opp.» 
1. kor. 14,26

LEVANGER
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For en tid tilbake kom det 
sterkt over meg at vi trenger 
å reise varder i landet vårt. 

Jeg sjekket ut og fant ut at det 
finnes to typer varder. Den type 
varde jeg så for meg, kalles for en 
Vete, eller en ildvarde som 
ble brukt for å varsle 
fare i landet. Disse 
ble plassert på 
fjelltopper så nær 
hverandre at 
man kunne se 
om en varde ble 
tent, og da ble 
den neste også 
tent. Slik kunne 
landet bli varslet om 
fare.

Dette minner meg sterkt om 
forbønnens tjeneste. Vi trenger 
å reise opp bønnetjenesten i 
landet vårt. I hjemmene våre, i 
menighetene, i byene. Forbønn for 
våre familier, byer og vårt land.

Jeg sjekket ut hvordan disse 
ildvardene så ut og fant et 

eksemplar i et svensk byvåpen. 
Jeg sende til Frank Abildsten 
som er smed. Han laget da denne 
ildvarden som kan plasseres på 
et bord eller i en vinduskarm.   
Tanken min var at man kan 

bruke den som et sterkt 
symbol på at man 

går i forbønn hver 
dag for familien, 
byen og landet 
vårt. Jeg så for 
meg at det lyser 
fra ildvarder 
fra tusenvis av 
vinduer rundt 

om i landet hver 
morgen! 

«Reis deg varder langs veien, 
sett opp veivisere! La ditt hjerte 
være rettet inn på hovedveien, den 
veien du gikk på før. Vend tilbake, 
du jomfru, Israel! Vend tilbake til 
disse byene som er dine.» Jer. 31:21

Guds velsignelse og god vardevakt!

Leif J Johannesen

for Norge!

Ildvarden kan kjøpes i nettbutikken vår til 149 kr.
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Håkons møter framover

 
 
 
APRIL

10. - 19. APRIL
Møteserie Baptistkirken 
Tromsø og sommarøy

24. APRIL - 4. MAI
Bønneskole israel

MAI
 
14. - 17. MAI.
Bønnekonferanse iccc 
stockholm

22. - 25. MAI.
Bønnekonferanse Levanger

28. - 31. MAI.
Helbredelseskonferanse 
Kautokeino

 
 
 

JUNI

1. - 2. JUNI
Bønnedager Kirkenes

4. - 11. JUNI
Misjonsreise til Ukraina

26. - 28. JUNI
26.-28. juni Bønnekonferanse 

N O R D I C
S T O L

Stoler til
– Menigheter
– Konferansesentre
– Hoteller
– Forsamlingslokaler

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

post@nordicstol.no
www.nordicstol.no

500
Fra kr

pr. stk. ekskl. mva
Montering er inkludert. 
Frakt kommer i tillegg.



ARR: NORDIC HARVEST MISSION OG LOKALE MENIGHETER I FINNMARK

Suzette har vært mangeårig bønneleder for Reinhard Bonnke. 
I dag driver hun sin egen misjonsorganisasjon, og reiser
over hele verden og har bønneaksjoner og konferanser.

Suzette Hattingh
VOICE IN THE  CITY, TYSKLAND

Håkon Fagervik
NORDIC HARVEST MISSION, LEVANGER

For mer informasjon om møtene og overnatting i Kautokeino, se www.nordicmission.org eller Facebook-event, 
eller ring John Arne Øxeth, mobil: 922 81 901 (etter kl 15:00), Gunvald Eikeland, Nordic Mission, mobil: 950 71 361.

 Det blir tolking til samisk, norsk, finsk og russisk.

K A U T O K E I N O  
29.31. MAI 


