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Etter å ha deltatt på 
grunnlovsmarkeringen på 
Hamar Kristi himmelfartsdag, 

kjenner jeg på en fornyet takknemlighet. 
Takknemlighet over de menneskene som 
dannet fundamentet for det samfunnet 
vi bor i, men også takknemlighet for de 
menneskene som har vært med på å prege 
mitt eget liv.

Det er ingen tvil om at Jesu 
Kristi møte med ledere i landet 
vårt har dannet fundamentet 

for det samfunnet vi har i Norge i dag. 
Derfor er det som Knut Arild Hareide 
poengterte i sin tale på Hamar utrolig at 
Den Kristne arven ikke nevnes med ett 
ord i den NRK sendte offisielle åpningen 
av Grunnlovsjubileet fra Eidsvoll. Det er 
i beste fall historieløst!

Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør 
i avisen Dagen, poengterte 
sterkt hvordan samfunnet vårt 

allerede ved innføringen av Kristenretten 
i 1030 ble radikalt forandret.

Olav Haraldsson hadde møtt Jesus 
Kristus, og bragte med seg helt nye 
verdier til landet , til tross for volden 
som preget både samfunnet og han. Med 

kristenretten ble menneskeverdet, spesielt 
ved livets begynnelse og slutt ,  løftet 
frem. Det ble slutt på å sette uønskede 
barn ut i skogen for å dø. Det ble også 
slutt på ”ættestup” praksisen. Det ble 
slutt på at de eldre som ikke lenger kunne 
gjøre nytte for seg skulle kaste seg utfor 
stupet for å ta sitt eget liv. Stormennene 
kunne heller ikke ”ta seg til rette” slik 
som før.

At Hans Nilsen Hauge har hatt 
en avgjørende betydning for 
formingen av grunnloven vår,  

er blitt betvilt av flere. Til tross for at 
Hauge nettopp var sluppet ut av fengsel 
i 1814, var han for lengst blitt den mest 
leste forfatter på den tiden. En regner 
med at minst 100 000 av en befolkning 
på ca 900 000 hadde lest hans bøker i 
løpet av de første fire år.  Hans innflytelse 
på samfunnet var så stor at det i 1804 
ble sendt ut brev fra København til alle 
amtmenn i landet om å få ham arrestert.   
Ifølge Einar Molland og Nils Bloch- 
Hoell er ”Hauge er den enkeltperson 
som har hatt størst innflytelse på norsk 
kirkeliv etter reformasjonen.”

Knut Arild Hareide leste et brev 
fra et norsk misjonærpar som 
på en glitrende måte beskriver 

landet vårt til deres naboer i Nepal. 

Etter møtet samtalte jeg med Hareide 
som påpekte at mennesker som arbeider 
i misjon ofte har et annet perspektiv på 
livet sitt enn andre. Kontrastene iforhold 
til vårt eget land  er ofte enorme og gir 
gigantiske grunner til takknemlighet for 
vår del. Vi tar som en selvfølge at vannet 
er rent og strømmen konstant og at vi 
ikke behøver kjenne noen I ledelsen på 
et sykehus for å få best behandling .At 

operasjonen er gratis er jo et kvantesprang 
av velstand iforhold til de fleste andre 
land.  Om man søker etter røttene for 
disse godene I landet vårt kommer 
man sjelden utenom Jesu påvirkning på 
enkeltpersoner og grupper av mennesker.

Jeg er takknemlig for alle de 
menneskene som har gitt meg 
kjennskap til Jesus. Bestemoren min 

var pinsevenn, men hu preika sjelden til 
oss. Men ba, det gjorde hun. Foreldrene 
mine lærte meg å be aftenbønn og 
bordbønn og sendte oss til søndagsskole 
, og den hadde gode gode lærere. Onkel 
Kaare og tante Ågot var utrolige varme 
personligheter. De ikke bare preika 
evangeliet, de VAR det!   Og “hu snilla 
gamla damå” som delte ut Jesus bilder 
til oss. Fru Hansteen fikke jeg senere 
vite at hun het. Det var heldigvis ingen 
jeg kjente som tenkte på det som noe 
overtramp mot små barn, allerminst vi 
småbarna. Det var jo bare godt! Det har 
gitt meg så gode rettesnorer for livet mitt.

Det er fantastisk å stoppe opp lit å 
tenke over hvorfor vårt land er slik 
det er. Historiebøkene blir jo rene 
oppbyggelseslitteraturen.  

Bønnen er at Jesus skal få prege 
vårt liv på en slik sterk måte at 
vi kan få være med på å skape  

forandringer både I eget samfunn og I 
misjonen! 

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

h a R V e S ttaKKNEMLIg tIL JESUS
FOR LANDET VI BOR I

DIN BROR OG VENN
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For 9. Gangen arrangerte Nordic 
Mission bønnekole i Israel. Også 
i år var vi på sjømannshjemmet i 

Ashdod, og som alltid er det fulltegnet 
lang tid i forveien.  Vi hadde i år med 
oss en flott gjeng fra hele landet, og 
opplevde igjen et tid der nede med 
Guds nærvær i bibelens land. Også i år 
var pastor Israel med oss, og underviste 
og tok oss med i byen for å velsigne 
forskjellige bedrifter. I fjor var jeg og 
Leif Johnny rundt og velsignet dem, 
og de hadde opplevd en fantastisk 
velsignelse over flere bedrifter etter 
det.  Det er alltid så godt å besøke 

menigheten  til pastor Israel, og være en 
del av disse som elsker Jesus og utbrer 
Hans rike i dette landet. Kontakten med 
dem blir styrket også gjennom at to av 
hans flotte unge jødiske lovsangsledere 
kommer til Levanger i Juni for å være 
med på Encounterfestivalen.

I Nazaret fikk vi velsigne og salve en 
bedrift som holdt til en gammel 
mølle. Når Håkon tok fram 

oljeflaska og salvet hyller og dører, kom 
butikkeieren frem og pekte på pannen 
sin. Han ville også bli salvet! Det ble 

en fantastisk stund av lovprisning , 
forbønn, glede og servering av deres 
egenbrente kaffe!! Tilogmed kundene 
som kom inn market den gode 
atmosfæren og smilte og var helt med.  
Disse trivelige ortodokse kristne strålte 
av takknemlighet etter besøket!

De siste dagene av bønneskolen 
var også Kjell Haltorp med 
oss , til stor velsignelse for oss 

alle.

HF & LJ

Buttikkeieren i krydderbutikken i NazaretAdar Haviv & Shai Sol Haver kommer

 til Levanger i Juni

‹‹ ...tIL StOr VELSIgNELSE FOr OSS aLLE››
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2. – 4. mai dro et stort team med 
bibelskoleelever og andre engasjerte 
i Nordic Mission opp til Mosjøen for 
være med på det Gud gjør der. Vi hadde 
ikke noe spesielt program eller nøye 
planer for hva vi skulle gjøre, men var 
åpne for Gud og spente på hva 20-25 
åndsfylte mennesker samlet på ett sted 
kan utrette.

Vi hadde base på Misjonshuset, 
og fredagskveld arrangerte 
vi åpent møte. Folk kom, og 

sammen med oss tilreisende fylte vi 
salen. Det ble en veldig spesiell kveld, 
hvor Guds nærvær var sterkt tilstede. 
Fordi vi elsker Jesus og vet at vi er skapt 
for å tilbe Ham, bestod møtet ganske 
enkelt av lovsang og tilbedelse hvor det 
ikke var noen tale, men åpent for folk 
å dele underveis. I begynnelsen føltes 
atmosfæren ganske tung og lukket, 
men etter halvannen time kjente vi 
at vi ”brøt igjennom veggen”. Det ble 
et veldig tydelig skifte og friheten og 

gleden var til å ta og føle på. Deilig å 
kjenne en slik Himmelsk fryd boble 
fram fra innsiden. Rundt midnatt dro 
vi ut på gaten for å være lys der og dele 
ut vafler og kaffe. Vaffelkirken fikk vi 
dessverre ikke med oss, men et vaffeltelt 
fungerte like bra.

Lørdagsformiddag samlet vi oss i 
bønn og lovprisning før vi igjen 
dro ut på gaten. På torget delte 

noen ut vafler og kaffe, mens andre 
var rundt på skattejakt og pratet med 
mennesker.
Kveldsmøtet fortsatte i samme stil som 
det forrige hvor gudsnærværet var sterkt 
tilstede. Vi fikk også høre litt fra den 
fantastiske Lokoto-familien fra Mo i 
Rana, og de tok oss med inn i livlig, 
rytmisk dans og sang som skapte mye 
liv og glede.

Tidligere på dagen fikk vi høre 
at det skulle være russefest 
den natten, så dit dro vi etter 

møtet med vaffelteltet. Russetiden er en 
periode som dessverre påvirker veldig 
mange på en negativ måte. Det er også 
en tid hvor mange, bevisst eller ubevisst, 
er søkende, og vi håpet å kunne bringe 
Jesu lys, kjærlighet og sannhet ved å 
være tilstede der. Russen strømmet til 
for å få seg en vaffel, noe som åpnet for 
gode samtaler og i noen tilfeller også 
forbønn.

Før vi dro hjem på søndagen 
arrangerte vi formiddagsmøte 
som ble ledet av Paul Wilson. 

Vi hadde lovsang og enkelte delte 
vitnesbyrd. I tillegg ble alle i teamet 
utfordret til å be for og profetere over 
dem som kom, og det ble en veldig fin 
stund med forbønn og oppmuntring. 
Det er fantastisk å kjenne hvor stort 
hjerte Gud har for Mosjøen, og vi 
gleder oss til vekkelsen kommer!

TEAmTuR TIL mOsjøEN

Håkons møter

mosjøen
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Bønnehelg 
haugesund

Asbjørn Johansen og jeg, har de siste årene prøvd to 
ganger i året å samle menigheter i forskjellige byer 
for å inspirere de til et økt bønneliv .Vi har på mange 

plasser hatt mye folk som har kommet sammen fra tre til fire 
dager til undervisning og aktiv bønn for byen sin. Denne 
våren har vi satset på Haugesund, og hadde en fin tid sammen 
med mennesker som brenner for at byen deres skal oppleve en 
besøkelsestid fra himmelen. Første del av helgen var vi i Nordre 
Misjonsmenighet, og siste delen i den nye Misjonskirken som 
er et fantastisk menighetssenter i byen.

Det er så flott å være sammen med Asbjørn, han er 
vel en av de som har bedt med mest nordmenn til 
frelse i nyere tid. Kampanjene med han og Curt & 

Roland, var mange steder virkelig vekkelsesbesøk fra himmelen 
på 70 og 80  tallet, der hundrevis ble frelst. For meg er det 
fantastisk å få være sammen med en slik veteran som Asbjørn. 
Sammen opplever vi at vi utfyller hverandre på en fin måte, 
og begge brenner vi for å oppruste bønnelivet i menighetene 
rundt omkring. I sommer skal vi ha bønneseminar under Liv 
og Vekst stevnet i Stavern. 

Nils Johnsen som er pastor i Haugesund Nordre, er 
en av de som dro meg inn i bønn som ung gutt. Da 
jeg søkte på Ansgarskolen i 1967, var det nettopp 

på grunn av bønnelivet jeg bestemte meg å ta den skolen. Nils 
var den som ledet an i bønnemøter hver kveld, i matsalen på 
skolen. Hele skolen var i brann av bønn ,og for meg ble Nils 
det store forbildet på et sterkt åndelig liv som fløt ut fra bønn. 
Siden har vi vært venner gjennom hele livet, og bevart tørsten 
etter stadig mer av Jesus. 

Vi opplever at det er så viktig det vi gjør i disse 
bønnehelgene, og har slik tro på at det skal få 
konsekvenser når folket blir smittet av en tro på, og 

en dypere lengsel etter å be, derfor kaller vi disse bønneukene 
”Alt ved bønn” nettopp fordi vi tror at alt starter ved at Guds 
folk igjen oppdager bønnelivets fantastiske muligheter. 

Flott 
PåsKe På 
helgeland  

Leif Johnny og jeg, var sammen på Helgeland 

i påsken, og besøkte mange steder gjennom 

påskedagene. Det er så herlig å samles i påsken 

for å fokusere på det Jesus gjorde på Golgata for oss. Vi 

opplevde noen sterke møter både i Mosjøen, Hattfjelldal 

og på Berg i Helgeland. Mye folk samles på alle steder, 

og det beste er at Jesus kommer og er midt iblant oss.  

Mange fikk nye møter med Jesus disse dagene, da vi fikk 

feire vår oppstandne frelser på sted etter sted. Å være 

sammen med Guds folk i påsken, er for meg det beste. 

Over alt i verden ellers feires Jesus så vidunderlig hele 

påskeuken igjennom. Min lengsel er at dette skal bli en 

trend i Norge også. Jesus er verd all vår lovprisning og 

tilbedelse for det fullbrakte verket, og sin oppstandelse. 

Denne påsken skapte en slik glede i mitt hjerte, nettopp 

ved å være sammen med Guds familie, og få flere dager 

der vi feiret Jesus.

Håkons møter
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22-25 mai hadde vi en forfriskende 
sterk konferanse, hvor mange ble møtt 
av Gud!  Vi hadde besøk av mange fra 
Ukraina, Noli og familien fra Filipinene 
og Suprise og Tryphina Sithole fra 
Mosambique.

Den første kvelden vitnet 
flere fra Ukraina om 
livsforvandlende møter med 

Gud. De var levende bevis på Gud kraft! 
Gud har tatt dem ut av den dypeste 
gjørmen med alkohol og ødelagte liv, 
og reist dem opp i frihet til å arbeide 
i Guds rike. I dag stråler de av Jesus, 
og er i tjeneste med å reise opp andre 
mennesker til et nytt liv!
LYLA GRANBERG
Den andre kvelden talte Lyla Granberg 

som er ei lita nydelig dame fra 
Filipinene. Hun sammenlignet seg med 
Sakkeus som ikke kom til i mengden så 
han kunne få se Jesus. Men han ville se, 
og Jesus kom og forvandlet hans liv der 
og da!  Gud er suveren: han ser den ene, 
særlig den som ingen ser og bryr seg 
om! Hans godhet er  livsforvandlende 
og mange fikk erfare det denne kvelden.

BøNNEPOsTER
Også denne gangen hadde vi et møte 
med forskjellige  bønneposter. Håkon 
inspirerte oss til bønn og alle i salen gikk 
rundt og ba! Anita presenterte bestemte 
bønneemner med ord som passet til. 
Det virket som det var Guds salvelse 
over bønnepostene. Det var  lett å koble 
seg på Guds hjerte. Det var tårer  og nød 

når vi ba. Noe ble også forløst i salen. 
Det skjedde også mellom mennesker! Vi 
ba blant annet for Ukrainas situasjon, 
kristne ledere, enhet og kjærlighet blant 
de kristne, og at bønnens ånd skulle bli 
forløst og frigjort i Norge! Til slutt ba 
alle for utemøtet utenfor kjøpesenteret 
på ettermiddagen. 

GATEmøTE
Dette ble et flott møte der det var 
sang og vitnesbyrd og der vaffelkirka 
delte ut vafler. Vi fikk også oppleve 
bønnesvar ved at regnet stoppet og at 
det var flere ufrelste som var tilstede. 
Når alle kommer sammen og ber 
for de samme tingene er det sterkere 
gjennomslagskraft!

levanger
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Du gjester jorden
og lar den drikke dypt, du gjør den

overdådig rik. Guds bekk er
full av vann.

Salme 65:10 

EN EKsPLOsjON AV GLEDE 
OG FEsT
Under lovsangen lørdag kveld kom Guds 
ånd slik at det ble mye latter og glede. Det 
var sterk profetisk lovsang med “ Kom 
som bare du vil, Jesus”! Og Han kom! Det 
var et utrolig sterkt nærvær, og det var 
flere som ble helbredet under lovsangen! 
TUSEN TAKK JESUS!

Alle elvene er til for å forfriske 
Guds folk sa Supresa. I Jesus har 
vi alt. Den Hellige Ånd er elva, og 

Jesus er hagen! I ettermøtet var det flere 
som fikk oppleve at disse elvene strømmet 
over oss!

Kari Tømta og Siv Anne Sivertsen

GUDS ELV!
søndag talte supresa om Guds elv som 
forfrisker sitt folk, fra 1 Mos 2:10. det var 
fire elver som rant ut fra Edens hage:

1. Pisjon, betyr økning

2. Gihon, betyr gjennombrudd

3. Hiddekel (Tigris), betyr raskt

4 Eufrat, betyr full av frukt
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‹‹Vi var velsignet med besøk av 
mange fra Ukraina, Noli og familien 
fra Filipinene og suprise & Tryphina 
sithole fra Mosambique››

Noli

Suprise & Tryphina Sithole

Tryphina
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Utemøte på
Magneten

Layla Granberg

Nadia Oleg

Anders Skarpsno

Håkon Fagervik Noli & Leif J
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FRA TØFF TID I 
TYFONHERJEDE 

HERNANI TIL GODE 
DAGER I NORGE
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Den 8.november landet lederen 
for misjonsarbeidet vårt i 
Østre SAmar; Noli Opiniano, 

hans familie, og barnehjemslederen 
i Hernani, Arwynda Arceno på 
Værnes lufthavn. Sist jeg møtte dem 
var i Hernani i februar, så det var 
helt fantastisk å se dem igjen! De var 
opprømt over å være i Norge igjen, etter 
en vanskelig tid på Filippinene. 

I Levanger ble de tatt i mot av 
bibelskolen, etterfulgt av en 
deilig velkomstmiddag hjemme 

hos Håkon. Etter noen dager gikk 
turen til mitt hjemsted Rørvik, der 
vi hadde noen avslappende dager 
med bla hyttetur og mye fisking. Vi 
hadde også et misjonsmøte i Vikna 
baptistmenighet, der Noli fortalte om 
deres opplevelse av tyfonen og hvordan 
de så Guds trofasthet midt i stormen. 

Tilbake i Levanger fikk de 
oppleve en fin 17.mai feiring. 
Dagen etter reiste de sammen 

med Leif Johnny, både til Stjørdal og 
Namsos og hadde møter. Deretter 
hadde de noen fine dager med bl.a. en 
trondheimstur der de fikk et glimt av 
kongeparet, noe de syntes de var stor 

stas. Så var det duket for konferanse 
på bønnesentret, der de benyttet 
anledningen til å takke for alles støtte og 
forbønn i tiden under og etter tyfonen. 
Det var sterkt å høre vitnesbyrdene 
deres. 

Lørdagen under konferansen 
pakket vi i bilen å reiste 
nordover. Vi hadde ei uke med 

møter i Fauske, Bodø, Meløy og Mo 
i Rana. Gjestfriheten var stor overalt 
hvor vi kom. Det var mange som hadde 
gledet seg på besøk, og filippinerne 
hadde gledet seg til å møte mange 
kjente og kjære igjen. Når vi kom fram 
til Meløy var flagget heist til ære for 
gjestene som kom langveis fra. Jotham 
på 12 år , elsker å fiske, og han var så 
heldig å få seg ei fiskestang fra noen 
snille nordlendinger, som han var ivrig 
med å prøve ut. 

Det har vært tre fantastiske uker 
fylt av glede. Filippinerne er 
veldig takknemlig for å ha 

fått denne tiden i Norge, og for å ha 
fått et avbrekk fra en hektisk hverdag 
i det sterkt tyfonramede området i 
Filippinene. 

Jenny Taraldsen



VITNEsBYRDET 
TIL AVITAL

Med dette 

vitnesbyrdet vil eg gi 
ære til Gud. Gud har 
lovt meg fullt ut, heile 
vegen at Han er med 
meg – alltid.

Det handlar om 
korleis trua tok til i 

livet mitt, korleis eg fekk tru på Bibelen, og tru på Yeshua 
– Jesus. Og det handlar om på kva måtar Gud har leidd 
meg og korleis han frelste meg og elskar meg – kvart einaste 
minutt, anten eg oppfører meg bra eller ikkje bra.

DEI FYRsTE sTEGA På TRusVEGEN

Som ung hadde eg ein draum. Eg drøymde om Gud i 
Himmelen. Eg hadde gudsfrykt og gøymde meg bak 
ei søyle. Eg tok vare på draumen i hjartet mitt. Så 

kom Gud inn i hjartet mitt. I barneåra pleidde eg å beda. 
Eg folda hendene over knea framfor senga. Kvar kveld la eg 

mine ynske fram for Gud. 

I 90-åra budde og arbeidde eg i Tel Aviv. Eg levde eit 
vanleg, sekulært (ikkje-religiøst) liv. Ein dag kom ei religiøs 
ung dame og talte til meg om å venda om. Ho talte og eg 
lytta. Ho sa at eg burde læra meg salme 23. Ho gav meg 
ei ”almisse-eske” og sa eg skulle fylla ut eska og gje ho til 
nokon.

Eg lærde meg salme 23 og sa ut (eller bad) salmen morgon og 
kveld. Seinare fødde eg dottera mi, Shai-Sol. Eg returnerte 
til heimbyen min, Asjdod, med dottera mi. Der fekk eg 
plutseleg auge på denne almisse-eska på rommet til dottera 
mi. Eg sa: ”Kom og fyll eska”.

Då me var ferdige, banka det på døra. Ein veldig gamal 
mann stod utanfor og bad om hjelp/støtte (ein donasjon). 
Me gav han almisse-eska.

Då dottera mi vart fødd, endra eg heilt livsstil. Gud byrja å 
syna meg Bibelen gjennom Den Heilage Ande.

Når vi var i Israel sist, 
traff vi Avital, ei jødisk 

dame fra Ashdod.Her 
er hennes fantastiske 

vitnesbyrd!



12 åR mED sTuDIE

På den same tida, medan eg sat og studerte Bibelen ”åleine”, 
innsåg eg plutseleg korleis Den Heilage Ande har undervist 
meg, lært meg i over 12 år. Han har òg gjeve meg profetiske 

draumar. Og som ei fullføring av studia, fekk eg oppfostra eit barn 
og læra gjennom dét.

Etter fleire år med studie ”åleine” med rettleiing av Den Heilage 
Andre, kom min bror Moses frå Dallas for å fortelja meg at 
Yeshua – Jesus – er Messias. Eg tok imot denne sanninga! Eg tok 
imot nytestamentet han gav meg og lærde meg med ein gong 
Fadervår/”Vår Far”. Det vart den viktigaste bøna mi i mange år.

Bror min drog heim til Dallas og eg heldt fram i studia mine – 
der Den Heilage Ande leidde meg gjennom Bibelen og Det nye 
testamentet. Eg hadde òg ein viktig draum om Jesus. I draumen 

var eg og dottera mi på seks år i Asjdod. Eg såg om lag sju stjerner 
som dansa på himmelen, og så utan varsel endrar himmelen seg til 
ein slags skjerm, og eg eg ser andletet til Yeshua – Jesus – over heile 
himmelen. Jesus såg på jorda, og sjølv om han ikkje kan sjå på alle 
syndarane, ser eg at auga er fylte med overstrøymande kjærleik. Han 
såg rett på Shai, og draumen gjev meg fred og forvissing om at Han 
er med oss.

I år 2000 leitte me etter ein trusfellesskap, og me fann ein kyrkjelyd 
me tilhøyrde i tre år. I 2003, etter rettoppgjer om foreldreretten til 
dottera mi, miste eg dottera mi. Retten meinte at eg hadde ”ureina” 
eller ”vanhelga” ho. Og dei sende meg i fengsel. Eg trudde dette var 
slutten. Eg bad Fadervår i retten, og bad ”tilgje dei, for dei veit ikkje 
kva dei gjer”.



Eg møtte kvinner der og eg hadde paktsboka. Eg fortalde dei om 
Guds frelse og song songar, priste Gud, og eg bad og gråt og ropa. 
Neste dag vart eg slapp eg ut, og dottera mi venta på meg. Og 
Gud redda oss, frelste oss.
EIT åR FOR GuD

I 2005 til 2006 styrte eg ein organisasjon som dreiv hjelpearbeid 
for dei trengande. I fleire år hadde Gud lagt Jesaja 58 på 
hjartet mitt. Og dette året vart huset vårt nytta til innsamling 

og utdeling. Me feira høgtidene i lag, me bad sabbatsbøn og me 
distribuerte mat og klede til sytti familiar.

Etter studering, ved Guds nåde, innsåg eg, trudde eg og vart eg 
kjend med vår Gud, som elska, elskar og vil elska i all æve. Vår 
Gud som gav Toraen (lova) til Israel gjennom Moses. Toraen 
av sanning og skriftene er av Gud – Du kan sjå den indre lova 
– nådelova. Planen Gud har for sitt folk Israel, som lærte oss 
Sanning gjennom profetane. Men kven kan halda heile lova, alle 
boda? Og om ingen kan dét, er straffa dauden – åndeleg daude.

Men Gud visste at ingen er rettvis – ikkje éin, så han sendte 
sonen sin. Det er hjartet til vår Gud, uttrykt i kjærleik for Gud og 
Hans folk – og alle menneske. Yeshua – Jesus – fungerer som ein 
bodbringar frå Gud. Messias, vår Guds trufaste son, vart avvist 
slikt profetane før han òg vart, då dei proklamerte Guds sanning. 

Den store skilnaden er at når me aksepterer Sonen, så fær me 
liv. Sjelene våre tek imot frelse. Me kan ikkje frelsa oss sjølve 
frå syndene våre, og me held ikkje alle boda. Men på nøyaktig 
same måten som lammet vart slakta éin gong i tempelet for alle 
menneske, slik vart Yeshua – Jesus – ofra for oss.

Jeremia (kap. 31) talar om ei ny pakt. Han kom ikkje for å bryta 
den gamle pakta, men for å oppfylla henne. Den nye pakta 
talar om sanning og nåde. Sanninga og nåden i toraen, lova, og 
materalisering av profetiar kjem til uttrykk i Guds son, Yeshua, 
som gjev oss fred med Gud og æveleg liv. Dette er sanninga Gud 
openberra for meg gjennom desse åra.

GuD høYRER BøN – hAN GjORDE mEG FRIsK

I 2006 vart eg send til mammografi og brystbiopsi. Det vart 
avslørt at eg trengde operasjon så snart som råd. Me byrja å 
beda med brør og systre i Kristus, og eg drog til synagogen. 

Under ei av bønene synagogen opplevde eg at ljos gjekk gjennom 
kroppen min, og eg visste at eg hadde fått eit medisinsk mirakel. 
Eg kansellerte alle operasjonar og vidare testar.

Fem år seinare drog eg attende for ein helsekontroll. Og ingenting 
var feil. Vår Gud er ein Gud som høyrer bøn! Han er El Shaddai, 
Gud er Lækjaren.



Etter 2007 har eg og dottera mi hatt mange utfordringar. Far min 
døydde for to år sidan etter at me hadde syta for helseomsorg for 
han i tre år. Og takk Gud, han fann trua gjennom alle songane 
me song for han. Ei annan veldig tøff oppleving var då familien 
fortalde oss at me ikkje lenger er ein del av familien, sidan me no 
tilhøyrer Yeshua. Så me vart ståande att utan ein heim og stoda var 
svært vanskeleg økonomisk.

Alt dette hende i august 2013. Me gjekk i forsamlinga til pastor 
Israel i Beth Hallel. Han hjalp oss og fekk skaffa oss tak over 
hovudet der, og Ari Ram frå Maoz kjende òg til stoda og kom med 
oppmuntrande og generøs hjelp. Så me budde der i tre månader. 
Der møtte me òg Anna og Tom og fekk til og med hjelp til å skaffa 
ein datamaskin, slik at eg kunne halda fram med arbeidet mitt.

Det er ingen tvil om at Gud har gjeve oss ein ny familie. Yeshua – 
Jesus – lova at når familien forlet deg, vil du finna ein stor familie 
– i Yeshua.

GuD hAR VELsIGNA mEG ENDå mEIR

17. desember 2013 vart eg gift i ein synagoge og ved Beit 
Hallel. Saman er me ein ny familie, med dottera mi og 
dottera til ektemannen min. Me har leigd oss eit husvère og 

starta heilt på nytt. Ektemannen min er òg musikar. Me har starta 
ei ny nettside for å marknadsføra kunsten min, målarstykka mine 
av sjøen.

Idag er me i Beth Hillel-forsamlinga med dottera mi og ektemannen. 
Me er artistar. Dottera mi arbeider med å gje ut si eiga plate, og 
ektemannen min og eg arbeider med nye Rosh Chodesh-songar. Eg 
er òg målar og leiar for eit større samfunnsprosjekt med utstilling 
for fleire artistar. Me har òg teke til med å hjelpa samfunnet med 
turar/guiding for turistar. I tillegg skriv eg for Radio HED frå dag 
til dag.

Takk, takk, TAKK, Gud! Herlege Yeshua – Jesus – syner oss sin 
kjærleik og nåde! Me treng alle dykkar bøner for alt det viktige 
arbeidet Gud har tiltrudd oss her i Asjdod no. 
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I april måned fikk jeg og min 
familie mulighet til å reise på 
misjonstur til Ukraina. Det var 

mye fram og tilbake om vi skulle 
reise, da det har vært og er en særdeles 
urolig tid i landet.  Hjertet vårt sa:” 
reis!”, men forstanden sa så mye annet. 
Jeg følte meg som Ludvig i Flåklypa: 
” det er farlig det”. Men heldigvis 
så fulgte vi vårt hjerte, og reiste til 
dette herlige landet med så mange 
nydelige mennesker.  Vi fikk en varm 
velkomst i Zhmerynka, der vi bodde 
på barnehjemmet  som mamma til 
Aurika er leder for. Vi deltok på møter, 
bønnemøter, barnemøter, husmøter, 
arbeidet praktisk på bønnesenteret, og 
besøkte mange familier som er støttet 
gjennom ”Familiehjelpen” i Nordic 
Mission. Det ble en festreise for oss 
som familie, og vi sitter igjen med en 
dyp takknemlighet til Jesus for alle de 
gode opplevelsene.

NORDIc hARVEsT mIssION 
sITT ARBEID TIL sTOR 
VELsIGNELsE 

For 20 år siden fikk Haakon 
Fagervik kontakt med en 
menighet i Zhmerinka som 

heter ”Håpets Kilde”. Det skulle bli 
starten på et mangeårig samarbeid. 
Det var en liten start på noe som skulle 
bli veldig stort. I dag er arbeidet til 
stor velsignelse for mange mennesker. 
Arbeidet består  av barnehjem, 
rehabiliteringssenter, bønne og 
misjonssenter, støtte til evangelister 
og pastorer, familiehjelp, gårdsbruk og 
eldresenter.

sTERKT møTE mED 
FAmILIENE

Gjennom fadderskap i Nordic 
Mission  støttes det over 
30 familier hver måned i 

Zhmerinka og landsbyene rundt. Vi 
besøkte mange av disse familiene og  
fikk et innblikk hvordan de har det i 
hverdagen. Samtidig  fikk vi se med 
våre egne øyne at hjelpen fra Norge 
kommer frem og at det blir til stor 
hjelp.

Jeg vil dele en liten og god 
opplevelse med deg kjære leser: 

”Jeg ,sammen med familien min, besøkte 
mange. Jeg vil fremheve en familie som 
ikke bodde så langt fra Zhmerynka 
sentrum. Da vi nærmet oss huset, så ser 
vi med en gang at dette  virkelig var en 
fattig familie. Huset var bygd av leire, og 
det hang plast på utsiden av vinduene for 
å hjelpe mot lufttrekk i huset. Min første 
tanke var:” Oiiii dette er ekstremt!” Det 
var masse søppel på venstre siden av huset, 
og det lå flere barneleker som var ødelagt. 
På høyre siden  var det en liten plen med 
blomstrende tulipaner. Familien kom 
etter hvert ut, og der kom det 3 nydelige 
barn sammen med mamma og pappa. 
Jeg tenkte med engang:” for et dårlig 
hus”, og alt så så elendig ut. Men mine 
barn derimot, de tenkte ikke på hvordan 
det så ut, men de begynte spontant å leke 
med barna. Det var som at Gud talte til 
meg:  ”Gunvald, det er ikke de ytre ting 
som er det viktigste! Om de bor i slott 
eller rønne.  Det er menneskene som er 
det dyrebare.  Lær av barna dine her! De 
ser ikke på det ytre. De knytter kontakt, 
og begynner å leke,  samme hvordan det 
ser ut. Om de har nye leker eller ødelagte 
leker, spiller ingen rolle! Fellesskap 
overgår alt! Samme med deg Gunvald. 
Knytt kontakt med dem, og vis dem Min 
godhet, nåde og hjelp sier Jesus. ” 
 
 

Ukraina i vårt
”Gå UT I aLL VErdEN oG ForkyNN EVaNGELIET For hELE skapNINGEN” Mark: 16:15

uKraina

hjerte!
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Storfamilien fra Patsjapentsi Familiehjelpen Familien Tretyakovy i Zhmerynka by

Egentlig  visste jeg dette at 
menneskene er mer dyrebar 
enn hus. Likevel  var den  

første tanken som slo meg hvor elendig 
det så ut alt sammen. Jeg ble så fokusert 
på det at jeg glemte menneskene rundt 
meg. Men Jesus viste meg igjen hvor 
enormt stort hans hjerte er for alle 
mennesker. ”Jeg ser ikke på det ytre, 
men på det indre, gjør du det samme 
Gunvald.”

FAmILIER uT På 
mIsjONsmARKEN

Jeg ble så sterkt berørt etter denne 
misjonsturen til Ukraina. Vi 
opplevde livet i Ukraina på godt 

og vondt, men vi som familie sitter 
igjen med en så stor takknemlighet 
til Jesus for at vi fikk oppleve dette 
sammen. Det er faktisk mulig å ta 
med barna å reise som familie ut på 
misjonsmarken. Halleluja til Jesus! Det 
kan jeg vitne om i dag, det er mulig, 
og det er en stor velsignelse å gjøre det. 

Denne turen vil for alltid sitte som  
noe godt i våre hjerter. Dette var vår 
første misjonstur sammen som familie, 
men forhåpentligvis ikke den siste, 
da det gav mersmak. Jeg vil utfordre 
deg som leser. Kjenner du på å reise 
ut i misjonen, på kort tid eller lang 
tid? Gjør det, og du vil oppleve Guds 
enorme velsignelse og beskyttelse i livet 
ditt. Kontakt oss gjerne om du/dere 
ønsker å være med på en misjonstur i 
Nordic Mission sin regi.

Gunvald  Eikeland

Babosjka på 91 år som er klar til å flytte inn på eldresenteret

”Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: at Vi 
kan ha frimodighet på dommens dag. for som han er , slik er Vi i 
denne Verden.”  1. joh. 4:17
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FILIPPINENE

Barmhjertighetstur 
til Samar
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Det er fantastisk å få tjenestegjøre 
ut fra  Nordic Mission som har så 
sterkt fokus på barmhjertighet. Jesus 

sa jo ”Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke 
offer. (Matt 9.13)

TILBAKE I FILIPPINENE

Etter kort tur til Filippinene etter 
tyfonen i november, hvor vi hadde 
sett all ødeleggelsen og behovene, 

dro jeg tilbake i januar sammen med Harry 
Kristensen og Brian Gjermstad. Flere andre 
kom senere for å hjelpe til, bl.a. Odd Vollbakk, 
Oddvar Tangstad, Jim Andersen, Ivar Oskar 
og Aleksander Fjellvang. Mange har gitt gaver 
som skulle brukes til gjenoppbygging og hjelp. 
Vi skulle være med å  formidle barmhjertighet 
til et folk som virkelig trengte det. Det var 
ikke bare å gå til trelastforhandleren og kjøpe 
det som trengtes. Det meste var ødelagt i mils 
omkrets, etterspørselen  var enorm og prisene 
fordoblet. 

Vi fikk etter hvert kjøpt et område på 
ca. 12 mål som lå i forsvarlig avstand 
fra havet. Papirarbeid tar lang tid, 

også der. Det må  en reguleringsplan til før vi 
kan komme i gang  å bygge. Den var enda ikke 
klar da vi forlot området. 

I mellomtiden satte vi i gang med å hjelpe 
der vi kunne. Mange hus kunne rettes 
opp og repareres når de fikk hjelp til litt 

nye materialer. De fleste hus som sto, manglet 
tak. Barnehjemmet og misjonshuset i Hernani 
hadde klart seg bra, men også der hadde vinden 
herjet med taket. Harry og Brian reparerte det 
som var ødelagt. 

”dEt Er 
BarMhJErtIghEt JEg 

VIL ha, IKKE OFFEr. 
(Matt 9.13)
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mODuL hus
Ivar Oskar og Jim Andersen arbeidet med å 
utviklet modulhus. Det første kom opp mens 
de var der ute .

muRsTEINs PREssE.
Vi fikk tak i to mursteinspresser som vi fikk 
i gang med å presse murstein. Det er en fin 
forberedelse til tomtene er klargjort. Det vil 
gjøre byggingen av hus enklere og billigere.

PAsTOR jOEL I GuIAN.
Joel, kona og hans fem sønner mistet alt under 
tyfonen. De berget seg ved å krype inn under ei 
trapp i et murhus i nærheten. Gleden var stor 
da familien som nå venter ei lita datter, fikk 
hjelp til å kjøpe et forholdsvis stort og ordentlig 
murhus som taket var revet av på. Vi hjelper 
ham å  få på nytt tak.

QuINAPONDAN
Også her var det store ødeleggelser. Pastoren 
og kona ble dradd fram fra ruinhaugen etter at 
huset deres blåste ned over hodet på dem. De 
hadde fått opp et enkelt, midlertidig hus til seg 
og familien. Også kirka der var tatt av tyfonen  
og de mente det  var viktigere å få opp kirka 
igjen enn et bedre hus til dem, så vi prioriterte 
det. Vi opplevde stor favør fra kommunen, og 
fikk behandlet byggesøknaden og ordnet alle 
papirer gratis.

Mina er en viktig leder i menigheten 
Quinapondan, og det samles stadig mye folk 
rundt henne. Hun bodde sammen med sine 
gamle foreldre i et skrøpelig skur, som var satt 
opp av vrakrester etter tyfonen. Hun får nå et 
nytt hus i to etasjer,  grunnet av at det er så mye 
flom i området.

FORTVILET mOR
Vi så ei dame som stadig gikk fram og tilbake 
på veien. Det viste seg at det var ei mor med 
tolv barn. De hadde satt opp igjen et lite skur 
på stranda, men hun greide ikke være der etter 
de traumatiske opplevelsene med tyfonen. 
Mannen var begynt å bygge nytt hus inne i 
skogen, men arbeidet hadde stoppet opp på 
grunn av pengemangel. Det var virkelig godt 
å få formidle hjelp til dem så byggingen kunne 
fortsette!

INTERNATBYGG I sALcEDO
Bibelskoleelevene startet  bygging av et internat 
for 16 studenter i studentbyen Salcedo. 
Aleksander Fjellvang og René Westein fullførte 
det.

hjELP FRA hImmELEN
Det er alltid mye folk som flokker seg rundt oss 
når vi er der ute. Da er det godt å se at en kan få 
formidle mer enn det vi har i oss selv, enten ved 
samtale eller forbønn. Vi ba for en syk mann 
som var helt gul i øynene. Kona fortalte dagen 
etter at mannen var helt frisk. Vi møtte ham 
senere, og da var øynene helt normale.
En annen hadde et skadd øye etter ei flis. Også 
han ble frisk etter forbønn.

ARBEIDET FORTsETTER
Noen var der nede i to uker, andre i en 
måned. Jeg var der i tre måneder, men med de 
ødeleggelsene som har vært, vil det ta lang tid 
å få områdene tilbake til det normale. Folket 
er vidåpne for evangeliet mer enn noen gang. 
Og Nordic Mission  vil fortsette sitt arbeid der.
                                                             

Per Kristian Fjellvang
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Fikk hjelp til å bygge hus i 
forsvarlig avstand til havet Nytt hybelhus i Salcedo

Litt av tomta vi har kjøpt
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BØNN
Vi tror bønn og felleskapet med Jesus er 
selve kilden til liv, glede og kraft.

Gjennom å søke Ham først i alle ting, vil 
vi oppleve at livet vårt flyter ut i fra Hans 
liv. I det trenger vi ikke å prestere eller å 
jobbe for han, men vi får jobbe med 
Ham.

Det er spennende det! 

TILBEDELSE
Du er skapt til tilbedelse, og man blir lik 
den man tilber! Hvem tilber du?

Vi elsker å tilbe Jesus. Han er verdt all 
vår tilbedelse og tid, derfor bruker vi 
mye tid til å tilbe han.
 
Tilbedelse er et av de største privilegier 
vi har på denne siden av evigheten.

MISJON
I dag går Guds rike frem i verden som 
aldri før.

Vi drømmer om å se en generasjon som 
bærer Jesu karakter, går i kraft, tegn og 
under og lever ut misjonsbefalingen i 
deres liv, der de er, hver dag.  

Med andre ord; å leve Jesus-livet i 
hverdagen.

Livsforvandlende!

- May Linda Johansen

Jeg har kommet tilbake
til min første kjærlighet,

min elskede Jesus!
- Hannah Lange

Året har gitt meg
rette og sanne

perspektiver på livet!

- Rebekka Skjørestad

Det viktigste
året i mitt liv!

- Ann Randi Noteng

Mer info & søknadsskjema finnes på www.nordicschool.no

R I V  U T  O G  T A  F L Y G E B L A D E T  M E D  D E G

Etter fullført bibelskoleår er det 
mye å feire, og vi var samlet 
sammen til fest i takknemlighet 

til Gud, for et spennende år på Nordic 
School.

Nordic School har i år hatt 16 
elever på førsteåret. Vi er full 
av glede og takk etter å ha 

vært med på et år med eventyr, gleder, 

mirakler, vennskap og nye, friske åpen-
baringer om hvem Han er! Gjennom 
året har vi brukt mye tid i tilbedelse 
sammen, og hatt mange sterke stunder 
i bønn. Vi har gjort mange dypdykk i 
bibelen, og lært mye om det å leve liv 
preget av Guds rike. Vi har vært ute på 
gaten og forkynt evangeliet, vi har vært 
ute i misjon, både i inn- og utland, og 
vi har vært med på mange spennende 
konferanser og korttidsskoler på bøn-
nesenteret. Etter et slikt år sitter man 
igjen med så mange inntrykk, og vi kan 
se tilbake og se at Jesus virkelig har gjort 
store ting i hver enkelt.

I tillegg har NSSM 2 gått i år for 
første gang, med 18 elever som 
enten har gått Nordic School eller 

andre bibelskoler tidligere. Det har vært 
jevnlige samlinger med tilbedelse og 
undervisning, og elevene har fått blitt 
inspirert og har inspirert hverandre til å 
leve fylt av Guds nærvær og kraft, der de 
er i hverdagen.

Avslutningsfesten ble en sterk 
opplevelse, med vitnesbyrd og 
takk fra både elever, stab og 

foreldre. Lovsang, latter og tårer var alle 
viktige ingredienser. Det er med litt ve-
mod, men også med stor takknemlighet 
at vi sender elevene videre til nye even-
tyr med Jesus. Nå ser vi frem mot en 
ny høst, med nye elever, og er spent på 
hva Jesus har for oss neste år. Vi er glad 
for at mange av årets elever har valgt 
å bli igjen for å fortsatt være en del av 
bønnemiljøet, og bidra i misjonen på 
ulike måter. Vi er også glad for å sende 
ut elever, for å være med å spre Guds 
rike der de skal være.

Tusen takk til fantastiske elever 
på NSSM 1 og NSSM 2. Vi 
kan oppsummere det hele slik 

Ida, som har vært førsteårselev i år sa så 
fint; «Alt er på grunn av Jesus».

- Herman Frantzen

2013/2014 
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BØNN
Vi tror bønn og felleskapet med Jesus er 
selve kilden til liv, glede og kraft.

Gjennom å søke Ham først i alle ting, vil 
vi oppleve at livet vårt flyter ut i fra Hans 
liv. I det trenger vi ikke å prestere eller å 
jobbe for han, men vi får jobbe med 
Ham.

Det er spennende det! 

TILBEDELSE
Du er skapt til tilbedelse, og man blir lik 
den man tilber! Hvem tilber du?

Vi elsker å tilbe Jesus. Han er verdt all 
vår tilbedelse og tid, derfor bruker vi 
mye tid til å tilbe han.
 
Tilbedelse er et av de største privilegier 
vi har på denne siden av evigheten.

MISJON
I dag går Guds rike frem i verden som 
aldri før.

Vi drømmer om å se en generasjon som 
bærer Jesu karakter, går i kraft, tegn og 
under og lever ut misjonsbefalingen i 
deres liv, der de er, hver dag.  

Med andre ord; å leve Jesus-livet i 
hverdagen.

Livsforvandlende!

- May Linda Johansen

Jeg har kommet tilbake
til min første kjærlighet,

min elskede Jesus!
- Hannah Lange

Året har gitt meg
rette og sanne

perspektiver på livet!

- Rebekka Skjørestad

Det viktigste
året i mitt liv!

- Ann Randi Noteng

Mer info & søknadsskjema finnes på www.nordicschool.no

R I V  U T  O G  T A  F L Y G E B L A D E T  M E D  D E G

BØNN
Vi tror bønn og felleskapet med Jesus er 
selve kilden til liv, glede og kraft.

Gjennom å søke Ham først i alle ting, vil 
vi oppleve at livet vårt flyter ut i fra Hans 
liv. I det trenger vi ikke å prestere eller å 
jobbe for han, men vi får jobbe med 
Ham.

Det er spennende det! 

TILBEDELSE
Du er skapt til tilbedelse, og man blir lik 
den man tilber! Hvem tilber du?

Vi elsker å tilbe Jesus. Han er verdt all 
vår tilbedelse og tid, derfor bruker vi 
mye tid til å tilbe han.
 
Tilbedelse er et av de største privilegier 
vi har på denne siden av evigheten.
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KALENDAR

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Håkons reiseplan
12. – 18. juni.
Bønneskole Ukraina

19. - 20. juni
hedemarktoppen 50+

21. -23 juni
Encounter Festival, 
Levanger

2. juli.
Evangeliesenterets 
stevne sandvik

5. – 6. juli.
Justøy Bibelcamping

9. – 11. juli.
Liv og Vekst stevnet 
stavern

12. juli.
Teltmøter med Jørn 
strand Tromøy

23. - 24. juli.
Evangeliesenterets 
landsstevne Østebo

1. - 3. august
Bønn og 
vekkelseskonferansen i 
karasjok

13. - 19. august
Teltmøter Ukraina
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Vi inviterer deg til å bli med på en spennende uke med
lovsang, bønn, undervisning, workshops og mer,

i fellesskap med andre som har det samme hjertet.

Er du med å lede i lovsang?

Er du en som lengter etter å se
Guds herlighet manifestert gjennom lovsang?

Er du en som ønsker å se bønnens og
lovprisningens tjeneste gjenreist i Norge?

Går du med en lovsangsleder i “magen”,
men er ennå ikke kommet ut i tjeneste?

Er du musiker, tekniker, danser e.l.
som elsker lovsang?

Da er dette skolen for deg!

Nordic Harvest Mission, Levanger
For mer info og søknadsskjema, se www.nordicmission.org

N O R D I S K  B Ø N N E S E N T E R 1 9 . . 2 6 .  O K T O B E R  ‘ 1 4
Lovsangsskole

L E I F  J .
J O H A N N E S E N

A N D E R S
S K A R P S N O

M A R I E
H O G N E S T A D

J A N  O G  T O V E
H O N N I N G D A L

20.-24. juni
Nordic Senter, Levanger

www.encounterfestival.no

En møteplass mellom himmel og jord

T A L E R E :

  Martin & Irene Cave
    I M I  K I R K E N ,  S T A V A N G E R

    Sverre Bjørnhaug
     J E S U S F E L L E S S K A P E T ,  B E R G E N

      Anette & Kristoffer Stokke
              G E T  F O C U S E D ,  T Ø N S B E R G  F R I K I R K E

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

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

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

M U S I K E R E :

  Anders Skapsno
    Linn-Cathrine Berg
      Kristin Horne




