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

JA MEN DERE KAN JO
IKKE BARE BE?
forunderlig vis rundt der det bes.
3) Gud sender mennesker til deg som
er langt mer utrustet enn du selv er.
4)Vi får lov å begynne å sende
mennesker ut .

B
…er en setning jeg har møtt en del
ganger . Det forunderlige er at den lille
erfaringen jeg har viser det motsatte.
Problemet er ikke at man bare vil be og
ikke arbeide. ”Problemet ” er at når du
ber skjer det så mye at du har problemer
med å holde på den dyrebare tiden til å
be. Og forresten…..Når sluttet bønn
å være arbeid? Når sluttet bønn å være
det viktigste arbeidet vi gjør? Det er det
eneste bibelen oppfordrer oss til å gjøre
uten opphold.

P

å de tre stedene jeg har gjort
tjeneste har jeg sett det samme:
Bønn fører med seg:

1) Atmosfæreskifte. Gud kommer
nær med sitt følbare nærvær.
Undergjerninger på forskjellig vis
begynner å skje
2) Ikke kristne, søkendemennesker,
mennesker som sliter, mennesker
som tørster, samler seg på

ønn er skumle greier!! Ikke
be hvis du vil at ting skal være
som de er. Ting kan komme
ut av din kontroll hvis du ber. Når du
ber inviterer du Gud til å handle. Han
har større visjoner enn oss og uendelig
større kapasitet enn de beste av de beste.
Det gjør at bønn også kan føre med seg
problemer mange ganger. Det er vel en
kjent sak at vi mennesker ikke alltid er
så veldig åpne for forandring. Gud er en
handlingens mann. Når han bretter opp
ermene skjer det underverk! Og bønn
beveger fremdeles den arm som beveger
verden!

J

eg elsker å se at det som startet
som et lite bønneinitiativ i en liten
stue på et motell i Levanger for 12
år siden, nå bugner over av liv! Med
Konferansen med Supresa og Encounter
festivalen friskt i minne ser vi at plassen
er så rent for liten!

er fantastiske! De snakker om hva dette
har betydd for dem! De ønsker å bringe
dette tilbake til sine land. Å erfare Gud
på denne måten er nytt for dem.!

E

n dame forteller at hun hadde
invitert ikke kristne inn på
konferansen. Hun ble litt
engstelig for hvordan de ville reagere
når folk ble fylt med den Hellige Ånd
og ikke klarte å stå helt støtt. Hun gikk
bort for å snakke med dem. De svarte:
”Ingen fare. Vi kjenner jo atmosfæren av
Gud her! ” En godt voksen mann som
tok imot Jesus på Encounter sier: ”Jeg
har aldri opplevd noe slikt i hele mitt liv.
Det strålte kraft gjennom hele kroppen.
Aldri har jeg opplevd en slik omsorg og
kjærlighet. ”

G

ud er enorm: Han som fylte
oss i den lille bønnestua slik
at vi mange ganger ikke klarte
å fortsette møteprogrammet, fyller nå
hundrevis av mennesker, og dette er jo
bare begynnelsen! Takk til deg du min
Gud som fyller alt i alle!
DIN BROR OG VENN

N

år jeg sitter å snakker med
ungdommer som kommer
fra Ukraina og Israel til
Encounter festivalen, blir jeg fylt med
takknemlighet og undring. Guds veier
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UKRAINA

BE FOR
UKRAINA!!
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Foto: www.bloomberg.com

U

kraina er et land I krig. Grufulle beretninger kommer nå stadig fram I media. For
en tid tilbake ble et militærfly med 49 soldater skutt ned av opprørerne. Alle
ble drept. Den nylige nedskytingen av passasjerflyet fra Malaysian Airlines har
jo sjokkert en hel verden. En ukrainsk pastor døde da han trakket på en av de mange
minene som opprørerne har lagt ut. Det fortelles også om tortur og drap av sivile. Nå
er det heldigvis stille i den regionen vi er i, men unge menn fra hele landet sendes til
militærtjeneste i øst.

FORVANDLEDE
FAMILIER

I

midten av Juni hadde vi en bønnekonferanse hvor Guds nærvær
var så sterkt at det lyste av håp for
Ukraina. Vi besøkte hjem hvor Gud har
grepet så sterkt inn at man ikke kan la
være å gråte av glede.

V

itnesbyrdene fra mennesker i
menigheten i Zhmerinka er
mange og sterke! Mennesker
som har vært totalt ødelagt av alkohol
står i dag fram som modne og gode
ledere. Vi har skrevet mange ganger om
Oleg og hans familie. Det er 9 år siden

han ble en kristen og Gud satte
han fullstendig fri. Nå sitter
vi hjemme hos dem igjen.
Datteren Natasha har hodet
fullt av hårruller. I morgen er
det avgangsfest på skolen.

S

tolt viser de fram alle utmerkelsene
hun har fått! Nå vil hun bli
sykepleier. Hun vil bli misjonær.
Det er Afrika som kaller på hennes
hjerte. Og jeg gripes på nytt!! Det var jo
hun det hele startet med. Hun var bare
6 år da hun gikk på søndagsskolen og

begynte å be for sin totalt alkoholiserte
familie. Hun husker ikke hvor lenge hun
ba,”kanskje to år ”, sier hun forsiktig.
Hvor ville de vært om ikke Gud hadde
grepet inn? Forbannelsen er brutt. Den
neste generasjonen får vokse opp i
trygghet og omsorg.

SLÅTT MED HODET
MOT BAKKEN

E

t av barna fra en sigøynerfamilie
hadde blitt vanskjøttet og slått
mange ganger med hodet mot
bakken. Myndighetene visste ikke hva de
skulle gjøre med henne og hvor de skulle
plassere henne. Når pastorparet vårt
fikk spørsmålet, tok de imot henne
med glede sammen med alle de
andre barna de har tatt omsorg for.
Det er opplevelse av kontinuerlige
mirakler å følge med hvordan barna
utvikler seg til glade, sunne og friske
mennesker! Slik er det der hvor Jesus
går fram!

beskjed: ”Om dere kommer tilbake i
morgen blir dere skutt!” De kom tilbake
dagen etter! De ble ikke skutt. Det må
ha vært en spesiell følelse å gå til det
bønnemøtet. Vi tror at det er bønn som

har holdt tilbake en storkonflikt. Be om
fredelige, gode løsninger! Be om at Guds
tanker for dette fantastiske landet skal
oppfylles.

B

e masse for Ukraina! Det
er sterkt å se at i by etter
by samles de kristne fra
forskjellige kirkesamfunn i bønn
på torgene i byene sine. Mange
bønnetelt er satt opp. I en av byene
i øst, ble teltet revet i stykker av
opprørerne. Forbederne fikk klar
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Å FÅ LOV Å BE TIL FRELSE
MED ET MENNESKE!
Å

få være med på å be for et menneske til
frelse er bare fantastisk. Irina i Ukraina var
så klar som det går an å være. Tårene trillet og
smilet kom. Jeg er glad! Hun blir godt tatt
vare på av en gruppe damer i menigheten.

VANSKELIG Å TRO PÅ GUD
ETTER 70 ÅR MED KOMMUNISME

V

i sitter på ordførerens kontor i
Kaminegorka. Han har vært så
positiv i prosessen med kjøp av
området vårt i Oleigsevika. Han sier:
”På åpningen av bønnesenterbygget
var det som et positivt sjokk for meg.
Jeg visste ikke hva jeg skulle tro. Jeg
hadde ingen referanserammer for det jeg
opplevde der. Etter hvert har jeg fått sett
dette arbeidet i praksis. Det er vanskelig
for meg å tro på Gud etter 70 år med
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kommunisme, men enda vanskeligere er
det når kristne kjemper mot hverandre.
Derfor har det vært så sterkt for meg
å se hvordan pastor Jura har opptrådt,
bl.a. når han møtte overhodet for den
ortodokse kirke fra Kiev. De snakket
sammen som brødre. Det er fantastisk at
dere bygger eldresenter og viser omsorg
for de eldre i Ukraina. Bare i vårt lille
område er det 400 pensjonister.”
LJ

Encounter Festival 2014
Når sommeren nærmer seg
er det mange sultne hjerter
som ser frem til Encounterfestival. Et fantastisk miljø
med brennende ungdommer som møtes for å sitte
ved PappaGud sine føtter –
sammen.
Dette var det 8. året Encounter ble holdt, og var som
alltid en stor suksess! Allerede
torsdag kveld var det duka
for medarbeidersamling,
og en god gjeng kom for å
få en forsmak på årets festivalhøydepunkt. Det var rett
over 100 gode medarbeidere,
en gjeng som gjerne sto litt
ekstra på for å gjøre Encounter så bra som mulig. Årets
festival ble utvidet med mattelt hvor det også var kafé
etter kveldsmøtene, ofte med
livemusikk og god stemning.
Alt overskudd fra kaféen gikk
til Encounter Justice, som i
år var et eget konsept, vokst
ut fra fjorårets lørdagskveld.
Encounter Justice er startet
av tre damer som brenner for
rettferdighet, og jobber for å
opplyse og bekjempe sexslaveri. Engasjementet løftet
festivalen til et nytt nivå. Vi
hadde også en rekord på
deltagere, med 416 påmeldinger i tillegg til at mange
kom på enkeltmøter.

I år som i fjor hadde vi en
håndplukket gjeng med
ressurssterke mennesker
som kom for å inspirere og
disippelgjøre ungdom til å
komme enda nærmere Guds
hjerte, og ta med seg det de
hadde fått tilbake til hjemstedet sitt. Vi var så heldige
å få Martin og Irene Cave,
Sverre Bjørnhaug, Kristoffer
og Anette Stokke, Andreas
Fjellvang, Håkon Fagervik og
Øyvind Hovset til å dele fra
sine hjerter. I tillegg til god
undervisning hadde vi også
en fantastisk gjeng midt i
salen som ledet oss i lovsang
og tilbedelse med Anders
Skarpsno og LinnCathrine
Berg i spissen.
Encounter har selvfølgelig
stort fokus på det sosiale. Det
er viktig å kunne brenne for
Jesus sammen med andre. På
årets festival var det mange
arenaer hvor man kunne
møte nye mennesker. Som
nevnt hadde vi kafé, medarbeidersamling, og andre
aktiviteter som et seminar i
trønderhallen med aktivitet
og gøy. Men større er fokuset
vi har på Jesus. Encounter
er en festival først og fremst
laget som en møteplass mellom himmel og jord, og som
en kilde man kan komme til
for å få ære og tilbe Jesus,

og bli enda bedre kjent med
denne fantastiske mannen.
Det var høy partyfaktor på
møtene, og i ren tilbedelse
var det også stor plass til
glede og frihet. I tillegg til
alt dette hadde vi også gode
mennesker med erfaringer
og åpenbaringer som holdt
seminarer om blant annet
lovsang, ledelse, Ordet, godhet og mye mer. Vi var også
så heldige å få Kristin Horne
som hadde vakker musikk
ute i kaféen.
Encounter er en festival som
også går på tvers av landegrenser. Vi hadde deltagere
og gjester fra land som Israel,
Ukraina, USA, Sverige, Danmark og El Salvador. Dette
beriket festivalen veldig!
Tusen takk for nok et år fylt
av gode opplevelser og Guds
herlighet! Jeg personlig er så
takknemlig for å få være en
del av en ungdomsbevegelse
som brenner for det som ligger på Guds hjerte, en festival
som er så mye mer enn bare
lange dager og korte netter,
en vekkelse som begynner
med hjerter lagt ned for Jesu
føtter. Jeg gleder meg til
neste år, og takker for at vi får
gå fra herlighet til herlighet!
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- guro K. Bårnes

Encounter
festival
2014
Foto: Cassandra Kringstad Skjæret
og Katarina Hedman
 Simen Trannum snakker om bekjempelse av menneskehandel

 Andreas Fjellvang og Anette Stokke grunnla Encounter for syv år siden. Her leder de møtet.

 Martin Cave fra IMI-kirken

 Sverre Bjørnhaug fra Jesusfellesskapet

 Håkon med inspirernde forkynnelse til de unge

 Lovsang er en stor og viktig del av Encounter. Her er det mye rom for fri utfoldelse og tilbedelse av Jesus.

encounter
team

encounter equip send

2014

Encounter Festivalen er kjent som en ypperlig møteplass
mellom Himmel og jord. For oss som reiser på Encounter
Team er det ikke minst en ypperlig utskytningsrampe.
Forventningen stiger mens vi innlosjeres i bilen. Hvordan
ser det egentlig ut når Himmelen kommer ned? Vi skal
snart få oppleve helt praktiske svar på det, og oppdage
at levende vekkelse får forskjellige utrykk gjennom
forskjellige kulturer.

Av Anne Syrstadeng
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P

å vei mot Mosjøen kan det virke som om selv
bilmotoren brummer på lovsanger, mens praten flyter
på fem-seks forskjellige språk. Engelsk, hebraisk, farsi,
spansk, svensk og norsk høres om hverandre. Tolkingen
bidrar på sitt vis til årets nye og spennende teamutfordringer.
Heldigvis forblir fokuset det samme som før: Gud er god, med
stor forventning og godt humør lengter Han etter å møte folk,
skape sterke bånd og forandre liv med Sitt nærvær.

S

pråkbarrierer til tross, kan alle snakke kjærlighetsspråk.
Dermed finner vi fort tonen, og Gud lar heller ikke
vente på seg. Allerede på første bensinstasjon blir
kassadamen satt ut av våre profetiske ord. Vi sier vi er kristne
på blomsterturné. Latterfylt pynter hun disken med sine
nyoverrekkte markblomstene, og takker for en forandret
tilværelse. Det er godt man kan fylle kjærlighetstanken også,
helt gratis!

D

et blir en smule historisk når vi for første gang åpner
Encounter School opp for deltakere utenfor teamet.
Disse første dagene på Mosjøen skaper allikevel et
nært og naturlig fokus på å ”utruste troppene” til oppdraget
foran oss. Det skorter ikke på god undervisning fra Hawaii
til El Salvador, men den beste utrustningen kommer alltid
i Guds nærvær. Vi nyter flere studer sammen hvor Gud
nært sagt avbryter undervisningen, og kommer på sin egen
helt uvurderlige måte. Ingenting annet går så dypt. Selv om
teammedlemmene har vidt forskjellige bakgrunner, får vi en

felles plattform når vi møter Gud sammen. Det er sånne enkle
ting man sitter igjen med.

M

ed så mange begavede musikere på teamet er det
alltid tid for fest. Vi tar med oss tromme og gitarer
ut på torget i lyseste sommernatta. Det ligner
ingenting jeg har sett før. Folk stopper for å synge og spille i
lag med oss. Vi er like snart midt i en livsforvandlende samtale,
som i en kulturell dans. Friheten gror godt der på asfalten, og
Jesus ler med oss fra veggen på vaffelkirkevogna og fra hjertet.

A

propos vaffelkirka, å ta den med er en ren genistrek!
Denne lille blå camoingvogna fra Himmelen med en
lattermild Jesus på siden skaper et samlingspunkt for
sultne mennesker, enten de er sultne på vafler eller på Gud.
Siden vafflhjertet nok er det hjertet som det er enklest for
nordmenn flest å relatere til, starter vi gjerne der. Istedenfor
betaling gir vi gjerne et Ord gra Gud, og får vidåpne dører
til sultne hjerter. De finnes over alt. (Med Vaffelkirka trenger
man nært sagt ikke skattekart for å se dem?). Om vi er på
torget i Mosjøen, Mo i Rana eller på Trænafestivalen, minner
vaffellukta alltid om trygghet, og er det ikke sånn det skal
lukte når Himmelen kommer nær? Noen forteller oss at de
aldri før har sett folk som oppfører seg sånn, eller blitt møtt
med så uforbeholden kjærlighet. Andre forteller historier om
hvordan vaffelkirka gav bekreftelse da de kom for seint til en
avtale og tenkte at det kanskje var en mening med det. Vi får
se helbredelse og profetere så tårene triller og de får nytt håp.
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M

ed våre forskjellige språk skapes dess uten
fantastisk kontakt med mennesker fra
forskjellige bakgrunner. Et profetisk ord om
samfunnsbygging blir gitt til en mann fra Kamerun, hvorpå
han konstanterer at han pleide å være ordfører i hjemlandet.
En sterkt praktiserende muslimsk familie responderer med
positivitet, iver og nysgjerrighet i møte med det profetiske.
De klemmer og takker oss, og takker Gud! En sv de vi
snakket med på farsi, hadde bodd i Norge i 8 måneder uten
å få en eneste norsk venn. Det bygges bruer, respekt, tillit og
varig kontakt.

D

et som investeres /det som skjer?) i Mosjøen kan
kalles pionerarbeid. Visjonen er blant annet å
skape et samlingspunkt for ungdommer. Vi finner
fort ut at dette fungerer bedre på stranda enn i stolradene.
Mye foregår ute, fordi vi vet at Gud vil møte folk der de
er. Dermed, selv om ingen av oss er profesjonelle, maler og
synger vi til folk på torget, og leverer noen kunstverk på
”tillfeldige” dører som vi føler Gud lede oss til. Gaver åpner
dørene på et blunk, og kunstverkene gir en fast knagg å henge
sterke Ord og minner på. En mann vi møter i solveggen, tar
imot en papirrose med noen ord til sin datter, og ser oss igjen
senere på kvelden. Han roper til oss fra en restaurantterrasse
at datteren satte veldig pris på ordene. Da vi blir invitert bort
får vi profetere over ”terrasse-befolkningen” og be med en
mann med store ryggsmerter, til en sterk berøring av Gud,
og nok en forandret tilværelse.
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N

år vi treffer noen nye inviterer vi dem gjerne, helt
uformelt, til å spise med oss. En av disse er en ung
haiker fra Sveits. Han er veldig intelligent og åpen,
og ender opp med å bli med oss på soaking og profetisk
gatekunst, mens han stadig observerer og lytter med stor
interesse. Til slutt velger han å bli natten over, og vil gjerne
holde kontakten og høre mer! Han blir en av fem haikere
som vi plukker opp med Jesus-bilen vår. Vi vet om En som
elsker haikere!

H

eldigvis er Jesus aktiv innendørs også. Møtene
går av stabelen i Mosjøen på Mo i Rana. I tillegg
får noen av oss være med på det internasjonale
Alpha-kurset ”Mosjøen United” Hvor farsi og bakrunn fra
Midtøsten viser seg som et ess i ermet. Hjertene røres atter
en gang av sterke vitnesbyrd om Jesu kjærlighet fra den
muslimske verden, og Igjen får vi oppleve at helbredelse ikke
er Guds hobby. Det er Hans natur, så det uteblir ikke når
han dukker opp. En dame fra Ghana har slitt veldig etter
en uheldig operasjon, med stivhet og smerter i beinet. Hun
får oppleve verdens beste Kirurg, og kjenner smertene og
stivheten forsvinne.

V

i fikk æren av å samarbeide med Håkon Fagervik
om to møter: På Mosjøen og på Sandvik
Evangeliesenter. Begge stedene var Gud på fere med
sitt nærvær. Unge som eldre får de møte den Hellige Ånd. Å
få se sulten og takknemligheten lyse i øynene på eldre som
har gått i kriken hele livet, men plutselig begynner å spørre
om det profetiske og åndens gaver. Det er ydmykende og

nydelig. En av dem forteller om sitt ribbeinsbrudd med så store
smerter at hun måtte på legevakten natten før. Etter en kort
bønn blir alle smertene borte. En annen dame vandrer rundt
etter å ha hatt store problemer med gangen i rundt 20 år.
Vi blir nok aldri de samme igjen etter å ha vært på Mo i Rana.
Oppvartningen på Fjellvang Gård er et under i seg selv. Vi får
dess uten en fridag med kanoer, og er lykkelige over det varme
vannet etter å ha veltet kanoen for femte gang. På møtene løftes
taket med afrikansk lovsang, dans og skikkelig familiestemning.
Med Guds nærvær i fokus blir scenen en utfordring som teamet
tar med glans. Vi får levere det Gud serverer, og Han er ikke
særlig reservert. Bein med lengdeforskjell vokser og utjevnes,
rygger og knær, armer og nakker får full mobilitet tilbake.
Det skjer til og med der hvor det pleide å mangle deler av
nakkevirvelen, og svimmelhet var en del av hverdagen. Det
er vakkert å se en nyhelbredet dame gå rundt å vri på nakken
som om det er første gang. Gode samtaler og profetisk innsikt
forenkler familiekonflikter, og folk som har gått på medisiner,
kommer og konstanterer at det ikke lenger trengs.

M

ed Trænafestivalen i sikte kan det virke som om Gud
liker å spare det beste til slutt. Teamets og Vaffelkirkas
siste stikk for denne gang skjer på et øyparadis ved
Helgelandskysten. Sammen med en fantastisk gjeng fra UIO er
vi medarbeidere på tredje året blant telt, fyll og idyllisk natur.
Den betryggende vaffellukta legger seg som et teppe i sola,
og gjør at dette året blir helt spesielt. Før har vi gått rundt og
”fiska” mye mer. Også i år blir folk helbreda på dansegulvet, men
forskjellen er at de nå har et sted å komme til. Og de kommer. Vi
blir snarkjent som vaffelfolka eller vaffelkirke-gjengen, og folk

tar seg god tid med oss. vi finner på alle mulige slags måter å
profetere over dem på, enten basert på deres favorittord, hva de
har på seg eller noe helt annet. Det er bare å bruke fantasien, for
Gud er så kreativ og iverig etter å prate at Han bruker hva som
helst hvis i lytter. Det er viktig at folk kan relatere til det Han sier,
og sammen med vaflene er det som krutt! Noen ganger maler vi
bilder på postit-lapper, skriver på en betydning og klistrer det
fast på folk, så de har det til de våkner. Vi har også vår vaktpost
på campen hvor vi synger, profeterer og ber for de som går forbi.
Dermed blir vi invitert til å komme og ta en ny sang eller gi
flere visdomsord, når vi trokker rundt området på kveldsvakt.
Noen blir litt høylytte når vi går forbi, og hopper opp og ned
for å demostrere at de har blitt helbreda. Så hender det seg også
at vi blir invitert til å komme inn i teltene. For en gjeng på fem
jenter fra Sannessjøen fører det til at de tar imot Jesus i de lyse
nattetimer. Det gjør visst inntrykk på oss alle når vi tar runden
og profeterer enkle ord over alle som kom inn. Selv noen som
ikke blir frelst takker oppriktig og sier de aldri hadde hørt noen
snakke om Jesus på denne måten før.

J

a, det er virkelig mange ting å takke for, og ikke minst mange
måter å takke på. Det teamet ønsker å si er takk for at dere
ba for oss! Vi kjente virkelig en solid bønnestøtte. Personlig
kan jeg si i forhold til tidligere år, at i år kjentes ting lettere ut
på alle plan, og jeg følte meg oppmuntra og inspirert gjennom
hele turen! Så vi sier tusen takk, gracias, todá, merci, thank you,
og til slutt skal ”Söta Bror” få si ”tack så mycket” med egne ord:
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Världens bästa resa!
Jag vill bara börja med att tacka alla som har bett för Encounter team, jag har aldrig
vart med om att se så många mirakler, så det märks att många har varit med och bett
för oss. 2009 föddes en längtan hos mig att åka med på Encounte team, men det
var först det här året som jag hade tillfälle att följa med. Något som verkligen väckte
mitt intresse för att åka på team var alla vittnesbörd som jag har fått höra, det var
inte den goda maten som lockade inte heller den goda gemenskapen inte heller att
få se vacker natur, utan det var en längtan att få vara med om de under och tecken
som jag fick höra om. Jag kan säga att vi åkte med ett fantastiskt team, vi åt god
mat, vi umgick och hade riktigt roligt tillsammans, vi fick se väldigt vacker natur.
Men framför allt så fick vi vara med om att sprida Guds kärlek till människor. I
stort sett varje dag fick vi dela tala in i människors liv vad Gud ville säga till dem,
nästan varje dag blev personer helade från sjukdomar och smärtor. På team får man
utmanas och bli peppad och får verkligen uppleva hur Gud använder en, jag hade
till exempel aldrig gått ut på stan och målat profetisk konst till människor, men
det gjorde vi tillsammans och vi fick verkligen visa Jesus för de som vi träffade. En
vanlig fråga till personerna vi träffade var: Har dere lust på ett oppmuntrande ord?
När de sa ja så var det bara att berätta det som vi upplevde att Gud sa till dem. Vi
kunde också fråga om de ville att vi skulle be för dem och när vi gjorde det så fick
vi se hur Jesus mötte personerna och deras problem. Jag skulle vilja kalla det här
för; radikal ödmjuk evangelisation. Den här teamturen har jag har vara med om att
leva ett radikalt liv, nu när jag har smakat på det så vill jag ingenting annat än att
fortsätta. Så tack alla på teamet, tack till ledarna, tack till Nordic Mission och tack
till Jesus. Ni har förvandlat mitt liv. P.S Är du som mig, vill ha mer av Gud, vill nå
ut med Guds kärlek till människor och se evangeliet komma till liv? Åk på team,
det kommer förvandla ditt liv med!
Guds välsignelse!
Magnus Linnarsson
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Det er så herlig å være med Evangeliesentermusikken i møtene.
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En Sommerrapport
Av Håkon Fagervik

D

enne sommeren har vært ekstra travel
for meg med møter og konferanser på
mange steder og i mange forskjellige
sammenhenger.
Det herlige med møtene i sommer er at mange
har tatt imot Jesus på flere steder. Folk har ofte
med seg familie og venner som ikke er kristne og
som kommer til møtene. Det startet i pinsen med
pinsemøter i Komagfjord og Alta i et nydelig sommervær. For meg som elsker nordområdene er
det alltid så fint å komme til disse stedene. Det
er så mange flotte venner som elsker Jesus og som
trenger en oppmuntring i troen og ny inspirasjon i
sin etterfølgelse av Jesus.

Ukraina
Etter pinsen i nord bar det til bønneskole og møter
i Ukraina. Du verden så herlig det er å være der.
Jeg og Leif Johnny hadde med oss en gruppe på ti
stykker som sto med oss i vitnesbyrd og forbønn
for mennesker. Bønneskolen var sterk å ha med, og
flere ble frelst både på møter og i hjemmene. En
av mine store opplevelser var å få be med faren til
min god venn Oksana. Faren har ment at vi hadde
hjernevaska dattera fordi hun snakket så mye om
Jesus. Nå kom han selv til tro og vi fikk be frelsesbønn med han. Oksana var som i himmelen etter
at faren ble frelst. Hun skulle lage te til oss, men
ble bare stående og se ut i lufta og strålte som en
sol. Også moren til Oksana ble frelst to dager før

Mye folk var samlet i Karasjok

hun døde for et år siden. Maria Soldatenko, frelst
fra et liv i rus, er selve evangelist blant folket i Zhmerinka.

Hedemarktoppen
Fra Ukraina dro jeg rett til Hedmarktoppen der
konferansen 50+ ble arrangert. Det ble en herlig konferanse med ca 1000 mennesker tilstede.
Mange flotte pinsevenner som deler min tro med
vektlegging på bønn og innvielse. Jesus kom og
møtte mange sterkt under disse møtene.
Rett fra Hedmarktoppen dro jeg til vår egen Encounterfestival som alltid er en sterk opplevelse. I
år var det flere ungdommer enn noen gang og det
var gripende å se hvordan mange unge søkte Gud
til frelse under festivalen. På Bønnesenteret var det
en fantastisk gjeng av mest unge mennesker som
gjorde dette mulig. Jeg er så takknemlig for alle de
unge som står på for Jesus.

Justøy
Etter Encounter dro jeg til Justøy bibelcamping
der de feiret 50års jubileum. Denne bibelcampingen er Norges eldste, startet av John Olav Larsen i
sin tid. Det var så flott å være sammen med de fine
vennene som er engasjert der.

LIV OG VEKST er Misjonsforbundets
sommerfestival. Mens jeg jobbet som evangelist i
Misjonsforbundet talte jeg ofte på disse konferan-

Folket var med på et herlig friluftsmøte foran Narvesen i Karasjok.

sene og nå var jeg her igjen. Asbjørn Johansen og jeg
hadde bønneseminar i to dager og mange ble møtt
av Gud under disse samlingene. Jeg talte også på et
av kveldsmøtene der mange fikk møte Gud. Folk ble
frelst og fornyet i Guds nærhet. Jeg er så oppløftet
etter denne konferansen ved å se alle de unge familiene, hundrevis av barn og unge som samles. Dette
lover godt for framtiden i Misjonsforbundet.

TROMØYA
Teltmøter på Tromøya. Det er alltid så herlig å være
sammen med vekkelsesfolket som samles rundt Jørn
og Pernille Strand sitt arbeid i det store teltet deres.
Jeg fikk være med der også i år med bønneseminar og
vekkelsesmøte noe som var velsignet. Det er så herlig
og se det Gud gjør gjennom dette arbeidet.

LANDSSTEVNET PÅ ØSTEBO
Noe med det flotteste jeg deltar i på sommeren er
Evangeliesenterets landsstevne. Også i år var jeg invitert til å tale der. Og Gud er som alltid god slik at
jeg fikk være med på et møte der Han møtte mange
både til frelse og helbredelse. Som alltid er det sterke
vitnesbyrd om forvandlede liv fra guttene og jentene
som har møtt Jesus. Det griper meg til tårer når jeg
hører de fortelle, jeg sitter alltid med et så herlig
bilde av Jesus etter å ha hørt de sterke vitnesbyrdene.
Å se folket strømme fram til forbønn er for meg som
evangelist like herlig hver gang. Også denne onsdagskvelden strømmet folket fram og det ble forbønn til
langt utpå kvelden.

Bønn og
vekkelseskonferansen i
Karasjok
I et herlig sommervær samles vi i Karasjok til konferanse igjen. Og hvilken herlig konferanse det ble.
Det er så godt å møte disse vennene fra nord, mange
fra små steder som kommer sammen i glede for å lovprise Jesus. Mange kom fra Russland, i tillegg var det
en stor kontingent sørfra som kom oppover. Anders
Skarpsno hadde med seg så mange flotte musikere
og sangere som fikk folket til å hengi seg i lovsangen. I tillegg til kveldsmøtene, seminarene , ungdomsmøtene og bønnemøtene hadde vi et fantastisk
friluftsmøte der mange deltok og mye folk var samlet
på torvet i Karasjok. Også i denne konferansen var
det folk som tok imot Jesus, vitnet om helbredelse og
møtte Gud på så mange andre måter. Var så sterke
vitnesbyrd fra de russiske kristne, de står i et fantastisk rikt arbeide inn på Kolahalvøya og i Russiske
Karelen.
Dette har vært en hektisk sommer som fortsetter
med møteserier og konferanser inn i august og september, men for en velsignelse å få leve for Gud, se
mennesker frelst og gleden over å få tjene min vidunderlige frelser Jesus.
H.F.

RIV UT OG TA FLYGEBLADET MED DEG

Året har gitt meg
rette og sanne
perspektiver på livet!

Det viktigste
året i mitt liv!
- Ann Randi Noteng

Livsforvandlende!

- Rebekka Skjørestad

Jeg har kommet tilbake
til min første kjærlighet,
min elskede Jesus!

- May Linda Johansen

- Hannah Lange

BØNN

TILBEDELSE

MISJON

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

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

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

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.

Vi elsker å tilbe Jesus. Han er verdt all
vår tilbedelse og tid, derfor bruker vi
mye tid til å tilbe han.

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.

Det er spennende det!

Tilbedelse er et av de største privilegier
vi har på denne siden av evigheten.

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

Mer info & søknadsskjema ﬁnnes på www.nordicschool.no

Lovsangsskole
NORDISK BØNNESENTER

19..26. OKTOBER ‘14

JAN OG TOVE
HONNINGDAL

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.
MARIE
HOGNESTAD

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
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ANDERS
SKARPSNO

LEIF J.
JOHANNESEN

kalendar

Håkons reiseplan

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
22. – 24. AUG.
Fellesmøter Åseral
5. - 7. SEPT
Helgelandskonferansen
Mo i Rana
8. -11 SEPT
Møter i Nord Norge

12. - 18. sept.
Bønnekonferanse Olenegorsk
på Kolahalvøya

9. - 12 Okt.
Fellesmøter Brønnøysund/
Berg

19. – 21. SEPT.
Møter i Finnmark

16. - 19. OKT.
Møteserie Halsnøy

25. – 28. SEPT.
Bønnekonferanse Levanger

22. - 26. Okt.
Møter på Helgeland
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