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Tiden fra min barndom og til nå 
er et enormt sprang i rikdom og 
velstand. Da jeg var gutt var det 

fantastisk å få epler til jul.  Jeg husker ennå 
den spesielle eplelukta når vi fikk julegaven 
fra slektninger i Hardanger. Vi spiste aldri 
epler ellers. Nå møter du barn som har 
absolutt alt fra de er små. Hva skal vi gi de 
som har alt? Givergleden blir skadelidende 
når du skal gi til de som har alt fra før. 
Men så er det desto større å finne dem som 
ikke ennå har smakt et eple og få gitt det 
til dem, og se den store gleden i deres liv 
når de ser og smaker for første gang. 

Jeg glemmer ikke de første turene 
jeg hadde med meg russere ut fra 
Kolahalvøya og de sto og gråt i 

butikkene i Kirkenes når de fikk se haugevis 
med epler og appelsiner. De siste ukene har 
vi opplevd givergleden i Nordic Mission 
der store og små beløp har strømmet inn 
til nøden vi møter. Giverglede er fra Gud, 
måtte den få  prege oss slik at vi ligner på 
Ham som ikke sparte, men gav og som 
siden har gitt og gitt.

For “Hans kjärlek er grenslös, hans 
nåd er oendlig. Hans kraft inga 
menniska utforskat enn.  Ty av sina 

eviga, veldiga skatter Han giver och giver 
och giver igjen.”

De siste ukene har rystet oss alle, 
og oss i Nordic Mission på 
en spesiell måte. Tyfonen på 

Filippinene rammet akkurat i det området 
der vi har vårt største misjonsarbeid. 
Rapportene derfra har berørt oss dypt!  
Nøden , smerten, men også de utrolige 
historiene fra de som har overlevd og som 
gir seg hen i lovsang etter å ha mistet alt. 
Med alle bildene av ødeleggelsene der 
nede i bakhodet går vi inn i den norske 
julefeiringa og dens overdådige pengebruk 
på oss selv. Vi bor i landet som også dette 
året er blitt kåret til verdens rikeste land. 
Jeg tenker mange ganger på for et ufortjent 
privilegium det er å få bo i Norge.   Det 
er nåde fra Gud mot oss. Nå møter jeg 
faktisk noen som sier at i år blir julegaven 
til hverandre i vår familie en gave til 
Filippinene. Andre sier at julegavene i år 
blir begrenset til noe småtteri.  Nå vil vi 
heller hjelpe de som er i nød!   Norge er 
kjent for giverglede. I  den tragedien som vi 
har sett i det siste så er det vekket noe igjen: 
“Vi må stå med filippinerne.” 

 Men nå handler Julen  egentlig 
ikke om vår giverglede, men om 
vår Himmelske fars gave til oss. 

Bibelverset over her forteller om den 
Gud som ikke sparte, men gav med 
en slik uendelig giverglede at det mest 
kostbare han hadde ikke var for dyrt 
til å gi bort. De siste månedene har 
jeg preket mye om Jesus som verdens 
eneste håp. Dette var det Gud viste 
når han så menneskeheten i all sin 
nød. Syndig og håpløs der vi ikke 

fant fred og mening med våre liv.  Så gav 
Gud sin sønn midt inn i vår fattigdom og 
nød. Stallen i Betlehem viser hvor Guds 
hjerte ligger, han oppsøker de som er i 
nød, de fattige og underpriviligerte. Han 
lot sin sønn føde midt i fattigdommen 
for å vise at det som ingenting var blant 
mennesker, det utvalgte Gud seg. 

I Nordic Mission har vi et sterkt 
ønske om å ligne på dette hjertet til 
Faderen! Vi ønsker også å strekke oss 

mot de som er i nød. Det underlige er 
at når nøden igjen kommer opp slik det 
har skjedd under tyfonen på Filippinene, 
vekkes noe dypt i folkets hjerter. Vi vil 
strekke oss for å nå de som er i nød.   Vi 
opplever det i Nordic Mission. Faderens 
hjerte vises i så mange som kjenner gleden 
ved å gi!  Midler strømmer inn fra mange 
som vil stå sammen med oss. 

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

h a R V e S t

Vår gIVErgLEdE-
Guds GiverGlede. Rom. 8,32

DIN BROR OG VENN
haKON FaGeRVIK



KrAFtKLeMMeN i CebU

“DE vErStE DøgNENE i livEt Mitt Er ovEr! fra 
torSDag kvElD 7 NovEMbEr til lørDag EttErMiDDag 

9 NovEMbEr var all koNtakt MED SøNNEN vår 
ErlEND brutt. all koNtakt MED arbEiDErNE vårE i 

øStrE SaMar var ogSå  brutt.”

fotograf ruNE PEttEr NESS, aDrESSEaviSEN



Gud hadde lagt en forunderlig visshet i hjertet mitt om 
at de kom til å bli berget, men da meldingene kom 
på lørdag om at store hus i området var blitt totalt 

oversvømt av vann, sank håpet i meg og jeg begynte å lure på om 
jeg måtte begynne å forberede meg på begravelse!   Ikke lenge etter 
tikket den første facebook meldingen inn fra Erlend: 

“hei!! Jeg lever. Vi lever!
alle er berget!” 

Klemmen på helikopterbasen i Cebu kan ikke beskrives.  
Adresseavisens fotograf, Rune Petter Ness, fikk mesterlig fanget 
tusen inntrykk som fikk utløp i Erlends ansiktsutrykk den magiske 
fredagsmorgenen I Cebu! 

Når vi nå sitter under rolige omstendigheter I vinterhagen 
I Høgberget 56 og  jeg under to gode kopper etiopisk 
mørkbrent kaffe spør Erlend, det gamle utslitte 

spørsmålet  “Hva følte du i det øyeblikket”  kommer ikke noe 
A4-svar.  Svarene kommer I flere runder etter flere rundturer på 
gulvet.

”det føltes akkurat slik som det ser ut!!”

 

Følelsen av 1000  vis av  døde mennesker!

Følelsen fra en kamp som jeg ville kjempet like 
hardt for å unngå å være i, som  jeg kjempet for å 
overvinne den.

Følelsen av glede! Seier!   

Følelsen fra en  daglig kamp for å finne mat og 
vann, med  synet og lukta av flere tusen lik som 
ligger åpent i sola og råtner! 

Følelsen av utrygghet når  fangene ble sluppet ut 
av fengselet og det var fritt vilt!

Stoltheten over måten vi var organisert på  som 
gjorde at reporteren fra selveste CNN sa at det var 
de gladeste og mest avslappede barna han hadde 
sett i tacloban etter at tyfonen slo til.

Følelsen av at alle livene våre  ble spart og  at 
ungene hadde det bra! at vi alle kom oss ut i live!

gleden over å se faren sin igjen!

Følelsen av slitenhet etter å ha sprunget siste 
etappen på veien til trygghet etter at motorsykkelen 
min  hadde daua!

På spørsmål om hva troen har betydd for han disse

dagene sier Erlend:

”Personlig hadde jeg en ro og en trygghet om at det kom til å gå 
bra. Definisjonen på tro er vel  å være overbevist om noe du ikke 
har hjemmel for å tro er sikkert .Det gjorde også at jeg faktisk ikke 
en eneste gang var redd! Trygghet og visshet at ingen i min familie 
inkludert  Streetlight  skulle gå tapt! For meg var det  et faktum 
at vi kom til å klare oss! Det kommer til å gå bra med oss!  Dypt 
inne i meg var det ikke engang et diskusjonstema.  ikke noe som  
jeg tenkte på engang. Det var aldri et tema i hodet mitt.

På spørsmål om hvordan det har vært å være sterkt i medias 
fokus svarer han;  

”Media…. Det har vært litt som om å gå i terapi til det norske 
folk! Jeg har prøvd å være så åpen og ærlig og bare fortalt det som 
det var og  tror det har rørt ved folk .  Det er sterkt å oppleve at 
det er tusenvis som ønsker oss det beste!  At vi skal komme opp 
igjen! På Værnes f.eks ,  kom det en fremmed dame og gav meg en 
god klem og sa med tårer i øynene : Tusen takk!  Skavland  sendte 
epost og sa at jeg har vært årets viktigste gjest.  Hvorfor alle disse 
sterke reaksjonene?  Jeg tror det handlet om medmenneskelighet.  
Håp og godhet og det å bry seg! Det er veldig gode, og jeg tror 
etterlengtede, verdier  i et samfunn som ofte kan virke  litt 
overfladisk.  Det viser vel at slike verdier egentlig står sterkt hos 
folk når vi ser at så mange  tar denne kampen så personlig og nært 
inntil seg.” ”Slike kriser skaper kontraster. Det er så lett at slike 
situasjoner får frem det verste i mennesket , for det handler om 
kontraster .  Det er så lett å glemme det som får fram det beste 
i mennesket.  Her drar Erlend meg med inn i en hendelse som 
skjedde en av dagene etter tyfonen:”

”Det var varmt, sola steikte  og leppene var sprukket .  Jeg var 
sulten sliten og tørst! Hun så det nok  på meg denne dama ! Jeg 
var ute på leting etter vann og mat. Så roper hun til meg:  ”Vann.. 
vann og stod å viftet med en flaske.   Jeg gikk bort til henne og så 
at hun hadde flere barn!  Jeg hadde gått i flere dager og sola stod 
på som sterkeste!!  Jeg sier til henne at jeg har ikke vann, at jeg selv 
er på leting etter vann. Da sier hun til meg : ” Du forstår ikke! Ta 
dette vannet!  Jeg har vann til deg!! Vann er det mest dyrebare du 
har i en slik situasjon..  Dette var en større gave enn om Bill Gates 
skulle gitt  5 millioner dollar!

Som far og predikant tenker jeg at Erlend her rører ved selve 
grunnverdiene i hele skaperverket. Man kan ikke elske Gud uten 
å elske sin neste. Historien om kapteinen som ikke forlater skuta 
før alle han har ansvar for er berget! Historien om sønnen som 
satte livet til for å berge de mange. Tror du jeg er stolt?  Gjett om!

  

Kanskje ligna klemmen i Cebu litt på klemmen skaperen gav sin 
sønn etter tre dagers stillhet , etter  Hans kamp for å berge menneske 
barna.  Kanskje var Han like spent som jeg?  Kanskje lignet gleden 
min litt på den Han hadde når den første ”facebookmeldingen” 
tikket inn på hans himmelske nettverk :” Hei !! Jeg Lever!  Vi 
lever. Alle er berget!! ”

- Leif J 

“

“

fotograf ruNE PEttEr NESS, aDrESSEaviSEN
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våre Misjonsområder på
Filippinene sterkt rammet
av tyfonen !
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Slik  utrykker Joel sin enorme takknemlighet til 
oss. Det han sier er : ”Dere som bor lengst borte 
var de første til å komme til  oss!! ” En  jente sa 

til Per Kristian: ”Når startet dere hjemmefra?”  Det hun 
spør om er. ”Hvor høyt verdsetter du oss! Hvor glad 
er du i meg.”   Vi ble altså møtt med en storforundret 
takknemlighet over at vi , på andre siden av kloden,  var  
de første som kom rett på tomten hjem til dem med ris 
og  mat og hjelp!!! 

Når vi dro ned til Filippinene var det tre klare mål:” Vi 
måte få Erlend og barna i Streetlight ut av Tacloban.  Vi 
måtte finne Joel og hans familie!  Vi måtte skaffe mat og 
hjelp til våre gode venner på Østre Samar! Vi må treffe 
dem ,klemme dem, støtte dem  og forsikre dem om at 
vi IKKE SVIKTER DEM I DENNE VANSKELIGE 
TIDEN!!!  

På veg til Samar  satt vi og tenkte om vi skulle lage et 
stort banner og henge etter  flyet og skrive:  ” JOEL 
hvor er du? Vi ser etter deg!! Vi fra Norge er her og ser 
etter deg!

Men vi hadde ikke før satt beina på østre Samar før vi 
fikk høre at hadde sendt inn en av lederne våre til Guian 
og sporet opp de eneste av våre vi ikke visste hvor var , 
Joel og hans familie!

Ikke bare fikk jeg klemme min egen sønn , Erlend , 
så  hardt og godt og lenge at nesten klemte pusten 
ut av hverandre der på helikopter plassen i Cebu, 

jeg som nesten begynte å tro at jeg måtte forberede meg 
på begravelse! Men jeg fikk klemme Joel og hans familie 
godt og lenge!!  Og si nesten bare ved vår tilstedeværelse: 
”Vi reiser fra den andre siden av kloden for å finne deg 
Joel!!!!!!!!

Vi fikk klemme  barna på barnehjemmet,  pastorene , 
lederne , medlemmene. Vi fikk høre deres historier . Vi 
fikk gi dem ris og matvarer  der og da og forsikre dem om 
at vi vil gå sammen med dem nå,  måned etter måned etter 
måned. Vi fikk fortelle dem om innsamlingsaksjoner , 
bøssebærere som gikk på de samme kjøpesenter  som de 
selv opptrådte på med lysdansen sin i mai og fikk samlet 
inn nesten 100 000 kr .  Vi fikk fortelle dem at vi fra 
Norge vil hjelpe dem å bygge opp igjen husene sine. 

Vi fikk også fortelle dem at til og med for dem er det 
saligere å gi enn å ta imot. Vi fikk fortelle dem: ”Gå å se 
etter de som har det verre enn dere og hjelp dem!”  ” Vi 
skal hjelpe dere. ”  Hjelp naboer.  Hjelp dem som ikke 
har motorsykkel eller raske nok føtter til å springe å få 
en del av hjelpesendinger som slippes fra helikopter. Vis 
Jesu sinnelag!!  Ikke engang nå må vi bli egoister å bare 
tenke på oss selv.

er NOrge NAbOeN tiL tACLObAN?

Denne lastebilen har vi leid til å hente 
hjelpesendinger fra nord på øya. Vi

forsyner mennesker med mat etc.

Filippinene
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Nå hjelper vi! Så lenge det trenges med mat og 
daglige behov. Det er vanskelig å hjelpe dersom 
man selv verken har mat, vann eller tak over 

hodet,  Samtidig er vi gang med planer om å sette opp 
standardhus og samtidig hjelpe de som har hus som 
kan repareres Vi har folk som er i gang med å kartlegge 
situasjonen til folk. De kartlegger  i 4 kategorier. 1) Mat  2) 
Medisinske behov 3) Psykiske behov 4) Materielle behov.

Etterhvert  legger nyhetens interesse seg. Slik er det 
alltid. Men vi har venner der nede som trenger 
hjelp i lang tid fremover. Vi handler med følelsen 

ja, men vi handler også med viljen. Kjærligheten har en 
knallsterk vilje! Den er sterkere enn døden sier Salomo.  
Når de sterke inntrykkene og følelsene legger seg  står 
vi fremdeles sammen . Vi bretter opp ermene og vise en 
kjærlighet som ikke er basert på en kortvarig følelse men 
på troskap ! Vi fortsetter og hjelpe ,og det ber jeg om at 
det gode norske folk også  fortsetter å hjelpe oss å gjøre.

Å gi  daglig mat til de ca 2000 mennesker som er i 
vårt nettverk . koster  ca 25 000 kr uka! Enda mer 
når vi begynner å få tall på hva husreparasjonene 

kommer til å koste.  . Å reparere taket på et gjennomsnittlig 
”NIPA hus  koster ca 1000 kr. Å sette opp et standard 
hus som vi tenker, med sementgulv og  stålprofiler og 
konstruksjon som tåler  vind og vann koster  ca 25 000 
Nkr. Vi har ikke disse  midlene.

Denne måneden er Jenny Taraldsen, Torunn Torstensen 
og Anne Benjaminsen i Hernani for å hjelpe til. Jenny blir 
i tre måneder mens de to sykepleierne drar hjem rett før 
jul. De er til stor hjelp der nede! Be for dem!

‹‹ vi må treffe 
dem ,klemme dem, 

støtte dem  oG 
forsikre dem om at 
vi ikke svikter dem 
i deNNe vaNskeliGe 

tideN!!!  ››

Joel og Marillia fra Guian! DE overlevde!!

For en opplevelse å være 
sammen med et lovprisende 
folk til tross for at mange av 
dem har mistet alt

Per Kristian Fjellvang i den 
ødelagte kirka i Quinapondan



Side  10  • Vekkelsesrapport

Det filippinske folket er fantastiske på så mange 
måter. Når vi ruslet rundt  i ruinene av Hernani   
satt noen på en  stokk utenfor  restene av huset 

sitt, noen leita i ruinene, noen vaska klær, noen satte opp 
midlertidige skur  og både fra fjern og nær hørte vi folk 
rope : ”Hi Joe!”  De  smilte og vinket!   Men i et nylig 
bygget blikk ”hus” sørget de over sønnen på 10 år som de 
hadde mista , samtidig som de gledet seg over at det 3 uker 
gamle barnebarnet ble berget ut av vannet.  I ruinene av et 
annet ”hus” gråt de over å ha mistet mammaen sin som ble 
truffet av en stein under flommen, og akkurat hadde dødt 
på sykehuset i Borrongan.

Mens jeg sitter og prater med en av lederne,  ser jeg søsteren 
hennes  sitte å gråte i stolen ved siden av. Jeg går bort og 
prøver å trøste. Så kommer det stille fra henne:” Jeg har 
mistet vennen min!!”  Hvem tenker på at du har mistet 
en venn når det er tusenvis av døde og store deler av hele 
regionen er lagt i ruiner…

En stund etter prater jeg med  Jason Author som 
var og søkte jobb i Tacloban når tyfonen kom. Jeg 
skjønner fort at jeg prater med en helt!  Han var 

for  seg selv når uværet slo til og hadde ingen andre å tenke 
på. Først slo vinden til og han tenkte jeg må komme meg 
ut. Når han åpnet opp døra  flommet vannet inn og han 
så at utenfor stod mange mødre som i sjokk med babyene 
sine på armen. Mennene deres var borte på forskjellige ar-
beidsoppdrag.
Vannet ble høyere fort   og han fikk tatt baby etter baby og 
løftet i sikkerhet opp på en balkong . Han fikk også hjul-
pet mødrene i sikkerhet mens han med ene hånda holdt 
tak i en  strømkabel for å ikke skli med vannet.. Den siste 
babyen  holdt han  over hodet mens han selv hoppet bor-
tover  for å få puste  .  Dette var barnet til en mann som 
ropte om hjelp.   Jason dro seg ut til ham på ledningen og 
fikk berget barnet.  Han sa til pappaen: ”Hold deg fast , 
jeg kommer og redder deg også.” Når han kom tilbake var 
pappaen død og lå og fløt bortover vannet

Josie(19) var også  i Tacloban, nært flyplassen da van-
net strømmet inn over huset og de lå og svømte rundt 
lenge for å berge seg.  Når hun klarte å komme seg ut 

av Tacloban en dag sammen med flere venner gikk de fra 
flyplassen og nesten to mil over San Juanico broen for å  

komme seg hjem til Østre Samar. Hun forteller:” Jeg var så 
redd. Vi visste om bander som både drepte og voldtok.  Jeg 
var eneste jente og sprang fort som en gutt!   Jeg så døde 
mennesker. En mor og et barn. Moren med avkuttede ben 
og store revner på kroppen.  Josie forteller og forteller og 
forteller mens tårene renner og vi får holde rundt henne og 
høre og høre og høre!!

Mina fra Quinapondan forteller at huset  raste  
sammen over dem . De gjemte seg under et 
bord for å bli berget. Men elven som de bor 

ved flommet over og tok med seg faren hennes. Hun hop-
pet uti og tok tak i han men han var for tung og hun ropte 
hjelp  Heldigvis var det folk i nærheten som kom til og fikk 
dratt han ut av den sterke strømmen. Alle i familien ble 
berget, men de har ikke lenger hus.

NOeN HiStOrier

Den tre uker gamle jenta ble berget ut av 
vannet. Mammaen berget babyen men mistet 

broren sin på 10 år da vannflommet rushet inn 
over Hernani

Filippinene
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HovEDgata i HErNaNi
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ingen mer Highschool i Hernani
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Armenia et
glemt land?

armenia gamlet blåser i Sjofar over Armenia. på Aragatfjellet ca 3600moh
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tuseN takk for at du 
kom! Nå vet vi at Gud 
fiNNes oG at vi kaN 
kjeNNe haN!

Helt siden jeg ble frelst og leste 
boken ”Gledens Agenter”  
har jeg hatt i hjertet mitt:” 

En dag skal jeg  til Armenia og møte 
dette folket!

Når jeg for 6-7 år siden ble kjent med 
Armeneren Gamlet i Ukraina, vektes 
denne lengselen på nytt!  I vår døde 
moren hans og i den forbindelse fikk 
Gamlet be til frelse med mange av 
familiens medlemmer.  Etter det ble det 
besluttet at jeg skulle dra sammen med 
han til hjembyen Artik  for å se om vi 
kunne være med å starte et arbeid der.

Armenia på ca 3 millioner innbyggere, 
er omgitt av mange ”fiender”. 
Spenningsforholdet til Tyrkia er jo 
kjent fra massutryddelsen av Armenere 
i tiden rundt første verdenskrig. På 
minnesenteret i Jerevan regner de at 
ca 1,5 millioner Armenere mistet livet 
i denne massutryddelsen som Tyrkia 
sterkt bestrider har skjedd. Ellers er det 
strid med Azerbadjan og spenningsfylt 
i forhold til Iran. Det er bare gjennom 
Georgia Armenere har en port til 
omverdenen via landveien. Landet 
er lut fattig, og om enn motvillig 
avhengig av Russland. Putin skal ha 
sagt en gang til Armenias president: 
Du er nok president for Armenia, 
men jeg er det for Armenerne!  Det 
bor et sort antall Armenere i Russland.  
Hovedinntektskilden til Armenia 

er penger som blir sendt hjem fra 
Armenere som jobber i utlandet

Armenia er den første 
Kristne nasjon i verden. Før 
Romerriket., allerede i år 301

De er enormt stolt over det, men de 
fleste kjenner verken bibelen eller Jesus 
personlig.
De kan enormt mye om Armenias 
kristne historie, men få leser Bibelen
Dette gjør landet både åpent og lukket. 
Word of Life menigheten har fått 
kjenne det på kroppen gjennom stadige 
forfølgelser og bakvaskelser. ”Hvem er 
dere som skal komme å fortelle oss den 
første kristne nasjon i verden hvordan 
vi skal være Kristne!”

aldri får NoeN vi ikke 
kjeNNer forkyNNe i 
vår meNiGhet

At det fantes en menighet på ca 
10 000 medlemmer i Jerevan 
visste jeg ikke.  En fantastisk  

Livets Ord menighet med TV sendinger 
over store deler av Østeuropa . De 
har ca 750 cellegrupper og over 1000 
bønnegrupper. Pastor Arthur Simonyan 
har sagt: Hver cellegruppe må ha minst 
en bønnegruppe.

At jeg ble invitert inn til å tale 
til 350 av deres nye ledere var 
det ingen som forstod noe av. 

Det skjedde aldri at en ”fremmed” fikk 
tale i menigheten der. Men det var å 
gå gjennom åpne dører og ferdiglagte 
gjerninger fra første dag jeg satte føttene 
mine på Armensk jord.  Fantastiske 
samlinger med et enormt Gudsnærvær 
og masse forbønn!

 

Nå bygger de bygg til 6 
millioner USD uten et øre 
i lån. Det blir det største 

lukkede forsamlingslokalet i Armenia, 
og kommer til å romme ca 5000 
mennesker.
Her har de lenge planlagt også å opprette 
et 24/7 bønnesenter, og har allerede 
trent lovsangere til denne tjenesten.

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

At jeg som en fremmed fikk tale der 
var ifølge dem helt eksepsjonelt Fantastiske dager sammen med 350 nye ledere

gamlet blåser i Sjofar over Armenia. på Aragatfjellet ca 3600moh
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jeG så deG stå på 
plattformeN i et syN 
for 6 måNeder sideN

Jeg ble også invitert til å tale på 
søndagsgudstjenesten til Word of life 
menigheten i Armenias nest største by 
Gyumri. Mange overgav seg til Gud 
denne formiddagen, og i ettermøtet 
skjedde det noe spesielt. En ung jente på 
ca 18 år kom frem til forbønn sammen 
med moren sin. Moren møtte Gud 
kraftig!  Plutselig sier datteren: Jeg så 
deg stå på platformen for 6 måneder 
siden!   Wow: Snakk om å gå ferdiglagte 
gjerninger!

tuseN takk for at 
du Gav meG deNNe 
bibeleN det betyr 
eNormt mye for meG!
Mariam, kusina til Gamlet er 13 år.  
Hun tolket en del for oss mens vi var der. 

Hun hadde tatt imot Jesus når Gamlet 
var hjemme i vår.

Hun elsker å lese i bibelen. Hun hadde 
lest i stykker den lille barnebibelen som 
var den eneste hun hadde tilgang på.  
Tårene hennes trillet da jeg gav henne 
min nye engelske skinnbibel! Dette 
betyr enormt mye for meg!  Jeg skal lese 
og lese!

Jeg sa til henne at neste gang vi kom 
måtte hun tolke oss i møtene!

tuseN takk for at du 
kom! Nå vet vi at Gud 
fiNNes oG at vi kaN 
kjeNNe haN!

Avskjeden i hjemmet til Gamlet var 
sterk. Her hadde vi husmøter og 
mange i slekta til Gamlet tok imot 
Jesus disse dagene. Flere momentane 

helbredelser skjedde også der hjemme. 
Avskjedsordene kommer alltid til å følge 
meg: ”Tusen takk for at du kom! Nå 
vet vi at Gud finnes og at vi kan kjenne 
han!”

Gud har lagt på mitt hjerte å dra tilbake 
med team der, kanskje til sommeren og 
bare innta denne fattige byen Artik ned 
Guds kjærlighet og kraft!   At de skal få 
lære å kjenne den Gud de tror på. 

 Anna storesøsteren til Gamlet. Ble helt 
fra seg da hun hørte at Gamlet var blitt 
personlig kristen. Hun trodde han var 
fanget i en sekt. Hun dro til Ukraina 
for å redde han ut, men ble med på et 
møte i menigheten. I møtet satt hun 
bare og gråt og sendte melding hjem: 
Dere trenger ikke være engstelig for vår 
Gamlet.  Han tror på den samme Jesus 
som oss!

Leif J

armenia

Mariam Elesker å
lese i BibelenMinnesenteret for masseutryddelsen av Armenere
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guds
Farshjerte

skolen

I midten av oktober arrangerte vi 
i samarbeide med Unni og Olav 
Slåtten og Ian Ross fra Canada en 

Guds Farshjerteskolen for sjette gang 
her på bønnesenteret. 40 elever fra hele 
landet og våre bibelskoleelever var med 
på hele skolen.

Hva handler en Guds farshjerteskole 
om? Dette er det “Father Heart” Norge 
skriver om hva en A-skole er:

“De fleste av oss har kunnskap i hodet 
om at Gud er vår Far og elsker oss. Men 
få av oss lever med denne kunnskapen 

i våre hjerter og kjenner seg som Guds 
elskede sønner og døtre i hverdagen. 
En A-skole gir deg en unik mulighet 
til grundig bibelundervisning om 
Faderens kjærlighet til deg samt 
erfare denne kjærligheten. Du får 
også ro og tid til å fordøye det Gud 
underviser ditt hjerte. Det er viktig å 
delta kontinuerlig da all undervisning 
bygger på hverandre. En A-skole (en 
full uke) er en investering for livet! 
Dette er ikke en konferanse, men en 
skole som legger opp til en prosess der 
man legger til rette for at Gud skal få 

møte deg som Far med sin kjærlighet. 
Hensikten er å fjerne det som hindrer 
deg i å erfare Fars kjærlighet til deg – 
slik at du skal få komme helt hjem.”

Vi planlegger   å arrangere en ny skole 
igjen til høsten. Hvis du ikke har vært 
med på en før anbefaler vi det på det 
sterkeste. Følg med i vekkelsesrapporten 
eller på våre hjemmesider for mer 
informasjon. 

- Andreas Fjellvang

guds
Farshjerte

skolen

levanger

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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LOvSANgSSKOLeN 
3.-10 November 2013

levanger
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I starten av november var det 
duket for en spennende uke på 
Bønnesenteret: Lovsangsskolen 

2013 - en hel uke med fokus på 
lovsangstjenesten, og det å utruste og 
oppmuntre lovsangere. For de som 
deltok på skolen, ble dette en uke med 
god tid til bønn, lovsang, undervisning, 
workshops, inspirasjon, praksis, 
oppmuntring, gode utfordringer, 
betjening, øye-åpnere, aktivering, 
godt fellesskap, vekst, nye viktige 
kontakter og vennskap, og mye mer. 
Vi var 39 deltakere, sammen med en 
god stab, fra alle mulige menigheter 

og sammenhenger fra rundt om i hele 
landet vårt (til og med Finland). Blant 
lærerne som underviste og  var med å 
prege skolen, var Marie Hognestad, 
Jan og Tove Honningdal, Leif Johnny 
Johannesen, Anders Skarpsno, og flere 
fra Nordic staben som bl.a. Tonje 
og Katerina som ved sine kokke- og 
vertskapskunster, lagde en fantastisk 
ramme på det hele.

(Uka var mye preget av sterke 
bønnemøter på morgenene. Så hadde vi 
god tid til undervisning og workshops 
gjennom dagene, mye preget av de 

som underviste sine liv og erfaringer. 
Vi hadde bl.a. Lovsangsfest, betjening 
inn i det Gud gjorde i folks liv gjennom 
uka, mye god mat og kaffe sammen 
med godt fellesskap og prat rundt 
bordene, en utflukt og en utsendelses-
samling.)

Skolen ble avsluttet med 
”iWorship” – 42 timer med 
kontinuerlig lovsang, bønn og tid 

til å bare være med Gud i tilbedelse og 
lovsang. Det er sterkt å se hva en sånn 
uke gjør i hver enkelt sitt liv! Halleluja!

- Anders Skarpsno

Her er noen vitnesbyrd av folk som var med på lovsangsskolen

”Lovsangsskolen har gitt meg både trygghet og 
frimodighet til å bringe lovsangen med inn i de 
sammenhengene jeg er en del av hjemme.  Hele 
atmosfæren på bønnesenteret var Jesus-sentrert. 

Fokuset var ikke på hva vi kunne få til, men på Jesus   
Lovsang handler definitivt ikke om våre prestasjoner, 
men om hjerter som ærer og tilber Gud. Det handler 

ikke om meg – bare om Ham.”

- KARI S. TROLAND, KARMØY

“Det å  tjene Gud gjennom lovsangstjenesten er 
et privilegium, men slik som med så mye annet så 
trenger man av og til å ta ett skritt tilbake og tenke 
over hvorfor man gjør det man gjør og la Guds Ord 
fornye og styrke oss. På lovsangsskolen, så får man 
mulighet til å gjøre nettopp dette i en atmosfære 
av bønn, tilbedelse og i fellesskap med andre sultne 
mennesker”

- MATHIAS FURNES, BERGEN

“En av de mange tingene jeg sitter igjen med etter 
lovsangsskolen er et nytt perspektiv på Guds storhet, 

og hvordan han, i den storheten, velger å komme ned 
til oss! For et privilegium vi har som får vie vårt liv til 
å tilbe ham! Fantastisk bra undervisning, utfordrende 

praksis og livsforvandlende Gudsnærvær!”

- HANNAH MCGIBBEN, BERGEN

“For meg var helgen en begynnelse på en livsstil med 
tilbedelse og lovsang”

- TOM JUVY DAHLE FAGERLIE, MOLDE

“Det er ikke lett å si noe kort om Lovsangsskolen og 
iWorship, fordi jeg egentlig bare unner ALLE å være 

med å få med seg ALT selv! Så herved er utfordringen 
gitt!”

- ANNA MARIA ANKER WINSNES, DRAMMEN

“Denne uka i år forandret noe i meg, det forandret 
hele min holdning til lovsang. Jeg har holdt på med 
lovsang i mange år, men det har alltid vært fokus 
på prestasjon, noe som alltid gjorde meg nervøs før 
jeg gikk på scena. Men under Iworship, hvor vi fikk 
muligheten til å ta undervisningen ut i praksis og lede 
selv i en eller to timer, ble alt annet uviktig, det var 
bare Jesus som var i sentrum, og jeg opplevde virkelig 
at Han tronet på min lovsang til Han, ikke over mine 
ferdigheter til å synge eller spille piano, men Han 
frydet seg over mitt utrykk av kjærlighet til Ham. Det 
var bare helt fantastisk.”

- IDA BENJAMINSEN, TROMSØ
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Da Mosjøen Misjonsmenighet 
sist vår bestemte seg for å 
legge ned sin virksomhet 

på Misjonshuset og eventuelt selge 
eiendommen, grep Håkon Fagervik, 
med Bønnesenteret i ryggen, 
muligheten til å inngå en leieavtale 
med Misjonsforbundet. Gud har gitt 
Håkon, og oss andre på Bønnesenteret, 
tro for at Misjonshuset fortsatt skal ha 
en betydning for evangeliets vekst i 
Mosjøen og på Helgeland. Vi ønsker 
å bruke lokalet som base for vår 
virksomhet i denne regionen. 

Leieavtalen var i seg selv et trossteg, 
for verken visjoner, planer, arbeidere 
eller økonomi var på plass da den ble 
undertegnet. Vi ønsker ikke å være 
overmodige, og starte med brask og 
bram og full Bønnesenter-aktivitet i 
Mosjøen, men vi vil gå med de skrittene 
som Gud gir oss å gå. På sikt har vi et 
mål om å ha faste arbeidere og mer 
kontinuitet i arbeidet der enn vi har i 
dag. 

Det er en klar drivkraft bak dette 
initiativet fra Bønnesenterets 
side, og det er at vi ønsker 

å se Guds rikes vekst i Mosjøen og 
på Helgeland. Vårt inntrykk er at det 
er lite evangelisk virksomhet i denne 
regionen, og sånn kan vi jo ikke ha 
det! Bønnesenteret ønsker å bidra til å 

forandre på dette. Evangeliet skal igjen 
bli hørt, og sett demonstrert, blant folk 
over alt på Helgeland!

Flere av oss fra Levanger har 
hatt turer til Mosjøen det siste 
året, spesielt sist høst, og vi 

registrerer veldig tydelig en lengsel etter 
Gud i folket der. Vi møter åpenhet 
for evangeliet over alt. Høsten er 
stor i Mosjøen, selv om det ytre sett i 
lang tid kanskje ikke har sett sånn ut. 
Høstens Herre, vår kjære frelser Jesus, 
oppfordrer oss til å «løfte blikket» og 
se den høsten som ligger der rett foran 
våre øyne. Han trenger medarbeidere 
for å høste inn grøden Hans, derfor er 
vi først og fremst Hans medarbeidere. 
Dernest ønsker vi å være medarbeidere 
med alle som bekjenner Jesus som 
Herre på Helgeland. Dette betyr at 
vi ønsker å spille på lag med andre 
kristne i regionen, både enkeltpersoner, 
grupper, menigheter og organisasjoner, 
med det felles mål for øye å se at Guds 
rike skal vokse i denne regionen. 

velsiGNelse oG 
vafler 
På Bønnesenteret har vi hver uke 
en samling vi kaller «Kom og bli 
velsignet!», som Anita Thrana leder. Da 
handler det enkelt sagt om å velsigne 
hverandre. Dette enkle konseptet har 
vi også gjennomført i Mosjøen et par 

ganger til stor oppmuntring for oss alle.
Velsignelse slår aldri feil!

Vaffelkirka vår har vi også hatt 
med noen ganger. Gratis vafler 
og kaffe har gitt åpning for 

mange gode samtaler med folk, særlig 
på natta i helgene når folk er ute på 
byen og fester. Mange har blitt bedt for 
til helbredelse på gata og på utestedene. 
Noen har også sagt ja til å ta imot Jesus. 
Gud er på gang i Mosjøen!

«Dere sier: Ennå er det fire måneder 
til innhøstingen. Men jeg sier dere: 
Løft blikket og se på markene! De 
står alt hvite mot høst.», sa Jesus. La 
oss stå sammen i dette. La oss løfte 
blikket og med godt mot se fram til 
innhøstning for Guds rike i Mosjøen 
og på Helgeland i tiden som kommer. 

- Tore Thrana

vår nye misjonsmark; HeLgeLAND!

«Dere sier: Ennå er det fire måneder til 
innhøstingen. Men jeg sier dere: løft 
blikket og se på markene! De står alt 

hvite mot høst.»,

Helgeland



Vekkelsesrapport • Side  21

Anita leder møte

Emil ber for ei jente på gata. 
Beinet hennes vokser ut ved 

forbønn
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Vi går ut med vaffelkirka i 
Levanger på lørdagsnatta 
annenhver uke for å dele ut 

vafler og å snakke med folk. Vi opplever 
action hver eneste gang og jeg føler at vi 
står midt imellom Gud og mennesker 
som både vil og trenger og møte ham! 
Det blir ikke lagt så mye planer for ting 
som skal sies eller måter vi går fram på til 
de vi møter, men vi legger hjertene i bløt 
på bønnemøtene før vi går ut  ,og legger 
håpet på at Gud går ut med oss. Det 
virker! Vi opplever at nærværet til Gud 
følger med oss ut på gatene og folk blir 
vennlige og mottagelige, stort sett ;) Uten 
Gudsnærveret er vi jo ikke  mer  enn en 
litt ekstra snill pølsebod, og det gidder vi 
ikke, derfor ber vi.

Når Gud kommer skjer det 
mye.  Noen får syndenød, 
noen kjenner en kjærlighet de 

ikke er vant til, andre igjen kjenner på 
at “det må jo finnes noe mer”, hvilket 

det absolutt gjør! Flere i Nordic miljøet 
hiver seg med når vi går ut. Alle med 
forskjellig personlighet og utrustning 
som griper mer av bredden i Gud.  Noen 
ser helbredelser andre profeterer og det 
blir mye forbønn på gatene og en goood 
del samtaler om alle mulige slags emner! 
Dagen etter vasker vi over vogna og det 
er en herlig følelse å koste ut røykpakker, 
snusbokser og en og annen ølboks 
som har blitt latt tilbake av nattens 
kirkegjengere.

Vi er en kirke som går til de som 
ikke vanligvis går til kirken, og 
du og du for en forsamling av 

fantastiske mennesker som Gud elsker!

Thomas Leite

vaffelkirka
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For andre år på rad hadde en gruppe forbedere fra 
Jørpeland dratt igang bønnekonferanse på Vaulalia 
Leisted.Leif Johnny og jeg skulle være sammen om 
dette, men så måtte Leif reise til Filippinene på grunn av 
katastrofen der. Sammen med meg fikk jeg da  Allan og 
Irene Nilsson fra Egersund, som var et herlig bekjentskap. 
De har begge bakgrunn fra Evangeliesenteret og driver et 
omsorgsenter i Egersund.  Det ble en herlig konferanse 
med mye folk.   Det er Rune Nordanger fra Jørpeland 
som er ildsjelen bak det hele. Vi hadde noen herlige 
samlinger der mange fikk møte Gud. Flere vitnet om 
helbredelser som både skjedde under forbønn og i den 
sterke atmosfæren som var tilstede i møtene.All ære til 
Jesus. Alle opplevde vi det samme igjen, at bønn er en 
kilde til liv og glede. Herlig , herlig.

HF

Herlig 
bønnekonferanse 
på tau ved 
Stavanger.

HF

stavanger

Rune Nordanger er den som har dradd 
igang Bønnekonferansen på Vaulali 

Leirsted på Tau

Rune og Irene Nilson var med til stor 
velsignelse på Bønnekonferansen på Tau.

Mange kom fra et vidt område til
Bønnekonferansen på Tau ved Stavanger.
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HåKONS
Møter

Det var flott for Nils og meg å stå
sammen med Inni og Olav Slotten i Alta.

Et fantastisk bra team var med Leif Johnny
og meg til Misjonskirken i Froland.
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på de små steder i 
fiNNmark.
I Oktober og nå i Desember, var jeg 
og Nils Bueng sammen i Finnmark. 
I oktober hadde vi farshjerte skole 
sammen med Olav og Unni Slåtten i 
Alta. Før vi begynte møtene der besøkte 
jeg våre gode venner Leif og Mai-
Liss i Komagfjord. Dette er en bygd 
som ligger et stykke ut i Altafjorden. 
Der hadde jeg møte i Komagfjord 
kirke.  Det var så flott å være der, mye 
folk kom til kirka og mange ville ha 
forbønn i ettermøtene. Når møtet var 
slutt ville liksom ingen gå og vi kjente 
hvordan Gud berørte folket der ute. 
Jeg kjenner at jeg blir så dratt mot slike 
steder. Folket på disse småstedene som 
sjelden har besøk av predikanter, er så 
takknemlige og åpne for Gud. May-
Liss har sitt bønnested her oppe og 
det merkes når man kommer at her 
blir det bedt til Gud. Gud drar på meg 
at jeg skal virke mer i Finnmark og 
nordområdene spesielt. Det kallet vil 
jeg være lydig mot framover. 

møter i det vakre 
vesteråleN.
Etter at jeg hadde vært i Finnmark i 
Oktober,  besøkte jeg Stokmarknes, 
Sortland, Hovden og Familiekirka på 
Myre. Det var så flott og møte dette 
gode Guds folk der ute i Vesterålen. 
Flere fikk møte Gud under denne turen 
også og på Myre kom Gunnar Vollan 
fra Bodø og var sammen med meg i 
møtene. Jeg elsker disse små stedene 
og selv om jeg har mange forespørsler 
fra store menigheter og byer sørpå , 
vil jeg prioritere alt det som kommer 
av forespørsler nordfra i tiden som 
kommer.

alltid så velsiGNet 
oG besøke frolaNd.
Vi var et stort team fra bønnesenteret 
med Leif Jonny og jeg i spissen som 
besøkte Misjonskirka på Froland. 
Seminar, gatemøte med ”vaffelkirke” 

og sterke møter på kveldene gjorde 
denne serien til en fest.   Alltid når vi 
kommer til Froland møter vi en enorm 
omsorg og føler oss så velkommen av 
pastorparet og menigheten som helhet. 
Vi fikk også et kjempeoffer til Misjonen 
og dro nordover med så  mye velsignelse 
fra disse kjære vennene våre i Froland.

fikk eN Ny 
vaffelkirke.
Mens vi var i Froland gav Gud oss 
et serkt bønnesvar: En fantastisk 
Campingvogn som vi kan bruke til 
enda en ”vaffelkirke”.  Det var Sørlandet 
Caravansenter som gav oss en så flott 
vogn som vil bli til mye velsignelse 
for Guds rike framover. Tusen tusen 
takk! Vaffelkirken vi har er et velisgnet 
redskap for Gud til å komme i kontakt 
med mennesker og få velsigne og be for 
dem. Alle liker vafler og så får de Jesus i 
tillegg og blir velsignet
så da er alt bra.

bøNNeskole sammeN 
med asbjørN 
johaNseN.
Asbjørn Johansen og jeg har bestemt 
oss for å samle en del menigheter i 
forskjellige byer rundt i Norge og ha 
bønneskoler. Vi har gjort det nå to 
ganger i året de siste to årene. Disse 
helgene har vært så utrolig flott til nå. jeg 
vet at flere plasser er bønneaktiviteten 
kommet på sporet og økt etter at vi har 
hatt disse skolene. Det er vel få norske 
evangelister i nyere tid som har bedt 
med så mange til frelse som Asbjørn. Så 
både for han og meg selv er drømmen 
om virkelig vekkelse sterk.   Vi har 
smakt det før og lengter etter å se det 
igjen.   I Oktober samlet vi mange i 
Drammen og Mjøndalen og hadde en 
flott helg sammen med Misjonskirkene 
der. Bønn er så attraktivt at du kan aldri 
gjøre noe bedre enn å samle folket til 
å be. En har sagt; Du kan gjøre mer 
enn å be etter at du har bedt, men du 
kan aldri gjøre mer enn å be før du har 

bedt”. La bønn få prioritet i ditt liv.
 
lederskifte i Nordic 
missioN.
Denne høsten har vi jobbet med å få til 
et lederskifte i Nordic Mission. Jeg fylte 
65år i September og kjenner på at det 
er så viktig at stafettpinnen går vide til 
de som kommer etter meg. Leif Johnny 
Johannesen er den som har jobbet 
lengst sammen med meg i Misjonen og 
vi har stått tett på hverandre spesielt i 
alle år bønnesenteret har vært opp og 
gå.Han vil nå overta som daglig leder 
i Nordic. Derfor har vi denne høsten 
jobbet med dette i styret og jeg og Leif 
Jonny har hatt   samtaler om hvordan 
dette kan gjøres på beste måte. Leif 
er en mann med mange sterke gaver 
og en utrustning som du skal lete 
lenge etter for å finne hos andre. Jeg 
er helt forundret mange ganger over 
den kreativiteten han er begavet med. 
Nordic Mission har etter hvert vokst til 
å bli en betydelig misjonsorganisasjon 
og   bønnebevegelse og dette vil vi ta 
vare på framover ved at nye friske 
leder kommer inn som kan føre dette 
arbeidet videre på en god måte.

mer reNdyrke 
evaNGelisteN.
Jeg for min del vil vie all min tid til å 
være evangelist. Hjertet mitt brenner for 
Nordområdene, Helgeland, de samiske 
områdene i  nord så jeg håper framover 
at jeg kan vie meg ennå sterkere til 
denne tjenesten.   Hjelp oss å be inn i 
dette lederskiftet. Det som er viktig er 
at Herren får være med i alle viktige 
avgjørelser vi gjør og at alt vi foretar oss 
er marinert og badet i bønn. Be mye 
for Leif Johnny nå, og husk på meg 
også at jeg hele tiden får ny styrke til å 
kunne fortsette min evangelistgjerning 
i mange år. Det er  også så viktig at dere 
står med oss økonomisk framover slik 
at det viktige arbeidet i nordic Mission 
og bønnesenteret får fortsette.

HF
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Slik fant jeg 
Messias

Et møte med Yeshua, var det som 
skulle til for at Daniel Haddal valgte 
å følge mesteren med sitt hjerte. 

Daniel Haddal, født i Mo i Rana, var på 
leting etter noe mer. Som gutt vokste han 
opp med den jødiske troen og visste ikke at 
det var mer…

Daniel forteller sin historie;
Jeg har alltid trodd på Gud. Har alltid trodd 
på hans eksistens, men jeg visste ikke hvem 
han var. Jeg kjente han ikke. Å vokse opp 
som norsk Israeler har vært spesielt, min 
mor er norsk, mens min far er jøde fra Israel. 

Mine besteforeldre og slektninger på min 
fars side er jøder fra Tunis. De immigrerte 
til landet Israel i 1956 . De bosatte seg helt 
nord i landet i byen Nahariya, som ligger 
rett på grensen til Libanon. 

Som liten bodde jeg i Israel i Nahariya, der 
gikk jeg i barnehage og 2 år på en israelsk 
grunnskole. Fra liten av har jeg vært med og 
feiret de jødiske høytidene, alt fra Hannuka 
til den jødiske påskehøytiden (pesach).Jeg 
har gode minner fra tiden min i Israel, selv 
om jeg var liten, så husker jeg det veldig 
godt.

Sommeren 1996 flyttet vi tilbake til Norge, 

til Mo i Rana, etter å bodd nesten 3 år i Israel. 
Der begynte jeg på barneskolen og begynte 
i 3- klassen. For meg var overgangen fra å 
komme fra varme Israel til kalde Norge tøff 
på mange måter. Hebraisk var jo det språket 
som jeg brukte både muntlig og skriftlig. Jeg 
kunne jo snakke norsk, men kunne verken 
lese eller skrive det.

Etter at vi hadde flyttet tilbake til 
Mo i Rana, lærte jeg om Jesus på 
skolen. Men jeg husket hvordan 

såkalte ”Kristne korsfarere” hadde utryddet 
jødiske folk fordi de ikke ville tro på 
kristendommen. Jeg tok et valg i mitt hjerte 
og sa til meg selv at jeg ikke ville ha a noe å 
gjøre med de kristne og deres tro. 

Opplevde også antisemittisme i årene etter 
jeg kom til Norge. Fikk blant annet trusler 
fra noen elever på skolen etter at de hadde 
hørt at jeg var fra Israel. 
Ofte måtte jeg skjule min jødiske identitet 
og andre ganger var jeg flau over den, i noen 
tilfeller ble jeg også mobbet på grunn av at 
jeg var jøde.

Men stolt var jeg over å være jøde, jeg visste 
at det var noe spesielt med mitt folk og min 
kultur.
 
Som Jøde, så kjenner du til Elohim som din 
skaper, men man har ikke et personlig, nært 
felleskap med han. Gud føltes langt unna og 
jeg visste ikke hvordan jeg skulle forholde 
meg til han eller komme i kontakt med han. 

Som 13 åring var jeg en sommer i 
Israel og hadde da ” bar mitzva” (jødisk 
konfirmasjon). I den settingen ble jeg mer 
grunnfestet i den jødiske troen.

Senere da jeg var 15 år gammel, var tiden 
inne for å konfirmeres. Siden jeg ikke 
trodde på det humanetiske forbundet, så 
ble det til at jeg valgte kirkelig konfirmasjon 
istedenfor borgerlig.

Under konfirmasjonstiden fikk jeg se litt 
mer på den kristne troen. Det var med 

på å ta bort en del fordommer som jeg 
hadde imot kristendommen. Men jeg 
kom på ingen måte i kontakt med Gud 
under konfirmasjonstiden. Jeg valgte å bli 
konfirmert på grunn av plikt og tradisjon 
slikt som mange andre gjør.

Da jeg var 16 år, begynte jeg å 
bli mer åndelig søken. Og jeg 
begynte i min egen kraft å streve 

etter å leve rettferdig. Det endte med at jeg 
laget meg en liste og skrev ned enhver synd 
som jeg begikk, alt fra banning til andre 
saker. Denne listen ble til slutt lang og føltes 
umulig ut.(kastet den etter en liten stund)

Alt dette startet en åndelig reise, en reise der 
jeg ønsket å finne Gud og meningen med 
livet. Jeg var søken, men visste ikke helt hva 
jeg skulle søke etter. 

I 2003, var jeg på besøk hos min dalevende 
norske bestemor ”Mary Johnsen”. Jeg satt 
i godstolen og så på TV. Mens jeg søkte 
gjennom forskjellige kanaler, la jeg merke 
til et program som interesserte meg. Det 
var et program som gikk på en norsk kanal 
, trolig TV 2, den handlet om helbredelse 
ved bønn.  

På det programmet fikk jeg se en mann som 
helbredet syke gjennom forbønn. Husker 
blant annet at jeg fikk se en dame som var 
døv og som fikk hørselet tilbake, ei som 
hadde en låst nakke og som kunne vri på 
nakken etter forbønn.  Dette vakte stor 
interesse hos meg. Jeg ble liksom dratt inn 
i dette, det vakte opp en sult i mitt hjerte, 
samt at det sådde frø i meg.

Jeg fant så ut at mannen som helbredet syke, 
het Svein- Magne Pedersen og at han jobbet 
som evangelist. På den tiden visste jeg ikke 
hva en evangelist var for noe. 

Etter å ha sett programmet undersøkte jeg 
nettsiden til Svein-Magne som da er www.
mjl.no. Jeg fikk da til min store overraskelse 
lese om mange guddommelige helbredelser, 
dette var med på å vekke tro i meg. Jeg la 
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merke til at en link som het ”forbønn”.  Av 
ren nysgjerrighet klikket jeg på den linken 
og sendte inn forbønn for  min mamma 
som hadde smerter i sin hofte og for min 
bestemor som på den tiden var syk med høy 
feber. 

Dagen etter så var min mamma helbredet 
fra smerten i hoften. Og med min bestemor 
hadde det skjedd store forandringer med. 
Hun hadde blitt drastisk bedre. Var det en 
forbindelse mellom Jesus og helbredelsene 
som jeg hadde vitnet?  

Tiden fortsatte å gå, flere måneder 
gikk, men så en dag hadde jeg 
smerter i min høyre hånd. Jeg 

hadde vondt mellom fingrene, leddene og i 
håndflaten.  Dette var trolig noe betennelse 
som jeg hadde påtatt meg. 

Jeg bestemte med for å gå tilbake til 
nettsiden www.mjl.no. Denne gangen leste 
jeg om flere vitnesbyrd for helbredelse også 
skrev jeg inn forbønn for hånden min.  
Jeg husker at jeg blant annet skrev disse 
ordene;” kan du be om at Jesus helbreder 
min hånd.” Så sendte jeg inn forbønns 
ønsket, en tidlig lørdags morgen. 

Samme dag etter at jeg hadde sendt inn 
forbønn, var jeg på besøk hos min bestemor 
på kvelden. Jeg så på tv og spiste popcorn, 
mens jeg letet etter en interessant film å se 
på. Men til min store overraskelse skjedde 
det noe spesielt. 

Plutselig, uten noe forvarsel kjente jeg 
prikking og en varme som strømmet inn 
i den høyre håndflaten min. Jeg følte et 
nærvær som jeg aldri hadde kjent før. Jeg 
ble mildt sakt sjokkert. Jeg fortalte det 
straks til min bestemor som satt i samme 
rom. 

Senere på kvelden syklet jeg hjem, jeg ville 
hjem og se mer på nettsiden til Svein- 
Magne. Jeg gikk ned i kjelleren og logget 
meg inn på dataen. Denne gangen, utforsket 
jeg nettsiden nærmere. Jeg la merke til at 

ved siden av linken ”forbønn”, var det en 
link som het ”frelse”.  Av ren nysgjerrighet 
leste jeg gjennom en 5 siders artikkel om 
frelse.  Nå fikk gikk det for første gang opp 
et grønt lys i meg på hvem Jesus var, jeg 
leste nå at han var verdens messias og at 
han hadde dødd for mine synder og at jeg 
trengte å få felleskap med han. 

Jeg ba så denne bønnen; «Herre Jesus, jeg 
ønsker å bli frelst og kjenne deg personlig. 
Takk for at du døde for mine synder, stod 
opp igjen fra de døde og lever i dag. Jeg 
kan ikke frelse meg selv. Derfor åpner jeg 
mitt hjerte i dette øyeblikk, og mottar deg 
som min personlige Frelser og Herre. Jeg 
ønsker å vende meg bort fra min synd. 
Ta kontroll over mitt liv og tilgi meg alle 
mine synder. Du skal få eie meg, og ved 
din hjelp vil jeg leve resten av livet for 
deg. Amen.» - hentet fra mjl.no 

Etter å ha bedt bønnen, åpnet jeg døra til 
rommet også sa jeg ;” Jesus, kom inn I mitt 
hjerte.” Jeg visste egentlig ikke helt hva jeg 
gjorde, men Gud ledet meg steg for steg inn 
i et forhold med han. 

Den kvelden etter at jeg hadde bedt denne 
bønnen, lå jeg i senga og kjente på en fred 
som jeg aldri hadde følt tidligere. Jeg visste 
i mitt indre at noe hadde skjedd med meg, 
mén jeg forsto ikke riktig hva.

Cirka seks måneder senere i Mai 
2004, kom Svein Magne Pedersen 
til Mo i Rana for å holde en 

helbredelses helg i frikirka. Jeg dro på disse 
møtene sammen med min bestemor. Der 
fikk jeg vitne til svært mange mirakler og 
helbredelser. Jeg fikk se Guds kraft i aksjon. 
Evangelisten betjente mennesker fra kl; 9 
på kvelden til 3 om natten. 

Etter talen på det første møtet, var det 
frelsesinnbydelse. Min hånd gikk plutselig 
opp i været før jeg helt rakk å få tenkt meg 
om, Jeg gikk fram og tok imot Jesus offentlig 
sammen med mange flere. Jeg hadde jo tatt 
imot Jesus tidligere i det skjulte, men nå ble 

det offentliggjort. 

Noen dager senere søkte jeg gjennom 
bibelen, jeg leste gjennom det nye 
testamente for første gang og ble sjokkert 
over det jeg leste, alt handlet jo om 
jødedommen og Israel, dette var ikke noe 
ny religion, men en fortsettelse av toraen 
som nå innebar Messias riket . Nå fikk 
jeg virkelig se at det nye testamente er 
fortsettelsen av det gamle. 

Jeg tok med den tiden og søkte 
gjennom over 250 profetier av messias 
fra toraen og til min store overraskelse 

fikk jeg se at alle disse profetiene gikk i 
oppfyllelse i Yeshua/ Jesus. Nå fikk jeg i 
tillegg åpenbarelsen av at troen på Jesus 
bygger videre på min jødiske tro. 

Etter å sett Guds kraft i aksjon, opplevd 
en levende Jesus, blitt helbredet, sett 
oppfyllelsen av de messianske profetiene fra 
toraen i det ny testamente. Så valgte jeg å 
satse 100% på Jesus.

Jeg vil avslutte med å si at jeg er svært 
takknemlig, er svært takknemlig over det å 
være frelst og det at jeg får ha et personlig 
forhold til Messias. 

Jeg søkte etter Gud mens Gud søkte etter 
meg og vi fant hverandre.

- Daniel Haddal
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Nye
bøNNeiNitiAtiv
på bøNNeSeNteret!

anita tHrana
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kvalitetstid med Gud
I høst startet vi opp med soaking/kvalitetstid med Gud på 
mandager fra kl 18-19. Vi har sett at det er behov for å ha en plass 
der folk kan komme og få hjelp til å være sammen med Gud, og 
samtidig bli betjent av Ham. Vi begynte i peisestua, men har 
flyttet det til storsalen pga plassmangel. Noen reiser en time for 
å være med på dette. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger 
om sterke ting Gud har gjort på denne timen.

«Soaking» begynte jeg med i Bodø etter at jeg opplevde at 
Gud hadde spurte meg: “Kan du lage en plass der jeg kan få 
møte opp?”. Jeg startet hjemme, ba noen få venner over og til 
slutt var det så fullt at folk satt i trappa. Vi fikk etter hvert låne 
Misjonskirka. Det kom kristne fra ulike sammenhenger på 
dette. Ikke-kristne kom også, bl. a. noen som har vært involvert 
i New Age. De kom om og om igjen fordi de kjente et slikt 
Gudsnærvær der. Flere av de som kom på soaking ble frelst, 
helbreda og satt fri.

hvorfor soakiNG? 
Det er så lett for oss å gjøre ting for Gud, men i soakingen gir 
vi en time til Ham i stillhet, uten å komme med bønnelista vår 
og alle våre spørsmål. Fokus er at vi i denne timen skal være 
sammen med Gud og bygge vennskap med Ham. Vi starter ofte 
med å si til Ham: «Jeg har lyst til å være sammen med deg nå, 
Far. Kom og gjør det du vil – jeg vet at du er god!”. Vi erfarer at 
Gud alltid møter opp når vi velger å være sammen med Ham på 
denne måten. Og når Gud kommer, så kommer Han som alt det 
Han er; helbreder, forsvarer, beskytter, fred, frigjører, – det fins 
ingen begrensninger hos Ham. 

Heidi Baker har sagt at Gud fikk gjort mer gjennom henne etter 
en time med soaking enn hun fikk gjort for Ham på ett år.

«Du kan kun gi til folket det du har fått hos Gud. Så sterk 
som du er i ditt pesonlige bønneliv med Jesus, så sterk er du 
i tjeneste for Ham. Du er kun så sterk i din tjeneste som du er 
i ditt fortrolig samfunn med Gud. Det nivået du er på i i ditt 
bønneliv er det nivået du er på i din tjeneste.»
 - Suzette Hattingh.

På Bønnesenteret setter vi samfunnet med Jesus høyt. Det er der 
vi blir formet lik Ham. Tjeneste springer ut fra dette samfunnet. 
Vi kan alle ha gaver og tjenester, men om ikke vår karakter er 
formet i samfunnet med Jesus, blir vi mer sårbare.  Jesus sa: 
«Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke 

profetert...etc, ved ditt navn?’ Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har 
aldri kjent dere». Vennskapet med Jesus er så utrolig dyrebart. 
Det er dette vennskapet vi ønsker å styrke når vi har kvalitetstid 
med Ham. Og Han møter opp. I ett og samme rom gjør Han så 
mye forskjellig og møter den enkeltes behov.

hvordaN Gjør vi det?
Vi setter på en lovsangs-CD eller instrumental. Bønneteamet går 
rundt og legger hånda på skuldra til deltakerne og velsigner det 
Gud gjør. Noen ganger formidler vi Guds omsorg ved profetiske 
ord og bilder til oppmuntring for den enkelte, som vi hvisker 
inn i ørene deres. 

«kom oG bli velsiGNet!»
Hver onsdag kveld har vi en liten samling på onsdager fra kl 
18-19 som heter: «Kom og bli velsignet!». Både unge og eldre 
kommer på disse samlingene. Siv Anne, en av våre lovsangere, 
synger og spiller, mens vårt faste bønneteam ber for folk. Vi gjør 
det forskjellig fra gang til gang alt etter hvordan vi opplever Gud 
leder oss. Noen ganger  setter vi fram en stol der de som ønsker 
forbønn blir bedt etter tur, andre ganger går vi rundt og ber for 
folk. Det hender også at vi har «velsignelsestunnell», der alle er 
med og velsigner hverandre. 

Mange har blitt sterkt møtt av Gud på disse samlingene. Vi har 
også hatt flere ikke-troende der, en av dem tok imot Jesus på 
en av disse samlingene. Noen med okkult bakgrunn har også 
kommet og har blitt satt fri.

ut på torGet
Etter nattverdsmøtene hver mandag formiddag drar vi til 
Levanger Torg og velsigner der. Der spør vi Gud om hva Han 
ønsker å gjøre der og ber dette ut. Vi går rundt i området og 
velsigner, noen ganger synger vi. 

En gang vi stod samlet rundt en benk på torget og ba og snakket 
sammen, kom en voksen dame og spurte om hun kunne få sitte 
på benken, enda det var mange ledige benker i området. Det 
ble derfor naturlig å inkludere henne i samtalen, og vi sang etter 
hvert en sang om Guds nåde. Det var tydelig at hun syntes det 
var godt å være sammen med oss, for da hun ble hentet sa hun 
at hun ville egentlig være der lengre.

Vi blir alltid selv så velsignet og glade etter en slik tur.

- Anita Thrana



Helbredelses
Konferanse

30 JAN - 
2 FebrUAr 

Svein Magne pedersen
og Stig ove gisnås
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Håkons reiseplan
29 des
Julefest Misjonshuset 
Mosjøen

5. - 9. Jan
bønn for oslo

9. – 12. Jan
bønneuke lindesnes

15. – 19. Jan
fellesmøter Skudneshavn

20. – 28. Jan
Jubileumstur til toronto

30. Jan – 2. Feb
Helbredelseskonferanse 
levanger

7. – 9. Feb.
Møtehelg Høvåg bedehus

14. – 16. Feb.
Mannskonferanse karihaug 
leirsted

16. Feb.
Misjonshuset Mosjøen

20. – 23. Feb.
lindås ved bergen

28. Feb – 2. mars.
Misjonshuset Mosjøen



bLi MeD på 
HUSbyggiNgSprOSJeKt
i HerNANi i FebrUAr
vi planlegger å sette opp prototype hus fra 1 februar. Per kristian 
fjellvang kommer til å lede dette husprosjektet.  Her trenger vi 
bygningsarbeidere som kan gi noen uker/måneder til å være med 
å reise disse byggene.  arbeidet skjer på frivillig basis. vi dekker 
kost og losji.  ta kontakt med oss på kontortelefonen om du er 
interessert  tlf  74 09 50 51


