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For en mann!
prøvde med list og takt og makt, smiger
og trusler. Han var ikke til å rokke. Ikke
fordi han var Gud, men fordi han var et
menneske som hadde «guts» til å leve slik
Gud hadde tenkt vi alle skulle leve. Vi
feilet hele gjengen. Hvor mange ganger
har ikke jeg svikta når det virkelig gjaldt!
Vært feig og stolt og unnvikende. Men
Jesus «sto han av»! Gode tid, for en mann!

N

oen ganger tror jeg vi gjør
både Gud og Jesus til guder!
Slike guder som er allmektige
og følelsesløse og som aldri feller en tåre.
Minste for for dem, de er jo guder. De
kan jo gjøre som de vil!
Hverken Gud vår Far, Jesus eller Den
Hellige Ånd er en slik gud. Jesus står
fram som det tydeligste eksempel på det,
i og med at han ble den som gikk hele
veien og ble et menneske fullt ut.

J

eg klarer ikke å tenke annerledes på
det enn at det må ha vært et enormt
sjansespill! De hadde jo mistet Adam
og en drøss andre. Til og med David rotet
det så kraftig til at han ikke fikk bygge
tempelet.
Men for en mann Jesus viste seg å være!
For en personlighet! For en karakter! For
et hjerte! De fikk ikke tatt han på noe. De

T

il
«tross»
for
denne
karakterfastheten møter vi ikke
en utilnærmelig Jesus. Vi møter
en mann som vasker føtter og som gråter
over Jerusalem. En som viser følelser og
som nesten blir overmannet av en angst så
sterk at svetten faller til jorden som blod.
En som spottes, mobbes, hånes og drepes
på den mest skammelige og vanærende
måten. Så utrolig sårbar. Hvem skulle tro
at i denne svake, nakne, sønderrevne og
døende kroppen bodde Guds enbårne
sønn, verdens frelser!

Det er sunt å omgås en sånn mann! Tenk
om at man kunne preget om så bare litt
av han og den fantastiske Ånd han er
bærer av.

B

ønnens
mest
fantastiske
privilegium er å få være sammen
med Jesus! Det er helt konge! Jeg
blir aldri lei av det. Fellesskapet med han
er ustoppelig kilde til liv!
Når julen nå kommer med alle sine
fasetter, er jeg bygget slik at jeg koser
meg over lys og peis, pynt, familie, juletre
og julekaker og julegaver. Jeg er nok litt
barnslig der. Men hjertet i min jul er
Jesus. Han er opphavet til alt godt!

K

jære venner! Med dette vil jeg
ønske dere alle en riktig god
julefeiring og et velsignet nytt
2015. Tusen takk for at dere har stått
sammen med oss i året som gikk!
Med vennlig hilsen

Ikke engang døden maktet med han. Til
tross for at han ikke kalte på hærer av
engler eller gudommelig inngripen. Han
«stod han av»! Det livet Jesus var bærer
av var umulig å drepe. Guds svakhet viste
seg sterkere enn all verdens styrke.

DIN BROR OG VENN

H

an er en sann helt! Han er min
helt! Jeg vedder på at Faren
Hans må være utrolig stolt
over Ham også.
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helgeland

Nytt fra
Evangelisten
S

iden siste Vekkelsesrapport har jeg besøkt
mange steder i landet med evangeliet. Jeg har
hatt flere turer på Helgeland, vært på Sørlandet
og Vestlandet og i Lofoten. Det jeg har opplevd i disse
møteseriene er et sterkt nærvær av Den Hellige Ånd.
I disse møtene opplever jeg at flere har blitt helbredet,
Gud har gjort virkelige mirakler og at folk har blitt
frelst på de fleste steder jeg besøker. En del av plassene
har jeg hatt med meg team fra Bønnesenteret eller
bibelskolen vår, noe som er en stor velsignelse. Jeg
kjenner virkelig et kall til å oppmuntre de som er blitt
motløs på små steder, og møte den lengselen som
finnes i folket vårt etter Gud. Jeg er mye ute på gatene
og synger og snakker med folk ,noe som gir kontakter
som siden fører til frelse i folks liv.
Livet som evangelist er herlig. Tenk å få reise rundt
og skryte uhemmet av Jesus! Det innebære mye savn,
lengselen hjem har jeg levd med hele livet. Men nå
er min drøm å forlenge møteserier slik at det bryter
igjennom og at jeg kan bli stående i vekkelse flere steder.

Jeg og Liv har hatt en ferieuke på Gran Canaria der
vi fikk være sammen med Marit og Irene i møter i
Turistkirken. Det var så flott å snakke med disse to
veteranene som har stått i så mye vekkelse de siste
tiårene. Det vi snakket om var de hvite høstmarkene
og at utholdenhet er nøkkelen til gjennombrudd på
så mange steder.
Jeg fikk også være med på Studio Direkte med Jan
Hanvold på Visjon Norge. Det var godt og velsignet å
være med der. Der fikk jeg dele om arbeidet vårt på en
fin måte. Anders Skarpsno som bor på Bønnesenteret
var også med og sang i studio på dette programmet.
Anders er en stor velsignelse i vårt arbeide.

G

enerelt kan jeg si at denne høsten har vært
så velsignet for meg som evangelist. Jeg
kjenner en slik glede over at Leif Johnny
Johannesen har vært villig til å ta over ledelsen av
Nordic Mission, og at jeg slik kan frigjøres mer og
mer til ren evangelisttjeneste i de årene jeg har igjen
å tjene Gud. Be for meg, og be for nye arbeidere til
innhøstningen i Guds rike.
Håkon Fagervik
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Bibelen
til alle hjem i

Finnmark!

Ungdom i Oppdrag sin visjon
Ingen bok har preget nasjoner, kulturer, familier og enkeltmennesker mer enn Bibelen. Derfor har de satt et
mål om personlig å gi en Bibel til hvert hjem i Finnmark i 2014. Dette er en del av et ønske om å berøre hele
Norge med Guds ord i perioden frem mot år 2017, som er 500 års-jubileet for reformasjonen. Da kom Guds
Ord til mange av Europas hjem på deres språk for første gang, og la grunnlaget for århundrer der kristne
verdier har preget livene våre.
Nordic Mission
eg, Tom Tranberg, Jon Gunnar Talset, Odd Inge Aarø og
Lemuel Kulah var så heldige å få muligheten til å være
med på dette gigantprosjektet som Ungdom i Oppdrag
har startet. Hele prosjektet vil koste ca. 1,8 millioner kroner.
Alle i Finnmark skulle få besøk i sine hjem, med et spørsmål
om de vil ha en gratis Bibel. Etter mange gode samtaler med
koordinatoren i UIO, var vi klar til å ta den lange og gode
reisen nordover for å være med å dele ut gratis bibler. Vi fikk
Tana kommune som vår plass. Det er nesten 1300 husstander
i kommunen, så det var bare å begynne så fort som mulig
på den store oppgaven. Heldigvis fikk vi hjelp av et annet
UIO-team, men vi besøkte nærmere 700 husstander på de
fire dagene vi var der.

J

Enorm positiv respons
Hele teamet var spent på hvordan folk ville reagere når vi
banker på døra, og spør om de ville ha en gratis bibel. Det
ble en fantastisk opplevelse for oss hele gjengen. Responsen
var utrolig positiv, og mange var enormt takknemlige for å få
en så fin bibel. Vi opplevde at folk ble frelst, og vi fikk mange
gode, og sterke samtaler med folk. Vi kjente virkelig at Guds
Ånd var på ferde i Tana.
Her er noen av de mange tilbakemeldingene vi fikk av folk i
Tana:
«Jeg har aldri lest Bibelen før, men nå vil jeg begynne å lese»
«Du kom akkurat i rette tid, jeg trengte dette akkurat nå»
«Tusen takk! Jeg vil ha Bibelen ved siden av meg i senga, de sier
at en sover så godt da»
Jeg har ventet på dere, og tusen takk for en så flott bibel»
«Min søster arvet Bibelen etter Mamma, og jeg har alltid ønsket
meg en Bibel. I dag ble det min tur.»

Ordføreren i Tana på sosiale medier: «Ta godt imot dem som
kommer og deler ut gratis bibel»
«Jeg er ateist så jeg trenger ikke.» Odd Inge: «jo, du kan få selv om
du er ateist?» «Ok, tusen takk da»
Lunsj med Loren Cunningham
Vi var så heldige å få en lunsj sammen med UIOs grunnlegger
Loren Cunningham i Tana. Lunsjen ble servert i en «Gamme»
der kongekrabbe og finnbiff stod på menyen. Å sitte sammen
med Loren Cunningham var en utrolig flott opplevelse for
oss. Han delte fra sitt hjerte om viktigheten av å dele ut, og
tro på Guds ord. Det samme hadde de også gjort i et område
på Hawaii for en tid tilbake, og frukten av dette var enorm.
Gradvis ble det en sterk vekst i menighetene. Loren tror at det
samme vil skje i Finnmark. Guds ord er levende og virksomt,
og vil utføre det som Gud vil til rett tid.
Guds Ord
Jeg var så sterkt berørt etter dette møtet, og dagene med
bibelutdeling. Jeg kjente en sånn tro på Guds ord, og en tro
på at Gud vil berøre Finnmark igjen på Hans måte. Vi sitter
igjen med en stor takknemlighet til Jesus for at vi fikk lov til
å være med å dele ut Hans ord til folket i Finnmark. Dette er
noe av sterkeste jeg har opplevd i livet mitt, det å få kunne gi
en bibel til folk. Ikke bare et hefte, men Guds eget Ord. Tusen
takk kjære Gud!
Gunvald Eikeland
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levanger

Berikende og
Inspirerende
Dager!
19. – 26. oktober var en fantastisk uke, hvor det for
tredje gang ble arrangert lovsangsskole med Anders
Skarpsno, Marie Hognestad, Leif Johnny Johannesen
og Jan og Tove Honningdal i spissen.
I år kom det, i tillegg til bibelskolen, hele 19 tilreisende
fra rundt om i landet for å delta på skolen, og de
forteller at det har vært berikende og inspirerende
dager.
Som svar på spørsmålet om hva hjertet deres for
skolen er, forteller Jan og Tove at de ønsker å være
med å utruste en ny generasjon ved å gi videre det
de har fått gjennom mange års erfaring. De påstår på
ingen måte å ha alle svarene, men ser at undervisning
og videreføring av det de har lært gjennom sin
lovsangstjeneste kan være nyttig for mange. Flere og
flere holder i dag på med lovsang uten kanskje helt å
være helt klar over hva det innebærer. Hvis de som
leder ikke har grepet det, så kan de heller ikke gi det
videre.
Onsdagskveld ble det arrangert åpen lovsangskveld i
Levanger kirke, og folk kom og fylte benkeradene. Det
var en fantastisk atmosfære av tilbedelse til kongenes
Konge, hvor Guds nærvær var sterkt tilstede.
I Guds øyne er vi alle lovsangere, og det handler
først og fremst om en hjerterelasjon til Ham. Vi fikk
oppleve gleden og freden det er i å samles som søsken
i Ham.
- Hannah Lange
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Datoen for neste års lovsangsskole er
allerede satt til 25. okt. - 1. nov. 2015,
så hvis du på en eller annen måte står i en
lovsangstjeneste, eller har et hjerteønske
om å dykke dypere inn i betydningen
av lovsang og tilbedelse, er du hjertelig
velkommen!

Vi er

skapt
for å

tilbe

Ham!
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Sagt av deltakere om lovsangsskolen:
«Det har vært en fantastisk uke med bra skole og god
undervisning. Lærerne var lydhøre for Den Hellige Ånd, så vi
fikk mye direkte fra Gud.»
-Daniel
«Det var et sterkt gudsnærvær gjennom hele uka, og det var
så godt å bare være i atmosfæren. Fantastisk å slippe stress og
bare fokusere på Jesus og være i tilbedelse, for det er jo det alt
handler om.»
-Margot
«Veldig berikende! Vi fikk høre forskjellige talere innenfor
samme tjeneste dele fantastiske vitnesbyrd og gi oss mye
innblikk i livene deres. Det ble veldig nært. Jeg har fått mange
perspektiver på hva lovsang egentlig er og hva det vil si å lede
mennesker – det kommer til å påvirke min tjeneste.»
-Karl André
«Det var så fint hvordan det handlet om hjertetilbedelse. Man
merket at selv om det var forskjellige lærere og et bredt spekter
i undervisningen, så var hjertet bak det de snakket om det
samme. Sesjonene med workshop var også veldig bra, og man
kan bruke det til eget bibelstudie. Det spiller ikke så stor rolle
med sangstemmen så lenge hjertet er fokusert på Jesus.»
-May-Liss
Gullstøv i Bibelen!
Under lovsangskolen kjente
jeg meg utrolig sliten, og
følte ikke jeg fikk så mye av
Gud som jeg ønsket. Derfor
ba jeg en kveld en skikkelig
desperat bønn til Gud om at
jeg bare ønsket Ham og mer,
mye mer av Ham! Da jeg la
meg den kvelden hadde jeg
en god følelse, selv om jeg
slet med å sovne. Neste dag
på skolen var det virkelig
vanskelig å følge med på
undervisningen, men da Jan
Honningdal nevnte Salme
22, følte jeg veldig sterkt at
jeg skulle slå opp der. Det
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første som møter meg er at de
to sidene i Bibelen er dekket
av gullstøv! Det glitret så mye
at det syntes bra på film. Jeg
strøk til og med hånden over
det, og da jeg gjorde det,
var det bare mer tilbake på
sidene! Jeg leste alt det som
stod der, og fikk en utrolig
energi. Resten av dagen og
uken klarte jeg fint å få med
meg alt som ble sagt. Les
Salme 19,8-11 som står på
en av de to sidene som det
fortsatt er gullstøv på!
- Rebekka Holm

‹‹ ønsker å
Jeg

dykke

dypere ››

Intervju med

A

nders er en fantastisk mann som lenge har stått i
lovsangstjeneste og er kjent blant mange rundt om i
landet. Lovsangsskolen er hans hjertesak, og vi har bedt
ham fortelle litt om hvordan ideen ble til og tanken bak den.
«Gud gav meg et tydelig bilde, nesten som en video, av hvordan
Han ville jeg skulle samle hæren av tilbedere i landet vårt for å
utruste og sende dem ut igjen. Jeg opplevde å bli kalt til Levanger,
og hadde dette fokuset på lovsangere i bakhodet da jeg kom hit.
Sammen med Leif Johnny har vi drømt og «visjonert», og vi har
kommet fram til dette som et startskudd.»

H

an forteller videre hvordan lovsangstjenesten har blitt
lagt ham veldig på hjertet, og at han kjenner på et
slags forvalteransvar der.

«Det gir meg ærefrykt, og får meg til å lure på hva jeg egentlig
har fått i hendene. Gud har gitt oss noe som Han initierer.
Vi kan lese masse om lovsang i Hans ord, men hva innebærer
det egentlig, og hvordan responderer vi på det? Jeg ønsker å
dykke dypere enn det tradisjonen og kulturen vår framstiller
i lovsangstjenesten vår per i dag, og skulle gjerne likt å få
mer åpenbaring om hvordan denne livsholdningen og dette
hjertelaget ser ut i Guds hjerte og «designerbok». Er det noen
ting vi mangler i våre tilbedende liv, og i lovsangstjenesten vår?
Er det noe vi trenger mer av? Hvordan ser det ut hvis Gud
fikk designe denne tjenesten i våre liv og kirker i dag? Det er

Anders Skarpsno

spørsmål jeg gjerne vil studere i Guds ord, og søke å finne ut av
i mitt tilbedende liv. Det virker som at David i Bibelen var en
som klarte å gripe noe av Guds hjerte og gi tjenesten et uttrykk
som svarte til dette. Kan vi gjøre noe av det samme i dag? Det er
tross alt Guds hjerte og Hans tjeneste, ikke bare min.»

I

år ble lovsangsskolen gjennomført for tredje gang, og folk
har kommet fra overalt i landet for å delta. Anders og
teamet har fått mye positive tilbakemeldinger, og de har
selvsagt gjort seg litt erfaringer.
«Jeg føler fortsatt at vi er litt i pionerfasen med skolen, og kunne
godt tenke meg en andremodul etter hvert. Mange kommenterer
at de har fått en dypere forståelse og et større perspektiv på hva
det er vi gjør når vi tilber og lovsynger Jesus, og at de nå vil tenke
annerledes og la dette påvirke deres tjeneste. Dette indikerer for
at det vi holder på med har stor betydning både for den enkelte
og for lovsangstjeneste rundt om.»
Sammen med Leif Johnny ønsker han også å tydeliggjøre mer
sammenhengen mellom bønn, tilbedelse og lovsang – disse
hører sammen. Han avslutter med å poengtere at hjertet deres
ikke er å si: «Kom hit – vi har svaret!», men å dykke dypere inn i
hva vi egentlig holder på med, og bli inspirert og utrustet.
«Jeg tror vi trenger å være en stadig student i forhold til det Gud
Vekkelsesrapport • Side
har gitt oss å forvalte.»
				
Hannah Lange

9

iWorship
På Bønnesenteret elsker vi å bruke tid i lovsang, tilbedelse
og bønn. Lovsangen er en viktig del av både bønnemøtene
og konferansene våre, fordi vi tror at tiden i tilbedelse er noe
av det viktigste vi gjør. Men hvordan ser det ut når vi rydder
bort alt annet, og bruker en hel helg på lovprisning og bønn?
Det var nettopp det vi gjorde da vi arrangerte iWorship for
sjette år på rad. iWorship ble startet ut ifra en drøm om
å skape en plass hvor Hans nærvær kan komme og møte
oss, uten at det skal bli avbrutt av noe annet som vi har på
programmet.
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Vi gjorde hele salen på Bønnesenteret om til et bønnerom,
med mye plass til å utfolde seg, enten du ville bruke tiden
på dans, kunst, bibellesing eller å hvile i Guds nærvær. I
43 timer gikk lovsangen og bønnen uten stopp, og mange
fortalte i ettertid hvordan Gud hadde møtt dem sterkt
gjennom helga.
Vi ser tilbake på helga med takknemlighet over at vi får lov
til å bruke tid med vår Skaper, Han som er større enn alt, og
som elsker oss med en evig kjærlighet. Hans nærvær er en
uvurdelig skatt i våre liv.

Herman Frantzen
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Zambia
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Zambia
rapport
D

ette var min fjerde tur til Zambia og til Nordic
Missions partnerorganisasjon der, Redemption
Harvest Mission i Chipembi. Denne gangen i fire
uker helt alene. Ekstra trivelig var det å få besøk av sjefen sjøl,
Leif Johannessen, en ukes tid mens jeg var der. Vi to hadde
mange gode stunder sammen, både i tjeneste og fritid. Det
var ikke bare jeg som satte pris på Leifs besøk, menigheten
ble veldig oppmuntret av det Leif hadde å gi mens han var
der. Hans besøk var også viktig for samarbeidet videre mellom
våre to misjonsorganisasjoner. En frukt av Leifs besøk var at
en tidligere leder i en av utpostmenighetene der, som i en tid
hadde levd et liv borte fra Gud, kom til omvendelse og gav sitt
liv til Gud på nytt.
Forbilledlige ledere
om representant for Nordic Mission reiste jeg denne
gangen for å vise dem vår støtte i en tid med mye
motgang. Lederen for misjonen der, Julia Sichilongo,
og hennes trofaste medarbeiderpastor Benjamin Sakala, har
måttet tåle en tid med mye svik, grådighet og maktkamp.
Flere har også meldt seg ut av menigheten i prosessen. Men
de har holdt motet og troen oppe, og i tillegg har de evnet å
samle og styrke menigheten i denne vanskelige tiden, slik at
fellesskapet og samholdet mellom dem alle er sterkere nå enn
noen gang før. Gud ser ut til å ha renset sin flokk gjennom alt
det vanskelige som har skjedd.

S

Den tro og overgivelse som Julia og Benjamin, og ikke minst
Benjamins kone Royce, viser i det kallet som Gud har gitt
dem på dette stedet er beundringsverdig. De gir mye av seg
selv til lokalsamfunnet, både av tid, krefter og penger. Noen
ganger er de selv fattigere enn de menneskene som de gir
hjelp til, og ofte er de som mottar hjelp fra dem ikke engang
takknemlige for den hjelpen de får. Men Julia og Benjamin
fortsetter å gi likevel. Jeg spurte dem en gang om dette og da
var svaret;

«Vi gir ikke for å behage
mennesker, men for å
behage Gud. Det er Guds
kall som driver oss – ikke
menneskers respons.»
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Niza & Mike
ette er to herlige gutter i tidlig 20-årene som har vært
venner siden de var smågutter, og som nå vil gi sine liv
til evangeliets sak i tjeneste for Gud. Niza er nevø til
Julias avdøde ektemann, Steward, og Niza har hatt
det meste av sin oppvekst hos dem. Mike
er bygutt fra Lusaka, og er medpastor i
en menighet der. Niza har noen få år
vært sammen med Mike i Lusaka
i forbindelse med skolegang,
men under mitt besøk i Zambia
tok han en bestemmelse på at
han nå framover ville gi seg
selv til tjeneste for Gud på sitt
hjemsted, Chipembi. «God loves
Chipembi so much!», sa han
ofte da jeg snakket med ham om
området og arbeidet der. Det virket
som om Gud hadde smittet noe av
sin kjærlighet til folket der i området
over på Niza. Niza og Mike bruker mye
tid sammen i bønn, og de benyttet bønnehuset
flittig mens jeg var der. De gikk også rundt i området og besøkte
folk for å fortelle dem om Jesus, og flere tok imot. Gud fører
arbeidet i Chipembi videre, og disse to kan være sentrale i det
Gud gjør i tiden framover. Be for dem.

D

Owen

E

n dag jeg gikk sammen med unge og ivrige Niza fra
kirka til misjonen kom vi til et vegskille, hvor vi stoppet
opp og diskuterte litt hvilken vei vi skulle velge for å
komme fortest fram. Og fordi Niza var mest kjent i området ble
diskusjonen kort, og vi gikk for hans løsning. På veien passerte
vi bostedet til et gammelt ektepar som går i menigheten. Da de
så oss tok de kontakt med oss og sa at deres barnebarn, Owen
på 27 år, som bodde sammen med dem, trengte forbønn for
mareritt om natta. Owen var en alkoholisert ung mann som var
mye plaget til sinns. Jeg traff Owen uka før, og jeg fikk senere
vite at samme dag jeg traff ham hadde han i beruset tilstand
forsøkt å ta livet av sine besteforeldre med øks. De kom heldigvis
ikke til skade i den situasjonen, men Owen selv gikk etter dette
inn i bushen med et tau og hengte seg selv. Han ble funnet i live,
hengende fra et tre. Og nå ville han ha forbønn for mareritt.
Da jeg pratet med Owen så mente han at det bodde en demon
inni ham som fikk han til å drømme så mye fælt. Jeg fikk tro
for at demoner ikke var problemet i Owens situasjon. Dette
fortalte jeg til ham. «Det er menneskehjertet som er problemet»,

sa jeg til ham, «det er dine egne valg som avgjør hva som skal
få makt over deg. Når hjertet overgis til Gud så blir det renset
i Jesu blod, og kommer dermed under Guds beskyttelse, og
demonene mister med det sin makt. Derfor vil Jeg ikke be for
marerittene dine. La meg heller få lede deg til å ta imot
Jesus,...om du ønsker dette selv». Han sa da at han
ønsket å gi livet sitt til Jesus, og vi ledet ham med
glede til hans gode Frelser Jesus. Etter dette
ba vi for at han skulle få Den Hellige Ånd.
Da ble han stående helt stille med øynene
lukket, veldig lenge, slik at vi måtte
nærmest «vekke» ham for å få kontakt.
Jeg tenkte at det var nok Guds Ånd som
drev på med noe spesielt inni Owen, så
det legger jeg meg ikke oppi. Etter å ha
forklart ham enkelt noen grunnleggende
ting om troen på Jesus forlot vi ham og
gikk videre.

S

amme dag hadde vi bibelstudie i
menighetslokalet, og jeg tenkte at jeg
burde ha invitert Owen med på dette,
noe jeg hadde glemt. Men, da vi startet opp samlingen, og jeg
var i gang med å fortelle menigheten om det store som hadde
skjedd med Owen samme dag, så kom han ruslende og ville
være sammen med oss. Han fortalte da at han hadde kjente
en forandring på innsiden etter han tok imot Jesus. Øynene
hans var også helt anderledes, - de var mye klarere. Etter dette
ble Owen med oss på alt vi hadde av samlinger i menigheta.
Marerittene han var plaget med var også blitt borte. Niza tok
villig og raskt på seg ansvaret med å følge ham opp i de første
skrittene med Jesus.

F

ør jeg reiste gav jeg Owen ei skjorte midt under
søndagsgudstjenesten, foran hele menigheta. Jeg sa til
Owen at skjorta skulle være et symbol for ham på at han
hadde ikledd seg Jesus da han kom til tro på Ham, og at dette
skal han gjøre hver eneste dag,- akkurat som man tar på seg
skjorta hver dag. Dette ble han veldig takknemlig for. Vi felte
begge en liten tåre hver før vi tok farvel med hverandre i en god
klem, mens bilen som skulle ta meg til Lusaka International
Airport stod og ventet utenfor. Oppdraget i Zambia var over.
Husk å be for Owen, alle dere gode bønnepartnere som leser
dette. Be for hele arbeidet for evangeliet i Chipembi, - ikke
minst for lederne.
Tore Thrana

‹‹Han sa da at han ønsket å gi livet
sitt til Jesus, og vi ledet ham med glede
til hans gode Frelser Jesus.››
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Guds

makt

V

åre gode zambiske søsken har
som Tore Thrana skriver i sin
artikkel hatt en tøff tid.
Vi ønsket å vise dem at vi står sammen
med dem også i tøffe tider. Derfor var
det fantastisk at Tore hadde mulighet å
dra ned og være en måned sammen med
dem. Jeg kom ned på en 10 dagers tur
mens Tore var der.
Zambierne er utrolig flinke til å synge og
danse, men det har forundret oss mange
ganger at det i området der syntes som
at det var lite glede og frihet i sangen.
Denne gangen bestemte vi oss for å
bruke tid i lovprisning sammen med
dem. Det bar frukt. På en bønnesamling
vi hadde i bønnehuset falt Guds Ånd
under lovsangen og folket ble dypt
berørt. Det var som om noe ble brutt i
atmosfæren der og da.

ved

lovsang

Jeg har vært i Zambia mange ganger,
men aldri har jeg sett verken slanger
eller skorpioner. Dagene etter denne
bønnesamlingen drepte Julia (lederen
vår) 4 skorpioner og tre slanger, og
jeg drepte min første skorpion etter
morgenvasken. I badekaret så jeg en
mørk skapning komme krypende opp
sluken, og jammen var det ikke en
skorpion!
Jeg var ikke så tøff at jeg ville trø på
den, men jeg tok nå livet av den med
ei bøtte.
For oss var det et veldig sterkt tegn på at
lovprisningen fører mørkets gjerninger
frem i lyset slik at de mister makten!
«De skal trå på slanger og skorpioner
og all fiendens velde og ingenting skal
skade dem.»

Uka etter vi var der kom «Ruth», som
har vært en av lederne på Jesse Karanja
sitt bønnesenter i Kenya. Gud hadde lagt
på hennes hjerte at hun skulle komme.
Fokuset hennes var: Lovprisning!
Leif J. Johannesen
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Nordic School
En viktig del av bibelskolen er å dra ut for å dele
evangeliet, bli trent i det vi har lært og se Guds rike
komme i vårt land. I november delte vi oss opp i
tre team, som var innom Mosjøen, Berg, Fauske,
Kristiansand og Vegårshei. Her er en rapport fra de
forskjellige teamene.

Berg
På ungdomsklubb
i Sømna

V

i var et team på 5 personer som dro til Berg i Sømna
kommune, for å være med på ungdomm-sklubben
Lime. Lime er en viktig samlingsplass for ungdommene i
området, og vi ble gitt åpne dø-rer til å forkynne, dele vitnesbyrd
og synge lovsanger der, både på ungdomsklubben og på konfirmantundervisning.
Det ble en oppløftende kveld, og vi fikk bruke tid sammen med
herlige ungdommmer som virkelig er åpen for Jesus. En jente har
hatt sterke smerter i et kne i flere måneder, og har vært til lege fire
ganger uten at hun har blitt bra. Etter forbønn forsvant all smerte;
hun kunne trampe i bakken helt uten problemer! Takk Jesus!
Vi opplever en sterk åpenhet blant de unge på Helgeland. Vi som
team er virkelig imponert over den jobben gjengen på Lime gjør,
hvordan de skaper en viktig arena hvor de unge i bygda kan møte
Jesus. Vi gleder oss til å se Gud gjøre mer i Sømna fremover!
Herman Frantzen
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Fauske
Herlige møter
i Fauske

V

årt nordligste team fra bibelskolen bestod av
Maiken, Benjamin, Stian, Roar og Øyvind.
Vi var så heldige å henge oss på Håkon
som allerede var i farta i nord. Han hadde allerede
hatt møte på Steigen da vi hadde fullført den lange
kjøreturen til Betania Fauske, hvor vi sammen skulle
ha møter torsdag til søndag. Den umiddelbare
opplevelsen av å komme inn døra på Betania var å
merke «varmen» av at her var det noen som hadde
bedt mye. Vi kjente at her var det liv! Spesielt fint var
det å se den store lovsangsgjengen med de yngste på 13
og 14år, og den eldste på godt over 60, som lovpriste
Gud så friskt sammen. Vi fikk se at menigheten, med
pastor Steinar Slotten i spissen, er bevisst på å være en
flergenerasjonsmenighet.
Vi hadde noen herlige møter der på Betania.
Håkon forkynte så levende om Jesus, og elevene fra
bibelskolen gjorde en fantastisk innsats med å vitne på
møtene og være med og be for syke. Guds nærvær og
kraft kom så sterkt. Etter kunnskapsord og forbønn
kunne mange fortelle om mirakler Gud gjorde,
hvordan de var blitt helbredet og fornyet. Kneplager,
nakkeskader, leddsmerter og flere alvorlige tilstander
måtte bøye seg for Jesu navn. Vi gleder oss til å høre
flere rapporter fra Fauske om det Gud gjorde denne
helga.
På dagtid var vi også ute i byen for å invitere til møtene
og se om vi kunne snakke med noen om Jesus. Lørdag
hadde Håkon friluftsmøte utenfor Rema sammen
med en bra gjeng fra Betania, der delte vi ut verdens
beste vafler og verdens beste budskap, helt gratis! For
et tilbud! Et par stykker fikk også der oppleve Guds
omsorg og berøring ved forbønn.
På den korte tiden har vi blitt veldig glad i den trofaste
gjengen fra Fauske, og ønsker å stå sammen med dem
videre om å se enda større gjennombrudd i nord.
Øyvind Hovset
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Mosjøen

Spennende dager i Mosjøen!
20. – 23. november dro en god gjeng hovedsakelig fra
bibelskolen opp til Mosjøen. Det var en veldig spennende
tur, både fordi vi ikke hadde det helt klart for oss hva vi skulle
gjøre i løpet av dagene, men også fordi Gud virkelig er på
gang der! Fordelen med å ikke ha et ferdiglaget program er at
vi åpner opp for at Han kan få komme som Han vil, og vi er
da frie til å la oss lede.
Bønnemøtene ble spennende stunder, hvor mange opplevde å
få ord og bilder for Mosjøen og menneskene der. Det var flere
som så for seg en stor englehær på fjellet som bare ventet på
å bli sendt ut.
Vaffelkirka ble plassert på torget, og vi ble positivt overrasket
over hvor mange folk den trakk, både på dag- og nattestid.
Det var en veldig god atmosfære rundt hele stedet som åpnet
for mange gode samtaler. På et tidspunkt var det folk fra både
Somalia, Senegal, Afghanistan og Norge, og en mann utbrøt:
«Dette er helt fantastisk! Dere samler jo hele verden rundt
dette her!» Kanskje ikke fullt hele verden, men en liten bit i
hvert fall.

Inviterte Jesus inn i hjertet!
Lørdag kveld var vi ute på torget
med Vaffelkirka. Jeg fikk blant
annet prate lenge og dypt med
en gutt. Han fortalte at han
trodde på Gud, men ikke kjente
til så mye om Jesus. Jeg fikk
der være med når en elsket sønn
inviterte Jesus inn i sitt hjerte! Det
var utrolig! Jeg fikk fortelle masse og
han var så sulten på mer. Gud er på gang og
han har store planer for Mosjøen og alt folk der! Det er
fantastisk at vi får introdusere vår elskede Konge for de
mennesker vi møter. En så fantastisk ære! 1. Tess. 2:4:
«Ettersom Gud har ansett oss verdige til at evangeliet
ble oss betrodd, taler vi som vi gjør, ikke for å være
mennesker til lags, men for å behage Gud, som prøver
våre hjerter.»
Katarina Hedman

Vi fikk vise Guds godhet og kjærlighet, og i løpet av helgen
var det to mennesker som konkret inviterte Jesus inn i hjertet
sitt. Det fortjener et «HALLELUJA»!
Innad i teamet var det god stemning med mye glede, iver og
positivitet. Vi takker Gud for Hans store nåde over oss, turen
og Mosjøen.
Hannah Lange

All smerten
var borte!
Fredag
formiddag
var vi ute
på skattejakt,
og jeg og en til
bestemte oss for å gå
på kaféinne på kjøpesenteret
i Mosjøen. På vei dit fikk jeg øye på en
eldre dame med krykker som satt på en
benk utenfor en butikk. Jeg kjente på å gå
bort til henne, og fikk startet en samtale
hvor jeg spurte om hun hadde vondt noe
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sted siden hun gikk med krykker. Ja, hun
hadde operert i hofta for en stund siden
og nå hadde hun veldig vondt i ryggen
på grunn av det. Jeg fortalte at jeg trodde
Jesus kunne helbrede henne, men da var
hun kjapp: «Nei, det tror jeg ingenting
på!» «Åja, så da vil du kanskje ikke at jeg
skal be for deg?» spurte jeg. Jo, det måtte
jeg bare gjøre, sa hun. Jeg ba for henne, og
spurte etterpå om hun kunne kjenne noen
forskjell. Nei, da måtte hun gå litt først, for
hun hadde ikke vondt når hun satt nede.
Vi pratet litt til, og fant ut at vi hadde felles
bekjente i Alta, der jeg kommer fra, så det

ble et litt pussig treff på den måten. Da hun
reiste seg for å gå, ventet jeg litt for å ikke
trenge meg på, men da ventet hun også, så
vi gikk videre sammen. Det var en ganske
alvorlig dame som ikke smilte noe særlig,
men da snudde hun seg og smilte for første
gang under samtalen. All smerten var borte!
Før vi skiltes ba jeg henne huske på hvem
det var som helbredet henne, at det var
Jesus. Ja, sa hun, det skulle hun huske!
May-Liss Andersen

Sørlandet
Takk Jesus for det vi fikk
bli med på!

T

eamet som dro sørover sammen med Anders
Skarpsno fikk være med på fem innholdsrike dager
sammen med Filadelfia menighet og bibelskole i
Kristiansand, og Guds Menighet på Vegårshei. Etter å ha lagt
en lang biltur bak oss var vi klare for å delta på bønnemøte
i Filadelfia onsdag kveld. Dette var fylt med lovsang ledet av
Anders og teamet, og sterk forkynnelse av Dennis Greenidge
om lovprisningens plass i kristenlivet og viktigheten av bønn
for Israel.
De neste to dagene hadde Anders undervisning med
bibelskolen til Filadelfia om det å ha en tilbedende
livsstil. Torsdag kveld hadde vi en samling sammen med
lovsangsteamene i menigheten. Her hadde vi en fin stund
sammen i lovprisning før Anders blant annet delte litt rundt
det å komme inn i den intime tilbedelsen og komme inn i
Guds nærvær. Fredag gikk turen videre til Vegårshei og Guds
menighet som arrangerte bønne- og lovsangshelg med temaet
“En åpnet dør”. Denne ble innledet av åpningsmøte fredag
kveld der Anders forkynte ut ifra 1 Peter 2:9 om det å være
en prest der Gud har satt oss i hverdagen. Dette vakte stor
respons i forsamlingen hvor mange ble oppmuntret i sitt
personlige bønneliv og kom frem for å dele
Lørdag holdt Anders seminar som omhandlet Guds kall til
oss om å leve en livsstil i tilbedelse. Her fikk også vi i teamet
være med å dele vitnesbyrd. Kvelden var satt av til tre timers
kontinuerlig bønn og lovsang ledet av Anders og teamet i
tillegg til to av lovsangsteamene i menigheten. Dette var en
sterk kveld. Søndag deltok vi på menighetens gudstjeneste
hvor Anders forkynte og ledet lovsangen sammen med oss i
teamet og lovsangere fra menigheten. Det kom mange positive
tilbakemeldinger om at helgen hadde vært til stor velsignelse
og inspirasjon. Vi i teamet ble også sterkt oppmuntret av
møte med disse to menighetene med så stort hjerte for bønn
og tilbedelse. Takk Jesus for det vi fikk bli med på!
Hilde Haugland
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GUD SVARER BØNN!

SEIERSRAPPORTER
SEIERSRAPPORTER FRA
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.

r og bein
Helbredet i knæ
tt konstante
En kvinne har ha
bein, men
smerter i knær og
r en møteble bedt for unde
ertefri!
serie, og er nå sm

Sår på tunga
En jente på 12 år slet med sår
på tunga over lang tid, men
ble bra like etter forbønn.
Takk Jesus!

Kul i brystet
En kvinne ble bedt fo
r på grunn
av en kul i brystet. Le
gene har
eklært den ufarlig og
kvinnen er
friskmeldt!

Gravid
id mot alle
En kvinne er blitt grav
kk Gud!
menneskelige odds. Ta

Fri fra alkoholisme
En dame som har slitt med
alkoholisme i flere år har endelig
blitt fri! Takk Jesus!

Smerter i knærne
Smerter i begge knærne
forsvant etter forbønn.
Takk Jesus!

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.
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Kjære, gode bønnefolk over hele landet:
Kom og bli med på Bønn for Oslo
4.-11. januar 2015
I 14 år har vi vært med på bønneuka for Oslo. I
fjor var vi ca. 30 stk fra bønnesentermiljøet som
deltok. Det er et privilegium å få være med og
en utrolig viktig bønnesatsing for hovedstaden
vår. Lovsangsfestene hver kveld i Filadelfia
er magiske, og å få ta del i de forskjellige
bønneøktene gjennom døgnet er ikke bare
personlig berikende, men man kjenner at man
får være med på et bønnearbeid som skaper
forandring!
Sett av hele eller deler av uka! Oslo er viktig!

Oslo
er

Leif J

viktig!

NORDIC
STOL

Stoler til
– Menigheter
– Konferansesentre
– Hoteller
– Forsamlingslokaler
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

post@nordicstol.no
www.nordicstol.no

Fra kr

500

pr. stk. ekskl. mva

Montering er inkludert.
Vekkelsesrapport
Frakt kommer
i tillegg.• Side 21
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UKRAINA

32 tonn med varme
klær og utstyr til
Ukraina

D

et siste året har Ukraina opplevd det verste
et land kan oppleve, nemlig krigføring.
Over 4000 mennesker er drept, og over 800
000 mennesker er på flukt fra sine hjem.
Nordic Mission har sammen med lokale menigheter
i Nord-Trøndelag denne høsten sendt over 32 tonn
med varme klær og utstyr til Ukraina. Nøden er stor
i landet, og vi i Nordic vil være med å hjelpe så godt
vi kan. Vi ønsker å takke alle som har bidratt, og
engasjert seg i å hjelpe til med å samle inn utstyr til
Ukraina. Vi fortsetter hjelpen, og ny trailer er på vei
til Levanger. Ønsker du å være med å bidra, enten
med klær eller økonomi, kontakt oss gjerne.
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Gunvald Eikeland

I de siste to årene som har gått har vi i Nordic Mission
opplevd mange turbulente ting som har berørt
oss som organisasjon. Siden jeg startet opp denne
misjonsorganisasjonen i 1992, har jeg fått se Guds
velsignelse og nåde over dette arbeidet i alle disse 22 år.
Grunntonen i alt vårt arbeide har vært seriøsitet og å bygge
en misjonsorganisasjon som er bunnsolid i alt vi gjør. Slik
kunne folk stole på oss, og vite at de gav sine penger til noe
som var helt tvers igjennom.

D

a jeg sluttet som evangelist i Misjonsforbundet og
ble ansatt i Nordic Mission gikk jeg ned ca. hundre
tusen i lønn. De jeg ansatte etter hvert visste at
de gikk til en organisasjon med lave lønninger, rett og slett
for at det skulle være mest mulig som kunne såes inn i det
evangeliserings-og misjonsarbeidet vi har drevet. Jeg møtte
nøden i misjonslandene og det brant i meg for å gjøre mer,
og strekke oss lengre for de fattige vi skulle betjene. Og slik
har det vært i alle år. Det er først i de senere år at vi har satt
opp lønnen litt selv om vi ikke kan sammenligne oss med
andre misjonsstiftelser i lønnsnivå. Vi har alltid reist billig,
bodd hos venner og bekjente slik at det ikke skulle brukes
penger på hotell. Vi har betalt maten vår selv på reiser, i det
hele tatt prøv å «pine» så mye som mulig ut av de midlene
som kom inn for at det skulle være mer til arbeidet blant de
fattige i andre land.
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S

å høsten 2012 døde vår regnskapsfører Svein
Rikardsen som nesten gratis har ført våre regnskaper i
mange år. Han var en mann som brant for misjonen.
Det var som et sjokk for oss. Vi hadde satt vår lit til Svein
i alt av det regnskapsmessige. Vi strevde med å finne ny
regnskapsfører og bestemte oss å ta regnskapet selv på huset
i bønnesenteret. Så rammet tyfonen Filippinene høsten
2013. Spesielt Leif Johnny ble kastet ut i et mareritt rundt
sønnen Erlends arbeide i Tacloban, samtidig som tyfonen
rammer vårt område med full kraft. Folk døde i tusentall
rundt oss og vi må sette inn alle ressurser på å hjelpe
de nødlidende fra Samar. Midt i dette har vi
lenge snakket om at Leif Johnny skulle
overta som leder for Nordic Mission
fra januar 2014. Jeg personlig hadde
lenge sett fram til dette skiftet. Han
overtok midt i denne turbulente
tiden, og så kom media med
Dagbladet og Adressavisen i spissen
med kritiske artikler mot Erlend og
hans arbeide Streetlight. Leif Johnny
og Nordic Mission havnet også på
avisene sine sider med anklager om at vi
ikke drev et seriøst arbeide.

D

ette fortsatte så i sommer med at
Innsamlingskontrollen kontaktet oss om at vi
måtte melde oss inn der for å øke seriøsiteten i
vårt arbeide. Vi syntes det var for dyrt, i og med at det ville
koste oss flere titalls tusen i året å være med der. Vi kjente
på at de pengene kunne heller brukes i misjonen. Dette
gjorde at de truet oss med at om vi ikke meldte oss inn
ville vi havne på deres OBS liste over organisasjoner som
de advarte mot å støtte. Dagbladet kom igjen på banen og
skrev om oss som en organisasjon med mangel på åpenhet
siden vi ikke meldte oss inn i Innsamlingskontrollen (som
for øvrig er en privat stiftelse der det er helt frivillig å melde

seg inn og være med). Dette opplevde vi som et angrep
nettopp på vår organisasjon og vår integritet, i og med at
vi har i alle ledd prøvd å være så ordentlig og seriøs i alt vi
gjorde.

D

et vi var redd for når det blir slått opp på en
slik måte i avisene, var at dere som gir skulle bli
usikker på oss som misjon og ikke støtte arbeidet
vårt lengre. At dere har tillit til oss er enormt viktig for oss.
Og det flotte i alt dette er at dere som givere ikke har sviktet.
Vi er så grepet og berørt over at gavene har strømmet
inn selv om det har stormet rundt oss på alle
kanter. Bønnesenteret besøkes av flere
tusen hvert år. Bønnearbeidet er sterkt
og levende på senteret, og visjonen vår
er klinkende klar om at vi skal be for
dette landet til nytt liv og vekkelse
for vårt folk. Jeg ber dere fortsatt
om å stå med oss i misjonsarbeidet
som etter hvert omfatter mange
forskjellige områder både i Norge
og utlandet. Som evangelist opplever
jeg en stor åpenhet på så mange plasser
rundt omkring nå. Lengselen etter Gud
øker i landet vårt. Det er som en ny nyfikenhet
etter evangeliet på mange steder. Jeg vil være med å høste
inn i landet vårt, og du er en del av det når du støtter
Nordic Mission. Kommer du til Bønnesenteret, blir med
oss på en misjonstur eller bønneskole i Israel er det ofte den
beste måten å bli kjent med oss og ektheten i alt vi gjør. Vi
har en lengsel etter å være til glede for Jesus med våre liv
og vårt arbeide. Ut fra denne lengselen vil vi leve våre liv.
Be for oss og stå sammen med oss framover. Vi takker Gud
for dere alle.

Beste hilsen,
Evangelist Håkon Fagervik
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Håkons møter framover i 2015.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2. - 4. JAN.
Bønnehelg i Salemkirken
på Lørenskog
4. - 11. JAN.
Bønn for Oslo

14. 18. JAN.
Møter på Helgeland
21. - 25. JAN.
Fellesmøter i Askim
29. Jan - 1. feb.
Konferanse i Levanger
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VI I NORDIC MISSION
Ø N S K E R A L L E VÅ R E L E S E R E

en velsignet julehøytid
og et spennende nytt år!

F O R E T B A R N E R O S S F Ø DT,
E N S Ø N N E R O S S G I T T.
H E R R E V E L D E T E R L AG T
PÅ H A N S S K U L D E R .
J E S 9,6

