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Kalendar

N O R D I C h a rv e s t
M I S S I O N

NYE TIDER
FOR nordic mission
viktig mann for kursen vi har satt, og
skal ha videre som Bønnesenter. Hans
gaver, spesielt i lovsangstjenesten har
preget mye av det vi gjør i bønn. Vårt
fokus er å bruke mye tid i lovprisning,
da vi tror at dette baner vei for Guds
herlighet i vårt land.

L

M

ed dette vekkelsesrapport,
markerer vi en av de viktigste
hendelser som har skjedd i
Nordic Mission sin historie. Leif Johnny
Johannesen, overtar som leder av misjonen.
For meg kjennes dette så rett og godt
akkurat nå. Jeg er blitt 65 år gammel, og
det er viktig at yngre krefter overtar. Leif
Johnny og jeg har jobbet sammen i
misjonen i 15 år, og vi har stått sammen
i gode og også i vanskelige tider i vårt
arbeide. Som en naturlig prosess, og en
del av lederskiftet, har Leif overtatt flere
og flere ansvarsområder i Nordic Mission
de siste årene. Ikke minst i oppbygginga
av Bønnesenteret, har Leif vært en meget

eif er en mann så rikt utrustet
på mange felt. Derfor er det
en stor velsignelse for Nordic
Mission, at han nå er villig til å ta
over som leder. Hans hjerte brenner
for Jesus, og for bønn og lovprisning.
Pluss at han er en mann med et stort
hjerte for mennesker som sliter, og trenger
forbønn og sjelesorg. Jeg kjenner en stor
glede over å kunne vie resten av mitt liv til
evangelisttjenesten. Og håper å ha mange
år ennå, der jeg kan vinne mennesker for
Jesus. Be for Leif, og den tjenesten han
går inn i. Be om styrke, og Åndens ledelse
framover. Be også for meg, at jeg må få
se større gjennombrudd av vekkelse i vårt
land, i årene som kommer.

DIN BROR OG VENN
HAKON FAGERVIK
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Det utviklet seg til et vennskap og
tjenestefellesskap, som bare har blitt
sterkere og sterkere. Bønnefokuset,
Jesusfokuset, lengselen etter vekkelse,
og enkelheten 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.

N

år
jeg
i
1983, som ung
forkynner, dro nordover
sammen med min familie for å starte
som ungdomssekretær i Det norske
Misjonsforbund i Nord Norge, var en
av de første forkynnerne jeg fikk kontakt
med, evangelisten Håkon Fagervik!
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F

ra å være et ”enkeltmannsforetak”
med
hjemmekontor
i
Brønnøysund, og én mann med
mange ”jern i ilden”, har Nordic Mission
utviklet seg til å bli en organisasjon med
mange mennesker, 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 seks land. Dette innebærer
bl.a. barnehjem, rehabiliteringssentre,
eldresenter, familiehjelp, skolehjelp, og
det største kristne studentarbeidet på
Østre Samar. Det er i vårt hjerte å hjelpe
de fattigste av de fattige.

V

i driver Nordisk bønnesenter,
med bønnemøter tre ganger
daglig. Vi har bønnekonferanser
fem ganger årlig, som samler flere
hundre hver gang. Vi driver Nordic
School som er en ettårig bibelskole ,
bønneskoler og lovsangs-skole, i tillegg
til bønneseminar og bønneaksjoner
rundt om i landet. Vi har en årlig
ungdomskonferanse, Encounter festival,
med påfølgende team, som samler flere
hundre ungdommer. Vi har forlag,

Lederskifte i
Nordic Mission!

bokhandel og nyhetsbrev som sendes ut
til ca. 5000 abonnenter. Vi er i dag 11
ansatte i hel og deltidsstillinger, i tillegg
til de mange frivillige.

N

år 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 til å avløse han,
slik at han kan få gjøre det som ligger han
på hjertet, nemlig å være evangelist. Jeg
er invitert til å ta hovedansvaret 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, og 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, og håper
og ber om at vi skal få være ledere som
det skal være lett for Jesus å lede.

N

ordic Mission kommer til å
bære med seg DNA-et som
Håkon har plantet inn.

Nå står det mange unge i vårt miljø,
i startgropene for sin tjeneste. Denne
organisasjonen som ble startet av én
mann, skal ikke dø ut med én mann.
Den har allerede multiplisert 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. Vi håper dere
fortsatt vil stå sammen med oss.
Nordic Mission fortsetter ufortrødent
fremover. Nå med Håkon Fagervik som
brennende ansatt Evangelist, sammen
med en flokk mennesker som brenner for
Jesus

H

åper at du også er tent av den
samme brannen som oss, og
fortsatt kan tenke deg å være
med på samme laget!
Leif J
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Bønn for Oslo
Av Leif j
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OSLO

14 året!
O

ver
30
personer
fra
bønnesenteret, dro ned for
å delta i Bønn For Oslo, i
Filadelfias nye lokaler. I en uke samles
folk fra over 30 menigheter i Oslo, til
bønn for byen. I tillegg er det mange
tilreisende som kommer for å be for
hovedstaden vår.
Fra tidlig om morgenen til sent
på kvelden er det uavbrutt bønn i
forskjellige varianter.

biskop Ole Christian Kvarme talte
sterkt om enhet.

Lovsangen

Peter Haldorfs tale
til menighetsledere
i Oslo

Lars Berg og troppene hans ,er virkelig
en Guds gave, ikke bare til Oslo, men
til hele landet.
Det må være helt unikt i Skandinavia,
denne samlingen av lovsangere og
musikere fra forskjellige menigheter!
De har ”knekt” noen koder på dette
med lovsang. Både dette med enhet ,
og dette som har med fri lovprisning å
gjøre. Fantastisk å se en tropp av både
superprofesjonelle musikere og ”vanlige
dødelige”, stå sammen med ett hjerte,
og en ydmyk brann for å tilbe Gud ! I år
var det representanter fra 19 forskjellige
menigheter med i lovsangen!

5 minutter ble til 4
timer!
På en av soaking sesjonene vi hadde på
ettermiddagen, kjente vi at ”det liksom
ikke var helt ferdig ” når tiden var ute.
Jeg kommuniserte litt med lederne om
vi kunne fortsette fem minutter til. De
fem minuttene ble til fire timer. Guds
Ånd falt, og hele rommen ble fylt av
Guds nærvær og en profetisk ånd! Det
skjedde et skifte i atmosfæren, som vi
fikk melding om også forplantet seg
oppe i hovedsalen, der kveldsmøtet
startet. Atmosfæren var annerledes.
Vi fikk aldri med oss det møtet hvor

Nede i U salen, fikk vi be utfra et sted
av Guds nærvær! Det bølget mellom
lovprisning, sterk profetisk forbønn
og proklamasjon, og lange perioder av
stillhet, i et tett Gudsnærvær. Noen
kom ned og ble bare sittende og drikke
av nærværet!

Peter er en Kristen leder som har hatt
stor innflytelse i Scandinavia, bl.a.
gjennom sine bøker. Det var sterkt å
høre ham undervise pastorer og ledere
under bønn for Oslo. Jesu utvelgelse av
ledere er ikke basert på kvalifikasjon,
men på karakter. Vi leder ikke som
verden. Jesus sier i Matteus 23:8-11
“Men I skal ikke la dere kalle rabbi; for
en er deres mester, men dere er alle brødre.
Og I skal ikke kalle noen på jorden
deres far; for en er deres far, han som er
i himmelen. Heller ikke skal dere la dere
kalle lærere; for en er deres lærer, Kristus.
Men den største blandt dere skal være
deres tjener.”

Politimesteren i
Oslo
Hver morgen var det en morgengjest
fra samfunnslivet i Oslo. En dag var
politimesteren i Oslo , Hans Sverre
Sjøvold , der.

”Vi møter ikke utfordringene først og
fremst gjennom lover, men gjennom
hvem vi er!”
”Folk sier vi må ha nok politi i gatene.
Hvor mye er nok?”
”Antallet lovbrytere i Oslo under 18
år, har gått ned over mange år, men
kriminaliteten har ikke gått ned for
denne gruppa, på grunn av at de som
gjør det, gjør mer!”
”Alkohol er et problem. Vi bruker
betydelige ressurser på det. Fylla
skaper problemer for oss.”
”Politiets responstid på et ran i Oslo,
ligger nå på mellom 8-10 min.”
”Det er stadig flere med utenlandsk
opprinnelse som sitter i norske
fengsler.”
Hans Sverre Sjøvold ,som selv er
adventist, hadde ingen problemer med
å gi utfordringer til forbønn. Det er
flott å ha en slik mann som leder for
politiet i Oslo.
Be for han, og politiet i Oslo

Kveldssamlinger
med mye bønn og
lovprisning
Hovedsalen i Filadelfia, fyltes kveld
etter kveld denne uka med bønnefolk.
Masse lovprisning og sterk forbønn i
grupper, rundt om i hele salen, skapte
en fantastisk atmosfære! Klart Gud må
gjøre noe i Oslo!

Noen av setningene han sa var:
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BØNNEHUSET
I FILADELFIA
I OSLO
De siste årene har Filadelfiakirken i Oslo hatt et åpent bønnehus. Det
begynte i det små, men har vokst seg større med tiden. Bønnehuset
er nå åpent ca 40 timer i uken og 150 - 200 er innom hver uke. Vi er
et tverrkirkelig bønnehus med Filadelfia som vertskapsmenighet.
I Bønnehuset er det til ulike tider ledet lovsang, stille bønn, tidebønner med
bønn fra Guds ord og forbønnsøkter for bl.a. misjon og nasjoner, muslimer,
Oslo og Norge. Vi ber om at dette bønne- og lovprisningsalteret skal få
være et hvilested for Herren og et kraftsenter til velsignelse for by og land.
http://www.filadelfia.no/hva-skjer/kursskoleressurser/bønnearbeidet/
Guds fred!
Pernille
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Gud er trofast, Han
som har kalt dere
til samfunn med sin
Sønn, Jesus Kristus,
vår herre.
1. Korinterbrev 1,9:
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Filippinene

Hernani

J

eg ankom Hernani den 29 november, nøyaktig
tre uker etter at supertyfonen herjet. At byene
og områdene her er de samme som jeg var i for
bare ti måneder siden, er rart å skjønne. Store fine
murbygg er blåst i stykker, og landsbyer er borte.
Mennesker har ikke hus, og matmangelen var et
faktum da jeg kom. Det er vondt å se alle de fysiske
ødeleggelsene, men det som virkelig beveger meg,
er historiene til filippinerne. Det som har gjort
mest inntrykk på meg, er historien til en familie
som mistet sin 5 måneder gamle sønn i bølgene,
samt historiene til noen av våre medarbeidere,
som kjempet en fem dagers kamp for å overleve i
Tacloban.
Historiene deres er helt hårreisende! Men midt i
all nøden og elendigheten, har Gud vist meg masse
skjønnhet. Hjertet mitt gleder seg hver gang jeg ser
et barn som leker, eller hører en voksen som ler. Det
er vakkert å se, at til tross for all lidelse, er folket
innstilt på å leve så normalt som mulig.
Jeg er så takknemlig til pappa Gud, for muligheten
han har gitt meg til å være her nede. Gud kalte
meg allerede i mai i fjor, til å reise nedover i denne
perioden. Han viste meg at jeg skulle trøste barna.
Jeg skjønte først ikke hva Han mente, men når
tyfonen traff, visste jeg med en gang at det var det
Gud hadde talt om, og at Han ville at jeg skulle dra.
Jeg vet at det utgjør en forskjell at vi nordmenn er
engasjert i dette prosjektet med å hjelpe Warai-Warai
folket med å reise seg igjen. Alle er så takknemlig
for all den hjelpen de har fått fra Norge. Jeg vil
oppfordre alle som leser dette, til å fortsette å be og
investere i disse menneskene.
Jeg skal være her nede til slutten av februar. Jeg
ønsker å takke alle som ber for meg. Det setter jeg
enormt pris på!
Vær velsignet
Hilsen Jenny Anette Taraldsen
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Filippinene
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HJELP TIL OPPBYGGING
AV HUS I FILIPPINENE
Etter noen dager i Ukraina, reiste vi videre til
Filippinene. Her sov vi over i Manila, før vi neste
dag reiste videre til Tacloban. Derfra dro vi direkte
til Quinapondan, hvor det var søndagsgudstjeneste.
Vi gav noen vitnesbyrd, og det var stor jubel i salen.
Brian forteller at dette møtet var verdt hele turen
for ham.
Da vi kom til Tacloban, ble vi sjokkert over de store
ødeleggelsene. Store betongbygg var helt ødelagt.
Fra Tacloban til Quinapondan, var store deler av
bebyggelsen og kokostrærne ødelagt. Vi dro etterpå
til Hernani, og fra MacArthur var det nesten total
ødeleggelse, på grunn av stormfloen som skylte
over området. Men det positive er at det er mange
hjelpeorganisasjoner tilstede. De deler ut ris, og
setter opp midlertidige hus. Det er nok mat og ris,
så det er ingen panikk lenger. Da jeg og Leif var
der fire dager etter tyfonen, var folket traumatisert,
men det merket jeg ikke noe til nå. Filippinerne er
et sterkt og glad folkeslag. Smilet var på plass igjen,
og livet begynner igjen å fungere for dem.
Det vi har gjort nå, er å få oversikt over situasjonen.
Harry Kristensen og Brian Gjermstad holder på å
reparere taket på misjonshuset. Vi holder på å kjøpe
en tomt nær ved barnehjemmet på 12 000 kvm.
Denne skal romme ca. 60 boenheter i rekkehus.
Dette skal være betonghus som skal vare lenge.
Det neste vi holder på med er å bygge nytt kirkebygg
i Quinapondan, på 10 x 15 m. Vi bygger også opp
hus for Mina fra Quinapondan, som har omsorgen
for foreldrene. De bor nå bare i ett skur. Vi har også
hjulpet flere i Llorente området med midler til å
reparere husene deres. Vi vil fortsette å gi hjelp som
varer, også etter at de andre hjelpeorganisasjonene
har dratt fra området.
For en glede og privilegium, å få lov til å være
Guds utstrakte hånd til så glade og takknemlige
filippinere, som har mistet nesten alt.
Harry Kristensen, Brian Gjermstad
og Per Kristian Fjellvang
Vekkelsesrapport • Side 13

Filippinene

GI EN BÅT TIL
FISKERE I GUIAN!
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G

uian er en by på ca 40 000
mennesker. Byen ble totalt
rasert under tyfonen i
November. Hovednæringen i Guian
er fiske. Mange fikk totalt ødelagt
fiskebåtene sine. I første omgang
skal vi få bygget syv båter til fiskere
i menigheten vår der. Vi tenker at
de skal betale tilbake ca. 40% på
avbetaling til et fond som skal gå til å
finansiere nye båter. Kan du tenke deg
å gi en båt? Kanskje slå deg sammen
med noen? En båt koster ca. 8000kr
og har plass til et mannskap på tre
personer. En båt som har plass til en
person koster ca 5000 kr.
Leif J

Nordic Harvest
M i ss i o n

E

tter tyfonen Hayan på
Filippinene, fikk Erlend
Johannesen og Streetlight en
enorm oppmerksomhet i media. Til
en viss grad fikk også Nordic Mission
det. Mange har lurt på om Streetlight
er en avdeling i Nordic Mission. Jeg
skal skrive litt kort om dette her for
å avklare.

og religiøs nøytral humanitær
organisasjon. Organisasjonen er
altså ikke en del av Nordic Missions
arbeid. Erlend selv, og de fleste som
jobber i Streetlight, er personlig
Kristne, men organisasjonen er ikke
en evangeliserende og misjonerende
organisasjon, men har som mål å
hjelpe gatebarn bort fra et liv på gata.

Erlend Johannesen , som er min
sønn, startet i 2004 organisasjonen
Streetlight, som er en politisk

Erlend var med oss som familie til
Filippinene første gang i 1995, og
arbeidet senere også i 7 måneder som

frivillig på vårt barnehjem i Hernani.
Ingen midler som er samlet inn til
Streetlight har gått eller går til noe av
Nordic Missions arbeid.
Erlend har i løpet av de siste årene
hjulpet oss med flere prosjekter som
han har kompetanse på.
Leif J
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Nordic School
praksisperiode:
Bønn for Oslo
I Nordic School er vi nå inne
praksisperioden – SEND. Vi startet
bibelskoleåret etter nyttår i Oslo, der
vi var aktivt med på Bønn for Oslo.
Vi var oppe tidlig på morgenbønn.
Var med på forskjellige bønneøkter
og skattejakt i løpet av dagene, og var
med som forbedere på kveldene.
Det var en fantastisk uke, og en
veldig god måte å starte det
nye året på.

dagens skattejakt. Mens han delte
vitnesbyrdene, fikk han flere spesifikke
kunnskapsord om sykdommer som
Gud ønsket å helbrede. Han delte de,
og det resulterte til at ca. 25 personer
stormet frem til scenen for å motta
legedom.

Fasteuke
Praksisperioden fortsatte uken etter
det, med en bønne og fasteuke. Vi
har hatt en kjempefin tid i Guds
nærvær, oppe i bønnetårnet, og
har fått mange gjennombrudd.
Gjennom bønne og fasteuken,
opplevde vi å bli renset og få
gjennombrudd som vi ikke ville
fått uten å ha fastet. Takk Jesus for
din godhet!

Bønneuka i
Trondheim
Uken etter, dro vi 25
personer fra bibelskolen og
bønnsenteret, til Bønneuka
i Trondheim. Der var vi med
på bønneskolen på kveldene,
og ledet evangelisering på
ettermiddagene.
Bønneuka i Trondheim er i regi av
Trondheims kristne råd, og vi har
vært med som samarbeidspartner
der de siste årene. Peter Halldorf fra
Nya Slottet i Sverige, underviste på
bønneskolen. På onsdagskvelden da
vi ledet møtet, kom Daniel Haddal
frem og delte vitnesbyrd etter

vi delte ut gratis vafler og kaffe, og ba
for de som ønsket det. Det er en veldig
fin måte å komme i kontakt med folk,
og vise dem Guds kjærlighet. Teamene
som var ute på skattejakt, opplevde
flere helbredelser og fikk mange fine
samtaler.

Guds nærvær var spesielt sterkt
tilstede, og flesteparten ble enten
helbredet eller møtt av Gud.
De siste årene har Salem menigheten
hatt et forbønnstelt i Nordre gate. Vi
ledet dette fra tirsdag til torsdag, hvor

Nå fortsetter praksisperioden med
bønnekonferanse neste uke, og
misjonstur til Filippinene i hele
februar! Gud er god mot oss. Det er
fantastisk å være arbeidere i Guds rike!
Vær med å be for bibelskolen. Be om
at vi skal bli sterkt brukt av Gud til å
forkynne evangeliet. At tegn, under og
mirakler skal følge oss, og om enhet
og styrke til teamet.
AF

E n c o u N t er • E q u i p • S e n d
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Skattejakt
i Trondheim

U

nder bønn for Trondheim,
gikk vi ut på gata og viste
mennesker Guds kjærlighet.
Vi hadde da skattejakt parallelt med at
vi hadde utdeling av vafler. Flere tok
imot Jesus, ble helbredet fra smerter, og
oppmuntret gjennom det profetiske.
På skattejakten fant vi mange som
passet til kartbeskrivelsen vår. Skattejakt
handler om å ta en risiko, og vitne om
Guds godhet på gata;
Halvor, Rebekka og Daniel gikk mot
Trondheim Torg, som vi hadde som
ledetråd. Rett utenfor møtte vi tre
jenter i 17 årsalderen, som vi tok
kontakt med. Ei av dem hadde smerter
i håndleddet, som hun hadde hatt i 5 år.
Vi ba for henne to ganger, og hun ble
fullstendig helbredet, sjokkert og glad.
Vi profeterte over dem, og mye stemte,
og de ble overrasket og åpnet seg opp

for Gud. Jentene fikk også kjenne
på Guds nærvær da vi ba for dem. Ei
kjente prikking, den andre tyngde, og
den tredje elektrisitet på hendene. Det
var fint å se hvordan Gud bare kom og
betjente de med sin kraft. Disse jentene
ble veldig oppmuntret og de fikk et
livsforvandlende møte med Gud.
Halvor Aurlien dro inn på et kjøpesenter,
og fant en mann som satt på en benk.
Halvor tok kontakt med han, og
spurte om personen hadde smerter i
kneet. Etter at Halvor hadde bedt, ble
personen fullstendig helbredet.
Sigurd Pedersen fikk be for ei eldre
dame med krykker, som hadde et
vondt kne. Etter forbønnen ble damen
helbredet og slengte så fra seg krykkene.
Hilsen Daniel Haddal
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FINNMARK

I MITT HJERT E
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VÅRE GODE VENNER I
TVERRELVDALEN

D

I

Desember
besøkte jeg
Finnmark
igjen, sammen med Nils Bueng. Vi
hadde så flotte møter på flere steder der
oppe, og kjenner en enorm glede ved å
være sammen med dette folket.
Turen startet i Komagfjord, der vi hadde
møte i Komagfjord kirke. Det herlige
ved å være her, er at folket er så åpne
for Gud. Med alle invitasjonene jeg har,
kunne jeg stått foran store forsamlinger
i Sør-Norge og andre land hele tiden.
Men mitt hjerte dras hele tiden mot de
mindre stedene i nord. Derfor er det
så godt å komme til slike steder som
Komagfjord. Om vi er 20 stk. på møte i
kirka der, gir det meg ofte mer en i store
konferanser sørpå. Dette har noe med
kallet mitt å gjøre, og at jeg selv kommer
fra en liten bygd på Helgeland. Det
herlige med disse stedene er at de fleste
som kommer, ikke er bevisste kristne,
men ofte vil alle ha forbønn i slutten av
møtet.

MØTE HOS ARILD OG
RAGNHILD MÅSØ

V

i dro videre til Sirma, og hadde
møte hos Arild og Ragnhild
som brenner for bygda si, og
Tanadalens befolkning. Vi hadde et
herlig møte der og flere fra Finland kom
også over grensen og var med oss.

ADVENTSKONFERANSE I
KAUTOKEINO

D

enne gangen hadde vi det i
Ebenesers lokaler, og det var
fullsatt kveld etter kveld. Gud
var der, og mange ble berørt av Jesus i
møtene. Siste møtet endte med dans og
jubel, der flere av de gamle samekonene
hoppet og danset i begeistring for Jesus.
Halleluja for det samiske folk, som Gud
skal gjøre storverk for dette året!

et er alltid så sterkt å komme til
Alta og Betesda Tverrelvdalen.
Alltid mye folk, og en
generøsitet med Nordic Mission som
er helt spesiell. Også her fikk vi be
for mange som møtte Gud. Det er på
mange måter trist at Nils Bueng forlater
oss i Nordic Mission nå. Han vil starte
sin egen organisasjon for å virke mer i
Finnmark, og støtte et misjonsarbeid
i Kenya i Afrika. Vi vil savne Nils i
misjonen vår. Vi vil også framover ha
møter sammen, og vi brenner begge
for at Gud skal komme med et virkelig
gjennombrudd blant det samiske folket.
Takk til Nils for den friskheten du har
bragt inn i blant oss i Nordic Mission. Vi
vil fortsette å be for deg, og ha felleskap
med deg i det viktige arbeidet du står i
som evangelist.

MO I RANA

J

anuar måned har vært hektisk for
meg. Det begynte med en herlig
nyttårskonferanse på Mo i Rana.
Det var så sterkt å være der, og Gud
har virkelig velsignet Mo, gjennom en
bønnefamilie fra Kongo, som er kommet
som FN-flyktninger til Mo. Evangelistguttene Stig Ove og Daniel var med,
og Herrens herlighet var virkelig over
møtene.
Klokken 2345 bøyde vi alle kne i
Frikirka på mo, og innviet oss for det
nye året, det var sterkt. Og vi kjente så
klart en tiltale fra Himmelen på at 2014
blir et spesielt år for Herren i Norge.

BØNN FOR OSLO

J

eg hadde gledet meg enormt til
bønn for Oslo i år. Det er 14.
året på rad jeg har vært med der
i hovedstaden vår. Jeg fikk med meg
søndag og mandag. På tirsdag hadde
jeg et seminar på ettermiddagen,
men da var jeg så syk at jeg måtte til
sengs, og ble liggende til torsdag.
Da jeg måtte videre til Lindesnes,
og bønnehelg der. Bønn for Oslo
er fantastisk. Også i år regnet vi
med at det var ca. 2000 mennesker
innom i døgnet, medregnet den
store samlingen på kvelden som
samlet opp mot 1200 mennesker.

Jeg tror så mye som 80% av disse er
unge mennesker. Vi var ca. 30 stk. fra
bønnesenteret, og både Leif Johnny og
jeg er mye engasjert i ledelsen av det hele.
Det er så fornyende å være med på dette
hvert år. Mange bruker denne uken til
faste og bønn, og som en innvielse for
året som ligger foran.

LINDESNES

S

elv om jeg var mye syk da jeg var
i menighetene på Spangereid, og
i Svennevik, hadde vi noen fine
dager her også. Gud viste meg hvor
sterkt dette med bønn er, om det får
tak i en menighet, og folket begynner å
praktisere det. Jesus sa at mitt hus skal
være et bønnens hus.

KARMØY

F

or 12 år siden sto jeg og teamet
mitt i fellesmøter i Skudneshavn
i tre uker. Da vi kom dit,
startet vi med bønnemøter kl.0600 på
morgenen, og mye skjedde, mange ble
frelst og helbredet i denne kampanjen.
Det herlige er at disse bønnemøtene har
fortsatt nå i 12 år. Vekselsvis har de vært
på bedehuset og i pinsemenigheten.
En av lederne i Nord-Misjon, Lars
Haga, har hatt en brann for dette i alle
år, og har vært en pådriver for disse
bønnesamlingene, som har samlet
mange til bønn. Da jeg kom til møtene
der, merket jeg med en gang at her er
det bedt. Allerede første kvelden, var
det flere unge som tok imot Jesus på
ungdomsmøtet. Og i alle møtene var
det åpent og godt å tale. Flere vitnet også
om helbredelser mens møtene pågikk.
Bønn er alltid et fantastisk grunnlag for
at Gud skal gjøre noe i møteseriene vi
har. Bønn
baner vei for Guds
herlighet!
HF
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VEST UKRAINA
‹‹...De lever på mange måter
i vekkelse, og folk blir frelst
hele tiden››

I

mange år har vi vært engasjert i et arbeide som går
ut fra Vladimir Kuzmich sin tjeneste i Stebnik, i
Vest Ukraina. Jeg var på besøk der i desember, og
fikk se dette arbeidet som berører mange mennesker.
Vi hadde et fantastisk bønneseminar på lørdag, og
dette folket elsker virkelig å be. Det er som natt og dag
i forhold til Norge, på dette området. Når jeg hadde
undervist om bønn et par timer, kokte det formelig i
menigheten av bønn og lovprisning. Så vidunderlig
herlig å være sammen med slike folk som gir en slik
respons. De lever på mange måter i vekkelse, og
folk blir frelst hele tiden. Også denne helgen kom
mennesker til Jesus.

E

n av våre evangelister som heter Vasilij er så
engasjert med hele sin familie i arbeidet blant
de handicappede. Vi hadde en stor samling
i kulturpalasset, med sang, dans og turnoppvisning,
og der fikk jeg tale. Etter denne samlingen delte
menigheten ut gratis mat og drikke til alle de
handicappede som var der. Dette arbeidet gir en stor
respekt for de kristne i byen, for at de tar seg av de
svakeste i samfunnet.

V

ladimir Kuzmich er en flott leder, og en av de
vi underholder, er sønnen hans David, som
gjør et stort arbeide blant de unge i området.
Det er så herlig å være blant det ukrainske folket, og
se hvordan Guds rike går fram i dette landet. Dette
er en skjebnetid for hele landet, de ukrainske kristne
faster og ber for sin nasjon. La oss stå med dem i bønn
også her i vårt land!
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EVANGLIST I VEST- UKRAINA

I

Vest-Ukraina, har Nordic Mission
to evangelister som vi underholder.
Den ene av dem er David Kuzmich,
som gjør en fantastisk fin jobb blant
ungdommer i byene Stebnik og
Truskavets. Han er en flink musiker,
og har et brennende hjerte for de unge.
Han leder lovsangen i menigheten sin
i Stebnik. Han er meget aktiv i mange

ting, og han har en stor flokk unge
sammen med seg i arbeidet. Det var så
flott i desember, å være sammen med
David ,og se hvordan han var elsket av
folket, og ivrig sto på for Jesus i byene
sine. Be for David når du har dine
bønnestunder!
HF

FRA DEMONSTRASJONENE I UKRAINA!
EN AV VÅRE EVANGELISTER AKTIV I BØNNETELT I KIEV

T

akk at dere ber for Ukraina
nå i denne tiden, det er så
nødvendig for oss. Vi begynte
å faste og be intenst for vårt land fra
1.Des. Da politiet hadde banket opp
noen studenter som demonstrerte
i Kiev den 22.Januar, da masse
mennesker ble banket opp, og vi fikk
det første drapsofferet, bestemte jeg
meg for å dra til Kiev og gå på gata
der og be for de som lider. Jeg var
redd da jeg dro, men da jeg kom til
frihetsplassen i Kiev, forsvant all frykt.
Jeg fant først et bønnetelt der kristne fra
alle menigheter kom sammen for å be.
Vi gikk så ut på gatene med smørbrød
og te til de som demonstrerte. Samtidig
fikk vi gitt dem nytestamenter. Så å si
alle ville ta imot Guds ord. Vi fikk be
for flere der, og så hvordan Gud kom
med forandring inn i deres liv. Det er så
sterkt å se hvordan mennesker forenes
i bønn i slike kritiske situasjoner som
landet vårt er i nå. Folket vårt vil ha et
nytt liv og ikke være styrt av banditter.
- Vasilij
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BYGGING AV
ELDRESENTER I
UKRAINA
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P

å vei til Filippinene dro vi først
til Ukraina, for å følge opp
byggingen av eldresenteret i
Oleksiivka. Der fikk vi se at senteret
begynner å ta form. Veggene er på
plass, og de skal begynne med taket.
Vi gikk også igjennom regnskapet,
og fant ut at de gjør det beste ut av
pengene de får fra Nordic Mission.

Oleg og Olexander er to fantastiske
byggeledere, og vi kjenner oss veldig
privilegert som får lov til å være med å
gjøre noe for de eldre i Ukraina.
Vi hadde også en gjennomgang av
gården som vi har like ved eldresenteret.
Det er helt fantastisk at vi har denne
gården, men det er også mye å ta tak i.

Brian, som er en ekte bonde fra
Ytterøya, ser mange muligheter i
gården. Gården produserer mat til
misjonssenteret og eldresenteret, og de
selger mat til menigheten. På sikt skal
de stå på egne ben, noe som har
vært vår drøm fra begynnelsen av.
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Per Kristian Fjellvang

toronto

20 ÅRS JUBILE

20
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-27 Januar var det duket for jubileumskonferanse
for utbruddet av vekkelsen i Toronto. Håkon
Fagervik og jeg, tok med oss en gruppe
på 25 mennesker til denne konferansen. Det ble ingen
”mimre konferanse”, men det ble en sterk bekreftelse på at
livsstrømmen fremdeles renner friskt ! Ca. 3500 mennesker
fra hele verden, møttes for å feire, og for å få mer. Det ble
sagt fra talerstolen, at hadde feiringen foregått på Hawaii,
kunne man skjønt den menneskelige årsaken til at så mange
ville komme. Men når Toronto viste seg fra 20 kuldegrader
og bitende vind, må det nok ha vært andre grunner til valget
•av
Vekkelsesrapport
reisemål!

Sterke tjenestegaver, som Heidi Baker, Randy Clark,
Bill Johnson, Carol og John Arnott mfl., betjente oss
på en fantastisk måte. Men det sterkeste av alt, var selve
Gudsnærværet. Det var som å være i berøring med ilden.
Vi som nordmenn ble hentet fram to ganger for å bli bedt
for. Da var det tilnærmet umulig å bli stående. Noen har
spurt etterpå, om det fremdeles er ”slike manifestasjoner
” i Toronto. Det er det. Mest av alt den eldste av alle
manifestasjoner. Gråt! Vi kommer ut av konferansen med
en fornyet kjærlighet til Jesus og en ny friskhet over livet!
”Det e itj værst nei” , for å si det på knotende Trøndersk!

EUM I TORONTO!

90% prosent av menighetene ville
slept meg ut etter beina
Det er alltid helt unikt å høre på Heidi Baker. Hennes
inderlighet og avhengighet av den Hellige Ånd er
eksepsjonell. Hun fortalte også igjen om sitt møte med
Toronto, som utslitt og syk misjonær. Hun kom frem til
forbønn på et kunnskapsord, og ble liggende i fem dager.
Hun ble båret inn og ut av møtene, der hun ble liggende
å ”manifestere” i alle slags varianter. Hun sier: ”90% av
menighetene ville ha slept meg ut etter beina.” Her i

Toronto sa de bare: ”Mer Herre! Mer!” Dette Gudsmøtet
forvandlet livet til den utbrente misjonæren. I dag har hun
fått være med på å vinne 1 million mennesker for Jesus,
og er leder for et menighetsnettverk på 10 000 menigheter.
Hun har reist i over 100 land.
Håkon og jeg snakket sammen etter konferansen, der vi
begge var så dypt berørt av denne ilden. ”Gud gi oss nåde
til at Bønnesenteret i Levanger kan få være et slikt sted for
Norge og Scandinavia!”
Leif J

levanger

Helbredelseskonferanse
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28

jan.-2 feb. var det duket
for helbredelseskonferanse på bønnesenteret.
Stig Ove Gisnås var en av talerne. Han
underviste om helbredelse, og det ble
delt mange vitnesbyrd om helbredelser
som fant sted under disse møtene.
På lørdag var det helbredelsesmøte
med Svein-Magne Pedersen. Salen
var fullsatt denne kvelden, og etter
en klar og sterk forkynnelse om Jesus
som frelser, var det 34 stk. som ønsket
å invitere Jesus inn i sitt hjerte. Svein-

Magne ba også for alle som ønsket forbønn. Det var mange som fikk oppleve
Guds legedom under dette møtet, og
forbønnen varte til ca. fem om morgenen!
Det er for øvrig laget CD av dette
møtet som kan kjøpes på bønnesenteret. Fantastisk til bruk i evangelisering.
Denne helga ble også lederskiftet i
Nordic Mission markert. Lørdag var
det innsettelse av Leif Johnny Johannesen som leder i organisasjonen, noe

som ble markert med en solid kakefest
i etterkant av møtet.
Søndag var det avslutningsmøte, med
innsettelse av Anita Thrana som bønnesenterleder. Dette var et sterkt møte,
der Jesus stod i sentrum, og der Håkon
Fagervik talte tydelig om viktigheten
av å leve i renhet, fylle dagene med
takksigelse og lovsang til Jesus, og ha
blikket festet på Ham.
SAS
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Nordic Staben
Anita Thrana
Er fra Bodø. Gift med tore og har
sønnen Daniel. Anita er nytilsatt
bønnesenterleder, og har også
startet opp et bønneteam ved
senteret. Hun elsker mennesker.
Brenner for bønn, og for å se
mennesker bli reist opp, satt fri, og
komme ut i det som Gud har for
dem.

Iver Aamot
kommer fra Levanger. Han
har mange ulike oppgaver ved
bønnesenteret. Han arbeider en
del med solidus, en stor database
som inneholder mange navn. Hvis
noen skal ha vekkelsesrapport,
endre adresse etc., så skjer det i
solidus. Iver ønsker at flere skal få
bli kjent med Gud, og få oppleve
Hans kjærlighet.

Maria Fjellvang
Kommer fra Mo i Rana, og driver
med administrering i forhold til
Nordic School.
Hun brenner
for personen Jesus, å se Hans
kjærlighet i kraft. For Han er og
har nøkkelen til å løse alle verdens
problemer.

Solrun K. Steinfjell
Er bosatt i Levanger. Hun betjener
bønnetelefonen noen timer, en
dag i uken, og føler seg svært
privilegert som har fått tillit til å
utføre denne oppgaven. Her får
hun først og fremst være en god
lytter, men opplever også det å få
be en bønn for medmennesker på
telefonen, som meningsfylt.

Tore Thrana
Er opprinnelig fra Berg i Helgeland.
Er gift med Anita, og har en sønn,
Daniel. Han har koordineringsansvar
for NMHs satsing på Helgeland, og
er med som gitarist i lovsangen
ved bønnesenteret.

Herman Frantzen
Er 20 år, og kommer fra Bergen.
Han var elev ved NSSM skoleåret
2012-2013, og er dette skoleåret
engasjert som frivillig i skolestaben,
og er med i skoleadministrasjonen.
Han er glad i mennesker, og elsker
å se mennesker møte Jesus, og bli
utrustet til en dyp og sterk relasjon
med Ham.

Siv Anne Sivertsen
Kommer fra Bodø. Var elev ved
bibelskolen 2009-2010. Arbeider
i administrasjonen, og er med i
bønnearbeidet, og i lovsangen. Har
et hjerte for lovsang, og for at
mennesker skal få bli kjent med
Jesus, og få erfare hans godhet.

Per-Kristian Aatlo
Er fra Askim i Østfold. Han gikk
på Bibelskolen 2011-2012, og har
blitt værende som Tekniker og
mediamann. Han brenner for å nå
ut til folket, og si at Gud ikke er
en sinna streng mann, men en som
faktisk bryr seg om deg, akkurat
der du er i din situasjon.

I et par nummer av Vekkelsesrapport fremover, vil presentere dere
for staben som arbeider ved Nordic Mission. Her er både ansatte og,
mennesker som arbeider på frivillig basis.

Odd Inge Aarø
Kommer fra Molde-området. Dette
året går han på bibelskolen her.
Innimellom skifter han lyspærer,
tar imot gjester, og låse dører og
slukker lys om kveldene. Han vet
ikke hva brenner for, men ønsker
å bli tent i brann for Jesus!

Kari Tømta
Er vokst opp i Hurdal. Hjertet
hennes har alltid brent for bønn,
noe hun lærte av sin mor i
Oppveksten. Da Gud kalte henne til
Levanger og bønnesenteret bodde
hun i Oslo. Etter et halvt år her,
ble hun bedt inn i Bibelskolestaben,
og stortrives med å få være med
der. Hun elsker å se ungdom som
brenner for Jesus!

Rolf Thomsen
Er bosatt i Åsen. Han jobber med
bønne- og omsorgstelefonen,
bønnearbeidet på huset, samt
noe resepsjonsarbeid. Han er også
leder for fengselsarbeidet i Verdal

Gunvald Eikeland
Er 38 år, og kommer fra Eiken. Han
er gift med Aurika, og har tre herlige
barn. Han jobber i sitt åttende år
som administrasjonsleder i Nordic
Mission. Hans drøm og lengsel er
at vi som enkeltmennesker og
misjon, skal våge å gå fullt og helt
til alle tider med Gud.

Gudveig Krogstad
Er
opprinnelig
Trondheimsjente. Hun sitter i resepsjonen
på mandager og når det er
konferanser. Hun brenner for at
kvinner som er ute av arbeidslivet
av ulike årsaker, skal ha en
møteplass hvor de i fellesskap kan
utvikle sine kreative evner. Hun
har også lyst til å hjelpe kvinner
i u-land med å skape sine egne
arbeidsplasser.

Kjersti Gjermstad
Kommer fra Ytterøy i Levanger. Hun
svarer bønnetelefonen og er med
som forbeder. Bønnefellesskapet
med Jesus er noe hun bare må ha,
og hun brenner for at mennesker
skal få erfare mer av Guds
kjærlighet.

Filip Stokkeland
Har tidligere gått på Nordic School
og arbeider nå som bibellærer. I
tillegg studerer han teologi ved
Ansgar Teologiske Høgskole. Han
er brennende opptatt av Guds
menighet, at Guds Ord er levende,
og at det er hjertet, og ikke hodet,
som er viktigst i forholdet til Gud.

Daniel Haddal
Er en sønn av Gud som kommer
fra Mo i Rana. Han har et hjerte for
å se mennesker frelst og helbredet.
Brenner for å aktivere andre i det
mirakuløse, og vise hvordan man
kan ha et personlig forhold med
Gud i hverdagen.
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Trenger du og din menighet, gruppe
eller forsamling å få laget DVD-er
og CD-er i flere eksemplarer?
Nordic har kjøpt en brenne-robot som
gjør denne jobben, og kan produsere et
stort antall plater på en gang.
Ta kontakt for pristilbud!

Nordic Harvest
M i ss i o n

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

Produksjon av
DVD-er og CD-er.

Håkons reiseplan
9. – 10. feb.
Kristiansand og Åseral
14. – 16. feb.
Mannsmøte. Karihaug
Leirsted
16. feb.
Møte misjonshuset Berg i
Helgeland
19. feb - 4. mars.
Misjonstur til Filippinene
7. – 9. mars.
Sandnes Baptistmenighet
12. – 23. mars.
Møter i Nord-Norge
28. - 30 Mars.
Partnerhelg på
Bønnesenteret
4. - 6. april.
Bønnehelg i Haugesund
18. - 20. APril
Påskemøter i Mosjøen
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