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Nordisk Bønnesenter

Bønn er både ryggmargen og hjertet i hele 
vårt arbeid! Når Nordisk Bønnesenter ble  
åpnet i Levanger i mai 2002, var det basert 
på klar tiltale fra Gud. Det ble drevet frem av 
en nød for både vårt land, og våre Nordiske 
naboer. Uten bønn, ingen vekkelse!

Målet er å ha et 24/7 bønnested, men vi har 
valgt å gå fram med den kapasitet vi har.

Pr. idag har vi tre bønnemøter om dagen, 
mandag til fredag. Onsdag er blitt en 6  
timers  bønnedag. I tillegg arrangerer vi ca 5 
bønnekonferanser i året. Vi har bønn- og faste- 
uker, farshjerteskole, helbredelsesrom lov-
sangshelger og bønneskoler. Bønneskoler i  
Israel, bønneuker og bønnehelger i menig- 
heter rundt om hele Norge.

Vi er også engasjert i forbønn for mennesk-
er på gata. Mandag til fredag er bønne- 
telefonen betjent. Mange ringer inn  
bønnebegjær, disse blir og betjent direkte 
på telefonen. Hver dag under bønnemøte  
kl 08:00 blir bønnebegjærene bedt for. Det er 
fantastisk å høre tilbakemeldingene fra alle 
de som har opplevd bønnesvar!

Bønnesenteret består av et konferanse- 
senter, et bønnetårn som er til de daglige bøn-
nesamlingene, og en hotelldel. Vi kan huse 
over 50 overnattingsgjester. Folk kommer fra 
hele landet for å søke Gud. Vi har blant an-
net tre bønneceller til personlig bønn. Mange 
mennesker kommer også for å motta person-
lig forbønn. Vi har et flott team av både frivil-
lige og stab, som gjør en fantastisk innsats i 
forbønn for mennesker.

Det er utrolig inspirerende å høre at både 
kristne som ikke kristne kommenterer atmos-
færen når de kommer inn på senteret. Gud 
bor i bønnens hus!

I tillegg til bønnesenteret i Levanger har vi 
startet bønnesenter i Filippinene, Ukraina og 
Zambia.

Nordic Harvest Mission/Nordisk Bønnesenter

ANNONSER

Spørsmål
om tro
www.misjonskirka.org

www.berg-bygg.com
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Kjære Venner!
Det er nå 22 år siden jeg startet Nordic Har-
vest Mission. Gud har vært god mot oss alle 
disse år og arbeidet har vokst jevnt og trutt 
siden starten. Visjonen som Gud la ned i mitt 
hjerte, var at all misjon og utadrettet virksom-
het måtte fundamenteres I bønn.

Ikke minst på grunn av Bibelens klare tale om 
bønn og det å vente på Herren, som selve 
kraften for at Guds rike skal bryte gjennom.
En gang han spiste sammen med dem, påla 
han dem dette: «Dere skal ikke forlate Jeru-
salem, men vente på det som Far har lovet, 
det som dere har hørt av meg.» Apg 1,4.

Da de hadde bedt, skalv stedet der de var 
samlet og de ble alle fylt av Den Hellige Ånd, 
og talte Guds ord med frimodighet. Apg 4,31.

MisjonsarbeideT
NHM ble stiftet som egen misjonsstiftelse på 
grunn av behovene jeg møtte i Russland et-
ter kommunismens fall. Å møte den enorme 
tørsten etter Jesus og å få be med så mange 
til frelse på kort tid, var sterkt for meg som 
evangelist. Samtidig møtte jeg hungeren etter 
Guds ord og fraværet av Bibelen i landet, 
pluss de enorme sosiale behovene som var 
i landet.

Alt dette førte til at jeg ville engasjere folk i 
vesten til å be for, og gi midler inn i arbeidet i 
Øst-Europa. Kallet til misjon kom som et resul-
tat av vekkelsen og behovene jeg møtte over 
alt. Slik ble Nordic Mission startet i 1992 som 
en evangeliserings- og hjelpekasse for Øst-
Europa. Misjonsstiftelsen har ved Guds nåde 
vokst jevnt og trutt de over 20 årene som er 
gått siden starten. NHM er i dag en misjons- 
og  bønnebevegelse som syder av liv og 
framtidstro. Grunnmuren og fundamentet i alt 
vi gjør er troen på bønn ut fra å søke ”Guds 
rike først”. Matt.6:33.

Filippinene
Det neste landet jeg satset i, kom mer som et 
direkte kall fra Gud. Min himmelske Far kallte 
meg til “Warai-Warai” folket på Filippinene. 
Warai-Warai folket rett oversatt betyr ”ingent-
ing folket”. Dette folket er blant de fattigste i 
hele Filippinene. Det var i 1995 at jeg opplev-
de en tiltale på dette, og jeg begynte å be 
for denne unådde folkegruppa uten å vite så 
mye om dem. Dette utviklet seg slik at jeg re-
iste ned, og vi startet det første arbeidet blant 
dem i 1996. Dette arbeidet har nå utviklet seg 
til å omfatte mange frelste på øya Samar. I 
dag har vi barnehjem, mange menigheter, 
og et stort sosialt arbeide blant dette fattige 

folket. Våren 2014 hadde vi den største dåp 
som har vært i “Warai-Warai” folkets historie 
da 230 personer ble døpt på samme dag. 
Mange pastorer har kommet til oss og sagt: 
«Dere i NHM  var de som brakte vekkelsen til 
øya vår.» For en nåde fra Gud å komme med 
evangeliet til en så stor folkegruppe på over 
4 millioner mennesker.

UKraina
Første gang jeg besøkte Ukraina var i 1991. 
Siden den gang har vi sett arbeidet vokse 
på mange områder i flere deler av Ukraina. 
Hovedarbeidet vårt er konsentrert i byen  
Zhmerinka, og landsbyer rundt denne byen i 
Vinnitsa regionen, sentralt i Ukraina. Ukraina 
er et land med enorme behov. Derfor driver 
vi arbeide på mange områder, fra menighets-
planting, bønnesenter, barnehjem, rehabili-
tering, eldresenter og jordbruk til selvhjelp. 
Evangeliet passer som hånd i hanske i dette 
fattige landet.

Vi har i årenes løp drevet mye med evange-
lisering gjennom teltmøter i Ukraina. Vi har i 
dag 2 telt som vi har fått i gave fra Norge. 
Mange har blitt frelst opp gjennom årene i telt- 
ene, og er i dag aktive i menighetene.

eldresenTer
Mange eldre i Ukraina har det ikke godt. Hver 
vinter er det mange som rett og slett fryser i 
hjel. Vi har startet opp et eldresenter for disse 
og bygger nå videre for å ha plass til opp mot 
40 eldre på vårt nye eldresenter.

reHabiliTerinG
Rusmisbruket ligger som en klam hånd over 
hele Ukraina. Familiene lider, kvinner mishand- 
les, barn vokser opp med vold, og utryg-
ghet og landet utarmes under alkoholen og 
andre rusmidlers forbannelse. Derfor er noe 
av det viktigste arbeidet etter bønn og evan-
gelisering å hjelpe de nyfrelste til ett nytt og 
gjenopprettet liv. Dette har en fantastisk ef-
fekt på hele storfamilien der ofte alle sammen 
møter Gud. NHM har to rehabiliteringssenter i 
Ukraina. Resultatene av dette arbeidet er helt 
fantastiske.

bØnnesenTer 
I 1999 fikk vi kjøpe et gammelt sykehus som 
ligger i vakre omgivelser. Her har vi startet 
et bønnesenter som er til stor velsignelse for 
mange. Senteret har blitt et kraftsenter som 
mange kristne fra forskjellige menigheter i 
landet kommer til.

Beste hilsen Håkon 
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Nordic School
Høsten 2009 startet NHM sin egen bibelskole. 
Vi startet skolen med en visjon om å reise opp et 
bønnefolk, arbeidere for Guds rike, og vekkelses-
bærere.

Jesus levde sitt liv her på jorda som et forbilde 
for sine etterfølgere. I Nordic School ønsker vi 
å reise opp, utruste og forløse mennesker til å 
leve Jesus-livet i hverdagen. Han lærte oss å be.  
La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden så 
som i himmelen, dette er vårt mål!

Vi opplever at Gud har gitt oss tre pilarer som en 
strategi for å nå målet vårt, de pilarene er lovsang, 
bønn og misjon.

lovsanG
Når vi tilber Jesus for den Han er, og det Han 
har gjort, så setter vi Han på tronen i våre hjerter. 
Han elsker å komme med sitt nærvær når vi tilber.  
I hans nærvær som er en møteplass mellom him-
mel og jord, formes vi til å bli mer lik Jesus.

Som Hans sønner og døtre er vi satt i det himmel-
ske med Jesus. Ut i fra det himmelske, og Guds 

nærvær kan vi be, og forløse vår gode Fars vilje 
over jorden og omstendighetene våre.

Misjon 
Vårt endemål er himmelen, men vårt oppdrag er 
å dra himmelen ned på jorden. Dette skjer ved å 
spre Guds rike til alle verdens hjørner, alle sam-
funnslag, og alle folkeslag. Tenk så gøy det er å 
få lov til å være med pappaen vår på jobb.  

    

Leif Johnny Johannesen 
ny daglig leder 
Når jeg i 1983 som ung forkynner dro nord- 
over sammen med min familie for å starte som 
ungdomssekretær i Det norske Misjonsforbund 
i Nord-Norge, var Håkon Fagervik en av de første 
evangelistene jeg ble kjent med. Det utviklet seg 
til et vennskap og tjenestefellesskap som bare 
har blitt sterkere, og sterkere. Bønnefokuset,  
Jesusfokuset, lengselen etter vekkelse og enkel-
heten og naturligheten traff rett hjem hos meg. 
Når jeg i 1999 ble invitert inn til å være en del av  
Nordic Harvest Mission, var det ikke vanskelig å 
svare ja på det.

Fra å være et ”enkeltmannsforetak” med hjemme-
kontor i Brønnøysund og én mann med mange 
”jern i ilden”, har NHM utviklet seg til å bli en 
organisasjon med mange mennesker og med 
mange ”jern i ilden”. 

For snart 12 år siden kjøpte vi ”Nomi”-bygget i  
Levanger som er blitt basen for alt vårt arbeid. 
Vi driver misjon i 6 land. Dette innebærer bl.a 
barnehjem, rehabiliteringssentere, eldresenter, 
familiehjelp og skolehjelp, og det største kristne 
studentarbeidet på Østre Samar I Filippinene. Det 
er i vårt hjerte å hjelpe de fattigste av de fattige.

Vi driver Nordisk Bønnesenter med bønnemøter 
tre ganger daglig. Vi har bønnekonferanser  
5 ganger årlig som samler flere hundre hver gang.  
Vi driver Nordic School som er en ettårig bibelskole,  
bønneskoler, lovsangsskole i tillegg til bønnesemi-
nar, og bønneaksjoner rundt om i landet. Vi har  
årlig ungdomskonferanse, Encounter Festival, med 
påfølgende team, som samler flere hundre ung-
dommer. Vi har forlag, bokhandel, og nyhetsbrev 
som sendes ut til ca. 5000 abonnenter. Vi er i dag 
12 ansatte i hel- og deltidstillinger i tillegg til de 
mange frivillige.

Når jeg i vår ble utfordret til å ta over som leder for 
organisasjonen, er det klart for meg at jeg ikke er 
invitert til å være en ny Håkon Fagervik. Men å av-
løse han slik at han kan få gjøre det som ligger han 
på hjertet, nemlig å være evangelist. Jeg er invit-
ert til å ta lederansvaret for en organisasjon jeg har 
vært med på å utvikle og lede i mange år  allerede. 

Vi ønsker å fokusere på de enkle tingene.  
Enkel bønn og tilbedelse. Lengsel etter vekkelse 

og menneskers frelse. Vi ønsker å være bærere av 
barmhjertighet, hjelpe de fattigste av de fattige. Vi  
ønsker å være bærere av en levende tro på at 
bønn, lovprisning, og forkynnelsen av Guds Ord 
skaper forandring! Vi ønsker å være en ydmyk 
”gjeng” som setter Jesus fremst, som håper og ber 
om at vi skal få være ledere som det skal være lett 
for Jesus å lede.

NHM kommer til å bære med seg DNAet som 
Håkon har plantet inn. 

Denne organisasjonen som ble startet av én mann, 
skal ikke dø ut med én mann. Den har allerede multi- 
plisert seg mange ganger. Det er livets prinsipp, og 
det gleder vi oss over å få være med på.

Nordic Mission holdes oppe økonomisk av mange 
trofaste støttepartnere. Mange av dem har blitt det 
gjennom Håkon Fagerviks lange tjeneste. Håkon 
fortsetter som evangelist i Nordic Mission, og har 
en viktig rolle i organisasjonens mangfoldige virk-
somhet.

Hans brann etter å nå, og hjelpe mennesker har 
tent mange. Vi håper at du også er tent av den 
samme brannen og kan tenke deg å være med på 
samme laget!

Eier:  Nordic Mission
Startet:  Høsten 2009
Rektor:  Leif Johnny Johannesen
Skoleleder:  Andreas Fjellvang

Antall elever fra år 2009 til 2015: 99
Undervisning: Fra 08.00 til 14.00 fra tirsdag til fredag.
Mer info og søknadsskjema: nordicschool.no

Leif J Johannesen er 56 år og er fra Haugesund. Han er gift med Kristin, og de har 
tre voksne barn. Leif Johnny er utdannet ved Det Norske Misjonsforbunds Teologiske 
Seminar, og har bl.a vært pastor i to av Misjonsforbundets menigheter  i 14 år før han 
ble ansatt i Nordic Mission.
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Zambia

AllSidig MiSjon
Zambia er vårt ”ferskeste” misjonsfelt. Ca 10 mil 
nord for hovedstaden Lusaka ligger Chisamba. 
Her samarbeider vi med en organisasjon som heter  
Redemption Harvest Churches. Det drives nå 
førskole for ca 60 barn. Vi har åpnet bønne- 
senter som er i flittig bruk. Menigheten teller ca 80  
voksne medlemmer. Vi er i gang med vannprosjekt  
for området, og også et jordbruksprosjekt som 
innbefatter bl.a oppdyrking av mark, griseavl, og 
på sikt utvikling av oppdrettsanlegg for fisk.  Det 
står klart et bygg som snart skal huse noen  av de 

1200 foreldreløse barna i området. HIV og malaria har 
krevd sine offer. Det står også klart et bygg som skal 
brukes til yrkesopplæring. I første omgang, skredder- 
opplæring for jenter og snekkerutdanning for gutter.
Det legges også opp til voksenopplæring i førskolens 
lokaler og med førskolens lærer. Analfabetismen er stor. 
Målet er også å få etablert en liten helsestasjon.
Området har heller ikke strøm. Her arbeider vi med å  
installere alternative løsninger som for eksempel  sol-
cellepanel.

Fakta:  
Innbyggere: 12 millioner  Hovedstad: lusaka  

  Visste du at: 
	 	 • Zambia består av 72 språklig etniske grupper.
	 	 • Befolkningens gjennomsnittsalder er 17 år.
	 	 • Zambia er et land der man regner at ca 80% av befolkningen er kristne.
	 	 • President Michael Sata har erklært Zambia som en kristen nasjon.
	 	 					• Zambia er et av Afrikas mest fattigste land. 

Zambia



1110

ØStRE SAMAR
Helt siden 1998, når Håkon Fagervik besøkte Østre  
Samar for første gang, har vi drevet arbeid blant 
“Warai – Warai” folket på  Filippinene. Vi har et stort 
hjerte for de aller fattigste. Her har vi virkelig fått se 
evangeliets forvandlende kraft.

Arbeidet vokser: Vi driver nå barnehjem med 20 
barn, og hjemmebasert hjelp til enda flere. Det er fan-
tastisk å se hvordan disse barna som kom fra elen-
dige forhold nå har utviklet seg til sterke livskraftige 
ungdommer med en levende tro på Jesus! Flere hun-
dre mennesker er nå med i de seks menighetene vi 
har i området. Vi driver også et utstrakt arbeid blant 
studenter i byen Salcedo.

oZAMiZ
I tillegg til arbeidet i Hernani blant “Warai Warai” 
folket støtter vi også et omfattende arbeid I Ozamiz 
på øya Mindanao. Menigheten Happy Church 
teller ca. 15 000 medlemmer med utpost menig-
hetene i landsbyene. De driver flere barnehjem, 
eldre-senter, og døveskole. De har et sterkt 
engasjement for de aller fattigste.
 
dAvAo
Vi er også en hovedstøttepartner for 
arbeidet som den lokale organisa-
sjonen Jireh Mission driver utenfor 
byen Davao, med blant annet et stort 
barnehjem som huser over 20 barn.

Fakta:  
Innbyggere: 100 millioner Hovedstad: Manila  

Visste du at: 
• 40% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på 1 dollar om dagen.
• Republikken Filippinene er en øynasjon i Stillehavet, som består av 7 107  
 øyer omkring 650 km sørøst for det asiatiske fastlandet. 

filippinene
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Fakta:  
Innbyggere: 45,5 millioner  Hovedstad: Kiev     

Visste du at: 
• Ukraina er Europas nest største land, etter den europeiske delen av Russland. landet  
 har et areal på 603 700 km², og en kystlinje på 2782 km.

• i Sovjet-tiden var Ukraina et viktig område i Sovjetunionen, både industrielt og land-  
 bruksmessig. Ukraina ble gjerne omtalt som «Sovjets kornkammer».

Første gang jeg besøkte Ukraina var i 1991. Siden 
den gang har vi sett arbeidet vokse på mange 
områder i flere deler av Ukraina. Hovedarbeidet 
vårt er konsentrert i byen Zhmerinka og landsbyer 
rundt denne byen i Vinitzaregion, sentralt i Ukraina.  
Ukraina er et land med enorme behov. Derfor 
driver vi arbeid på mange områder, fra menighets-
planting, bønnesenter, barnehjem, rehabilitering, 
eldresenter og jordbruk til selvhjelp. Evangeliet 
passer som hånd i hanske i dette fattige landet.

tEltMØtER
Vi har i årenes løp drevet mye med evangelisering 
gjennom teltmøter i Ukraina. Vi har pr. i dag 2 telt 
som vi har fått i gave fra Norge. Mange har blitt 

frelst opp gjennom årene i teltene og er i dag aktive 
i menighetene rundt omkring der vi har vært.

BØnnESEntER
I 1999 fikk vi kjøpe et gammelt sykehus som ligger 
i vakre omgivelser og her har vi startet et bøn-
nesenter som er til stor velsignelse for mange. 
Senteret har blitt et kraftsenter som mange kristne 
fra forskjellige menigheter i landet. Det er nå reno-
vert til et vakkert bygg der atmosfæren er preget 
av bønn og lovsang.

EldRESEntER
Mange eldre i Ukraina har det ikke godt. Hver  
vinter er det mange som rett og slett fryser i hjel.  

Vi har startet opp et eldresenter for disse og bygger 
nå videre for å ha plass til mange eldre framover.

REHABilitERing
Rusmisbruket ligger som en klam hånd over hele 
Ukraina. Familiene lider, kvinner mishandles, barn 
vokser opp med vold og utrygghet og landet utar-
mes under alkoholen og andre rusmidlers forban-
nelse. Derfor er noe med det viktigste arbeidet et-
ter bønn og evangelisering å hjelpe de nyfrelste til 
ett nytt og gjenopprettet liv. Dette har en fantastisk  
effekt på hele storfamilien der ofte alle sammen 
møter Gud gjennom at pappa eller mamma blir frelst 
og løst fra rusen. Nordic Mission har to rehabili- 
teringssenter i Ukraina. Resultatene av dette arbei-
det er fantastiske.

Gud har gjort store under i byen Zhmerinka i 
Ukraina, mange rusmisbrukere har blitt satt fri 
ved Guds kraft. En gripende historie er om famil-
ien Soldatenko. Hele familien ligger under for rus, 
og Oleg som er far til flere barn, er helt nedkjørt 
som alkoholiker. Den lille jenta hans Natasja lever i 
en fortvilt situasjon, 7 år gammel med en mor, far 
og bestemor som er  nedkjørte alkoholikere. En 
dag blir Natasja med en nabo på søndagsskolen i  
pinsemenigheten i byen, der får hun høre at det går 
an å be til Gud for mamma og pappa. De sa at det 
er mulig å bli fri rusen. Natasja begynner å be folk 
hun treffer om at de må hjelpe henne og be, og etter 
hvert er det mange som ber for denne familien.

til REHABSEntER
Tanja som leder det sosiale arbeidet vårt i  
Zhmerinka tar Oleg med seg på toget, og får han 
inn på et rehabiliteringssenter. En dag Oleg er ute 
og jobber i grønnsaksåkeren ber han Gud om hjelp 
fordi han er så syk etter alle år i rus. Så forteller Oleg: 
”plutselig strålte et sterkt lys fra himmelen, og en 
vind begynte å blåse rundt meg, og mens jeg sto 
der i det sterke lyset, og i denne virvelvinden kjente 
jeg hvordan kroppen min ble forvandlet. Jeg sa til 
meg selv, Oleg nå er du en ny mann”. Fra den dagen 
var Oleg fri fra rusavhengighet. Han lærte seg å lese 
og skrive på Senteret. Da jeg møtte ham rett etter ba 
han meg om hjelp til å starte rehabiliteringssenter, så 
i alle fall mora hans kunne bli fri fra alkoholen.  Ikke 
lenge etter dette ble mora momentant løst fra rus en 
natt der Gud møtte henne så sterkt. Kona til Oleg ble 
frelst og satt fri. Lena – Olegs søster, ble også frelst 
og løst fra sitt rusmisbruk. Dermed har hele familien 
møtt Jesus til frelse og frihet. De er i dag et sterkt vit-
nesbyrd om Guds kraft i Zhmerinka. Oleg leder vårt 
rehabiliteringssenter utenfor Zhmerinka. Han jobber 
også som murer og forsørger familien sin på en god 
måte.. 

Familien Soldatenko
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KENYA

BØnnESEntEREt «MiZPAH» i KEnyA
Fødselen av visjonen om bønnesenter dateres til-
bake til mellom 1980 og 1990, da Gud førte inn i 
livet mitt en gruppe brødre. Den Hellige Ånd førte 
oss sammen i bønn, forbønn og misjonsarbeid. 
Over en periode på ti år, tok Den Hellige Ånd oss 
gjennom en åndelig opplæring og formidling. Det 
er innenfor denne perioden at Gud forberedte oss.

I 1992 førte Gud oss til å bringe sammen om-
reisende forkynnere fra hele Kenya for en tid 
med undervisning og bønn. Dette ga opphav til  
Evangeliekongressen, som handlet om å be for 

parlamentet i landet vårt. Det er viktig å merke seg 
at i løpet av alle disse årene, ble vi å møte på de 
berømte Menengai-kraterene for å be og faste.
I 1994 talte Gud til oss om å bygge et bønnesenter.
I 1995 hevet vi penger og kjøpte tre hektar med 
land, og selv før noen strukturer hadde blitt  
bygget, begynte kristne å komme for bønn og 
faste møter. På den tiden holdt vi våre bønnemøter 
i det fri. Vi konstruerte de første hyttene som ble 
laget av tømmer, og polyeten papirer, og  senere 
utstyrte vi taket med gresstekke.

Selv om vår begynnelse var liten, har dette grunn-
laget velsignet kristenfolket i Kenya, og mange 
nasjoner i verden. Tusenvis av mennesker har 
kommet fra så langt som USA, Norge, Australia, 
Canada, DR Kongo, Zimbabwe, Namibia, Burundi, 
Tanzania, Uganda, Sudan, Etiopia, Sør-Afrika og 
Zambia. Virkelig, dette har blitt et bønnens hus for 
alle nasjoner.
Vennlig hilsen Jesse Karanja, grunnlegger, og  
leder av Bønnesenteret «Mizpah» Kenya

Fakta:  
Hovedstad: nairobi 
Kenyas befolkning på 40 046 556  mennesker vokser meget raskt, og består av en rekke 
ulike folkegrupper og språk. Som hovedspråkgruppe er bantuene mest tallrike, som i det 
meste av øst- og sør-Afrika.

Visste du at: 
•	 Kenya	er	Øst-	og	Sentral-Afrikas	knutepunkt	for	finansielle	tjenester.
• 50 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på én  
 dollar om dagen.
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Fakta:  
Innbyggere: 7 353 985  Hovedstad: jerusalem 

Visste du at: 
• negevørkenen utgjør 13 000 km², eller 66 % av israel, mer enn halvparten  
 av israels totale landområde.
• israel er ansett som et av de mest utviklede landene i Midtøsten  
 innen økonomi og industri.

BAKgRUnnEn til At vi StØttER  
ARBEidEt i iSRAEl
På en av bønneskolene våre i Israel fikk vi  
kontakt med pastor Israel Pochtar i menigheten “Beit  
Hallel” i Ashdod. Dette er en stor menighet i Israelsk 
målestokk og det som grep oss var den iver denne 
menigheten hadde for å plante nye menigheter rundt 
i Israel. Samtidig så slet mange av de nyplantede 
menighetene med å få endene til å møtes og pas-
torene måtte bruke mye av sin tid på profane jobber 
for å overleve.  Vi i Nordic Mission ble så fasinert 
over den iver og glød de viste i dette å vinne sjeler 
for Himmelen, at vi bestemte oss for å gå inn med 
støtte til to av pastorene som hadde plantet nye 
menigheter i byene Ramble og Kiryat Gat. I 2013 
besøkte bønneskolen i Israel disse menighetene 
og vi hadde også besøk av pastorene deres i vår  

bønnekonferanse i Levanger høsten 2013. Det er 
sjelden å møte denne evangeliseringsiveren blant 
menighetene i Israel, og vi kjenner det så rett å stå 
med dem som brenner for å gjøre Jesus kjent i Det 
Hellige Land. 

Nordic	MiSSioN	ArrANgerer	årlig	 
BØnnESKolE i iSRAEl
Hver vår så er det duket for bønneskole i Israel. 
Stedet for skolen er i Sjømannskirken i Ashdod. Her 
bor elevene, og ut ifra her så reiser de ut og besøker 
mange forskjellige steder. Skolen består av bønn, 
undervisning, lovprisning, og besøk i messianske 
menigheter. Det er turer til Jerusalem, Dødehavs- 
området, Galilea, Tiberias, Kapernaum, Golanhøyden 
og tur på Genesaretsjøen.

IsraelIsrael
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Latvia

FAMiliEHjElP
Latvia er et land som vi i Nordic Mission startet arbeid 
i ganske nylig. Våren 2012 startet vi familiehjelpen i 
hovedstaden Riga, der vi hjelper fattige familier hver 
måned med innkjøp av mat og klær. Vi samarbeider 
med menigheten Sannhetens Ord i Riga, og ut i fra 
deres sosialarbeid så kjøper de inn hver måned mat, 
klær og utstyr og gir til familiene.
Vi i Nordic Mission besøker regelmessig arbeidet, og 
når vi kommer besøker vi disse flotte familiene. Da 
er vi med på møter i menigheten, besøker familiene, 
oppsøker familier som har det vanskelig. Vi ber til 
Gud for dem og hjelper dem så langt vi kan.
Ønsker du å være med å støtte eller bli “fadder” for 
en familie? Ta gjerne kontakt med oss, og bli med 
å hjelp de fattigste av de fattige i Øst-Europa idag.

MAt og KlæR til dEM i nØd
Gjennom pinsemenigheten Sannhetens Ord med 
sine 400 medlemmer i sentrum av gamlebyen i Riga, 
støtter Nordic Mission 10 familier som trenger hjelp 
til mat og livets opphold. Sergei og Lena Hrapans 
heter ekteparet som er ansvarlig for at familiene får 
den hjelpen de trenger. Gjennom mange år så har 
de hjulpet mennesker i nød, og vi i Nordic Mission 
er så heldige at vi kan stå sammen med disse flotte 
menneskene. 
Hver lørdag så kommer det ca. 300 mennesker til 
kirken og får utdelt klær og mat.  Nordic Mission ar-
rangerer turer til Latvia med jevne mellomrom, det er 
mulig for alle som har lyst å være med.

Fakta:  
Innbyggere: 2,2 millioner  Hovedstad: Riga

Visste du at: 
• latvia er et av det minst befolkningsrike, og minst tett befolkede  
 landene i den Europeiske union.
• latvisk betyr «Skogsryddere». 
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vEKKElSE i KARASjoK
På Nordisk Bønnesenter kjenner vi et sterkt ansvar 
for de nordlige områdene og ber mye for nordkalot-
ten med Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland, 
og Nord-Russland. Dette er områder med få kristne 
og med et stort potensiale for misjon og evangeli-
sering. I 1988 og 89 var jeg med i en sterk vekkelse 
i Karasjok i Finnmark. En selvmordsbølge hadde 
gått over bygda, mange unge hadde tatt sitt eget 
liv og det var store oppslag i media om dette. Sam-
men med et ungdomsteam reiste jeg opp etter at 
jeg var kontaktet av pinsemenigheten der oppe.  
Etter mye bønn og faste i bygda begynte ungdom-
mer å bli frelst, og vekkelsen tiltok i styrke. Etter en 
tid var det et ungdomskor på 70 nyfrelste ungdom-
mer som lovpriste Gud og bar med seg vekkelses- 
atmosfæren videre til andre steder i Sverige og Russ-
land. Selvmordsbølgen ble brutt og det gikk mange 
år før noen tok sitt eget liv igjen i Karasjok. Det var et  

åndelig gjennombrudd i bygda der mørke og depres-
jon var byttet ut med stor glede og begeistring for Jesus.

HjERtE FoR noRd
Mange av oss som jobber i Nordic Mission har både 
bakgrunn og arbeidet mye nordpå som pastorer 
og evangelister. Så vi kjenner vi en ekstra dragning 
mot Nord og være med å prege dette området med 
bønn og evangelisering.

Onsdag er den spesielle bønnedagen for nord- 
områdene, og da roper vi til Gud for landene der 
nord. Vi ber for pastorer og prester, og står skulder 
ved skulder sammen med de som virker i Nord- 
områdene.

I tillegg til dette sender vi ut team mot nord som virker 
og ber for folk både på gatene, i møtelokaler og i 
hjemmene. Folket nordpå er så åpne for Guds ord 
og tørsten etter Jesus ligger der hele tiden. Å virke 
nordpå er en prioritert oppgave i Nordic Mission.

Nordkalotten
Encounter Festival arrangeres i juni måned hvert år

eNcouNter	er	vår	årlige	feStivAl	 
FoR UngE

Helt siden vi startet Encounter har vårt ønske og 
vår lengsel vært å skape en møteplass mellom 
himmel og jord, mellom vår Pappa i Himmelen og 
oss. nå, syv år etter, kan vi se tilbake og konsta-
tere at det er akkurat det som har skjedd. gud har 
kommet og hundrevis har fått livsforvandlende 
møter med Ham. dette er vår historie, vårt momen-
tum og det vi ønsker for veien videre!

vi er helt overbeviste om at gud holder på å gjøre 
noe nytt og noe stort i norge, Skandinavia og  
Europa. de siste fem årene har vi sett at det vokser 
frem	flere	miljøer	 i	Norge	som	bærer	på	en	vek-
kelseskultur.
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Vitnesbyrd

Vitnesbyrd Ingfrid Mundal, Bodø

Josie Autor, Filippinene

Hei alle sammen! Jeg er Josie Autor, 18 år gam-
mel, og kommer fra Filippinene. Jeg er så takk- 
nemlig for hva Gud har gjort i livet mitt. 
Langt tilbake i min barndom da jeg var 3 år døde 
min mor. Da min far og hadde et stort problem 
med alkohol, så gikk det veldig hardt utover hele 
familien. Rett etter at mamma min døde, så reiste 
pappa min til hovedstaden i Filippinene, Manila og 
fikk seg jobb. Vi hørte aldri mer fra faren vår, han 
sendte aldri brev eller kontaktet oss på noen måte. 
Våre slektninger tok seg av oss i denne vanskelige 
og forferdelige tiden. Min eldste søster giftet seg i 
en svært ung alder.
Jeg var ni år gammel da, da jeg ble henvist til 
barnehjemmet som Nordic Mission driver i Hernani. 

Jeg kom til Bønnesenteret første gang på en kon-
feranse sommeren 2007. Ei venninne inviterte meg 
med. På den tiden slet jeg med depresjoner og 
angst, og hadde vært sykemeldt i flere måneder. 
Den helga ble et vendepunkt, jeg reiste hjem uten 
den tunge depresjonen jeg hadde vært i mange 
måneder. I løpet av helga ble jeg bedt for flere 
ganger, og kjente at den gode atmosfæren av at 
Jesus var nær, gjorde mye med meg. Jeg reiste 
hjem som en ny person!

De neste månedene dro jeg tilbake flere ganger. 
Selv om depresjonen var blitt borte, slet jeg fort-

Her begynte en helt ny tid i livet mitt, jeg finner 
ut hvem Gud er, og hvilken god plan han har for 
meg. Jeg mistet min biologiske familie, men jeg 
fant en ny familie som gav meg kjærlighet, og om-
sorg som jeg så sårt trengte. Jeg har nå fullført 
videregående skole, og nå er jeg på 2 året på uni-
versitetet, og tar en bachelor i kroppsøving. Jeg 
takker Jesus for Nordic Mission, som støtter oss 
alle sammen i barnehjemmet. Å ha det livet som 
Gud ønsker at vi skal ha, og vil ha oss til å være, 
det er det alt handler om.

Så fra da av kunne jeg med stolthet si at Gud 
virkelig har forandret meg mye. Og jeg har også 
bestemt meg for ikke å se tilbake på fortiden min, 
for jeg vet nå at Gud har så mye godt for meg i 

satt med angst, og jeg hadde mange sår på innsi-
da. På Bønnesenteret fant jeg en trygg atmosfære 
mens jeg bearbeidet ting i livet. I Guds nærvær, 
og med folk som samtalte og ba sammen med 
meg, kjente jeg at også angsten slapp taket i meg. 
I disse prosessene jeg gikk gjennom, møtte jeg 
også Gud på en ny måte. Jeg hadde vært kristen 
hele livet, men jeg kjente ham egentlig ikke. Han 
var for meg en streng Gud med pekefingeren mot 
meg hver gang jeg gjorde noe galt eller ikke strakk 
til, noe jeg sjelden følte at jeg gjorde. Nå møtte jeg 
nye sider ved ham. Jeg fikk erfare at han elsker 
meg. At han er med meg og at han er god. Jeg 

framtiden. Jeg har opplevd at Gud har gjort store 
ting i livet mitt, spesielt i mine studier, og tjeneste 
for HAN.
Gud gav oss en pastor som har et hjerte for Gud, 
og for oss. Han har lært oss mange ting vi kan 
gjøre for, og til Guds ære!
Nå er jeg søndagsskolelærer, tamburin danser og 
lærer. Jeg løfter opp navnet Jesus, og ærer Han 
med livet mitt.

All ære til Gud i Jesu Navn! 

fikk et personlig forhold til ham, han ble min venn.
Senere har jeg dratt tilbake til Bønnesenteret flere 
ganger. Dette stedet og menneskene der betyr 
veldig mye for meg. Mitt liv er blitt helt forandret 
etter mine besøk på Bønnesenteret. Det er alltid 
godt å komme dit, enten livet er topp eller tøft.
Nå har jeg ikke lenger verken angst eller depres-
joner. Jeg takker Gud for Bønnesenteret og for det 
han har gjort i mitt liv! 

Ingfrid Mundal, Bodø
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