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Forbedere søkes!
å ha vekkelsesmøter i Haugesund sier
om Gregersens omvendelse at den var så
”tørr” at han tvilte sterkt på at den kunne
vare! Men slik gikk det ikke.

D

I

løpet av ett år har jeg mistet to av
mine fantastiske faste forbedere
gjennom mange år: Ida Gregersen
fra Haugesund og Astrid Løkken fra
Heimdal. Begge var frukt av vekkelsen
med Frank Mangs. Bønn var en livsviktig
del av den vekkelsen. Den var født fram
og holdt oppe gjennom bønn. Det
fortelles at når Frank Mangs var i Oslo at
han var på leting etter kilden til vekkelsen.
Han fant den da han steg inn på et lite
loftsrom til en eldre syk dame som hadde
møteannonser tapetsert på tak og vegger.
Hun var i konstant forbønn for møtene!
Astrid Løkken forteller at Mangs kunne
stoppe å preke midt i møtene når det var
”stengt” og si: ”Nu måste vi bedja!” Da
ble det ingen preken i det møtet.

I

da Gregersen og Mannen Gunnar var
var første frukten av Mangsvekkelsen
i Haugesund. Henry Johansen
som ledet delegasjonen på nesten 1000
mennesker som kom fra Stavanger for

e ble søyler i Haugesunds
misjonsmenighet i mer enn et
halvt århundre! Ida forteller
at Gud også kalte henne til å være en
forbeder for Ansgarskolen. For meg har
det aldri vært noen tvil om at hun var
selve kilden til at det i flere tiår formelig
”ynglet” av forkynnere fra Haugesund i
Misjonsforbundets rekker.
Da jeg fikk privilegiet av å besøke Ida
Gregersen tett før hun døde, var det
ikke mye igjen av den staute damen. En
spinkel liten bylt nede i sengen. Men for
en kraft! Hun var klar til å reise hjem! Når
hun snakket om det strålte hele ansiktet
hennes idet hun løftet seg opp i sengen og
sa: ”Han skal føre meg helt frem!

B

egge disse staute damene sa til
meg gjentatte ganger: ”Husk at
vi ber for deg hver dag!” Begge
hadde de bønnelister og jeg fikk det
store privilegiet å stå på dem begge! En
generasjon forbedere er i ferd med å dø
bort. NYE SØKES! Jeg har heldigvis fått
minst to nye forbedere! Det er ikke alle
som er like heldige!

E

r vi unge spreke travle
reiselystne farmorer og farfarer,
mormorer
og
morfarer
bønnelistebesteforeldre?! Kanskje trenger
vi en besteforeldrebønnevekkelse?
Har våre barnebarn den bønnedekningen
de trenger for å vokse opp som levende
kristne? Jeg er selv en frukt av min
bestemors bønner. Hun ba oss inn i
Guds rike, både meg og mine brødre.
Det var vanskelig å komme seg unna
hennes bønner!
Er vi menighetsstyrebrødre og styresøstre
bønnelistestyremedlemmer som bærer
menigheten vår i bønn? Er det mest
diskusjoner og drøftinger? Det er i så fall
en stor tragedie!

M

en bønnens privilegium og
muligheter ligger åpne for
oss! Du som ønsker å prege
både nåtiden og fremtiden på beste vis;
”Stillinger Ledig: Forbedere Søkes!”

DIN BROR OG VENN
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helgeland

Møter i
Nord
D

enne høsten har jeg vært
noen ganger innom den
lille flokken i Tjongsfjord
i Rødøy kommune. Det har vært
så fint. Nå sist var jeg med på
innvielsen av det nyrestaurerte
bedehuset i Kila. Det var herlig å
være sammen med vennene der
og se den iveren de har i bønn, og
arbeider for at mennesker i Rødøy
skal møte Jesus.

D

enne høsten vil jeg ha flere
møteserier på Helgeland.
Be for den satsingen vi
gjør der ut fra Nordic Mission.
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Så godt å være med på Bønn og Vekkelseskonferansen i Karasjok enda en gang

- Håkon Fagervik

Herlig friluftsmøte i Karasjok sentrum
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kolahalvøya

Gjensyn
med
Kolahalvøya
I september fikk jeg muligheten til å dra inn til Kolahalvøya
sammen med min gode venn Leif Braathen og en gruppe fra
deres nettverk på Borgen. Det ble en forunderlig reise med så
mange herlige møter og opplevelser med det som Gud gjør i
den delen av Russland nå.
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Sterkt å være i Olenegorsk igjen 20 år etter at vi startet der

Så godt å være sammen med Leif Braathen på Kolahalvøya.
Her foran rehabiliteringssenteret på Kola

Kolahalvøya var grunnen til at
Nordic Mission ble stiftet
et var like etter at grensen var blitt åpnet for
allmenn ferdsel at jeg sammen med Arctic Mission
begynte å reise inn til Kola i 1990. Jeg var så dypt berørt
av den lengselen jeg møtte i det russiske folket. Samtidig
møtte vi en stor nød som førte til mange hjelpesendinger
og støtte til fattige familier på Kola. Jeg reiste da på fulltid
som evangelist i Misjonsforbundet, men etter en avtale
med min arbeidsgiver fikk jeg starte en hjelpekasse for
Kola og det ble starten på det som i dag er et vidtrekkende
misjonsarbeid i mange land.

D

Glemmer aldri vårt første møte
med folket i Nikel
eg kan aldri glemme det første møtet på kontoret til
ordføreren i Nikel. Enok Hansen og jeg hadde med oss
bibler som vi gav til de få ortodokse kristne som fantes i
byen. De gråt og kysset Bibelen da de fikk hver sin bibel.
Tolken vår ba meg fortelle henne om Jesus fordi hun var
lærer på gymnaset og elevene «attakkerte» henne at hun
måtte fortelle dem om Jesus. Jeg fortalte henne litt på min
stotrende engelsk og neste morgen da vi spiste frokost sa
hun «I natt har jeg ikke sovet, jeg har bare tenkt på Jesus
hele natten. Du må fortelle mer!». Jeg fortalte mer og hun
begynte å gråte sprang ut på toalettet og unnskyldte seg

J

med at hun var så følsom. Dette var mitt første møte med
den dype lengselen etter Gud i det østeuropeiske folk.
Siden har jeg møtt dette igjen og igjen hvor jeg enn har
beveget meg i de østeuropeiske landene. Det var sterkt for
meg igjen å se at det var fortsatt frukt av det arbeidet vi
gjorde på 90-tallet.
Pastor Peters flotte menighet
et var sterkt å møte Pastor Peter igjen. Jeg
husker han så godt fra da vi startet med møter i
Olenegorsk. Han var offiser i den russiske hær, og kom
på alt av møter vi hadde. Nå har han bygget opp en flott
menighet i byen der flere av de som ble frelst i møtene
vi hadde på 90-tallet er med. Vi hadde bønnekonferanse
der med mye folk fra hele Kola som kom og var sammen
med oss.

D

Da vi hadde møtene på begynnelsen av 1990 i Olenegorsk
kom det alltid på møtene noen barnehjemsbarn fra byen.
En av de var Tanja som elsket å være med på møtene våre.
Nå møtte jeg henne igjen som en voksen mor som hadde
med seg datteren sin på møtene. Hun hadde spurt de
andre før jeg kom: «Tror du han kan huske meg igjen?»
Det gjorde jeg når hun fortalte hvem hun var. De andre
fortalte hvor aktiv hun var i menigheten og trofast i alt
menigheten gjorde.
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Rehabiliteringssenteret ved
Hvitesjøen
eif Braathen har mange ganger fortalt meg om
et fantastisk arbeide som drives langt sør på
Kolahalvøya. Jeg har også møtt en del av lederne
derfra på konferansene i Finnmark. Nå fikk jeg
endelig komme dit og møte guttene og jentene
på rehabiliteringssenteret. Jeg elsker å møte slik
som disse med så sterke vitnesbyrd om Jesus kraft.
Lederne er et ektepar som har vært narkomane og
som nå leder senteret på en så utrolig fin måte.
De bygger på sterke Gudsopplevelser, der de som
kommer inn blir frelst og døpt i den Hellige Ånd.
Siden består programmet av mye bønn og hardt
arbeid. Gjennom jobbene finansierer de mye av

L

driften på senteret også. Det fantastiske med dette
arbeidet er at du finner så mange av de som er
rehabilitert igjen som menighetsledere og lovsangere
i menighetene rundt om på Kola nå. De har ca.
40 stk i rehabilitering jevnt over, og vinner enorm
respekt blant folket og myndighetene på Kola for
det arbeidet de gjør. Det er ca. 20 000 narkomane
på Kola, så behovet er enormt bare der. I tillegg alle
alkoholikerne som du møter over alt i det russiske
samfunnet. Når jeg er med på bibelundervisning,
bønn og møter sammen med disse ser jeg bare

klarere hvordan Jesus virkelig er verdens håp, og
hvordan hans hjerte brenner for de elendige.
Møte med Viktor Fylik og Andrei
Bigun i Murmansk
å vei ut fra Kola fikk vi sett nybygget til
menigheten Kola Kristne Senter, som vi også
har vært med å samlet inn penger til. De har fått
et fantastisk bygg i Murmansk, en by på 350 000
mennesker. Vår bønn er at bygget må bli et sted der
det kan høstes inn mennesker i denne byen. For 14
år siden var jeg med et team fra Arctic Mission inne
i Murmansk og fikk være med å legge hendene på
Viktor og innvie han til tjeneste for Herren i den
byen. Siden har menigheten vokst og vært oppe i ca.
1 000 medlemmer som har kjempet en kamp for å
finne lokaler og samles i, og slitt med myndighetene
i byen for å få bygge. Derfor var det fantastisk å se at
nå har de flyttet inn i det flotte bygget de har sentralt
i Murmansk. Be for de kristne på Kola når du ber, de
trenger vår bønnestøtte slik at Guds rike kan gå fram
blant folket der oppe i nord.

P

Håkon Fagervik

«I natt har jeg ikke sovet, jeg har
bare tenkt på Jesus hele natten. Du
må fortelle mer!»
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Tanja spurte «tror du han kjenner meg
igjen?», og det gjorde jeg. Hun var en
av barnehjemsbarna som alltid kom til
møtene i Olenegorsk på 90 tallet. Nå er
hun aktiv i menigheten til Pjotr. Det var
herlig å møte henne og datteren igjen
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V

i opplever stadig økende interesse
for bibelskolen som drives her, og
i år har vi hele nitten fantastiske
elever fra mange forskjellige steder i
landet – til og med Sverige. Det er en
livsglad gjeng med god spredning i både
kjønn, alder og personlighet som vi ble
svært glad i allerede fra første dag. De har
kommet med åpne hjerter og en hunger
etter Guds nærvær og Hans rike, noe
som åpner opp for veldig mye spennende
og øker våre forventninger til hva Han
kommer til å gjøre i løpet av året.

H

jerte bak skolen er å
disippelgjøre
og
utruste
mennesker til å stå i tjeneste
for Guds rike. Hovedfokuset ligger på
bønn, tilbedelse og misjon som naturlig
flyter ut fra felleskap og intimitet med
Jesus Kristus.

F

ram til nå har elevene fått
være med på bli-kjent-tur,
Helgelandskonferansen i Mo
i Rana, Evangelistkonferansen og
Farshjerteskolen. Det er herlig å se det

hjertet de har for hverandre og andre
rundt dem, og folk utenfra roser dem opp
i skyene. Både lovsang og tilbedelse, bønn
og evangelisering er noe som blomstrer
vakkert på forskjellige måter i dem alle.
Tar du deg en tur innom Nordic Mission
i løpet av året, får du mest sannsynlig
gleden av å treffe på dem. Ellers må du
gjerne løfte dem opp i bønn så ofte du
blir minnet på det.
Vekkelsesrapport • Side 11
Hannah Lange

Roar Fløttum

levanger

Et nytt år …
Med Nordic School of
Supernatural Ministry

Bønnesvaret kom tre timer senere

B

are noen dager etter jeg var
kommet til Levanger for å
begynne på bibelskolen var
Gud snar til å oppfylle noe jeg lengtet etter å være en del av: nemlig å
se syke bli helbredet og få evangeliet
forkynt. Vi ba mandag morgen på
bønnemøtet om at Gud måtte sende
flere arbeidere ut på gaten, og at
Han måtte forløse flere tegn, under
og mirakler i Levanger. Bønnesvaret
kom ca. tre timer senere da jeg var
hjemme og følte veldig sterk salvelse.
Den Hellige Ånd kalte på meg til
overgivelse under bønn. Rett etter å
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ha sagt ja til dette, så jeg et stort bilde
av togstasjonen som ligger rett utenfor der jeg bor. Jeg skjønte da at jeg
måtte dra dit. Så fikk jeg også et bilde
av en som skadet venstre håndledd
mens han trente benkpress. Etter litt
nøling og frem og tilbake bestemte
jeg meg til slutt for å spørre han ene
som da sto i køen til kiosken på togstasjonen om han tilfeldigvis hadde
skadet venstre håndledd under styrketrening. Han svarte at han ikke
visste hvordan han hadde skadet det,
men ja, han hadde skadet venstre
håndledd. Jeg spurte om jeg kunne

be, og ba en kort bønn før mannen
gikk ut. Jeg gikk etter og spurte om
det ble bra eller om jeg skulle be
en gang til, og han svarte at det ble
visst bra. Stivheten han hadde kjent
tidligere var borte.
Så fikk jeg fortelle ham at Gud
brydde seg om ham og elsket ham
før han dro.
-Roar Fløttum

Laila Johanne Elgvin

Over all forventning!

N

å har vi hatt tre uker på bibelskolen, og fra dag én har
det gått over all forventning! Det er så mye fokus på bønn
og at Gud er levende tilstede sammen
med oss her og nå, noe som åpner
opp for at Han kan møte oss - som
Han også gjør! Jeg merker så tydelig
at Gud jager etter hjertene våre. Han
overrasker meg og lar meg bli mer og
mer kjent med Ham. Det er så utrolig
at Han ikke gir opp med dette, men
er trofast og fortsetter å kalle på oss
og jage etter hjertene våre, selv om vi
kan være veldig treige med å overgi
oss. Han VIL ha den nære relasjonen
med oss! Jeg er så takknemlig til Gud

for den Han er, og for å få lov til å
være elev her i år. Det er et privilegium å være elev på Nordic School.
Det beste er å kunne bruke så mye
tid og oppmerksomhet på å gå dypere
med Gud og bli mer kjent med Ham.
Første helga i september var vi med på
Helgelandskonferansen i Mo i Rana
hvor vi opplevde mye spennende. Vi
fikk reise på tur med de fantastiske
lederne våre som jobber i Nordic
Mission, og opplevde mange spennende møter med mennesker i byen.
Gud helbredet og møtte mennesker,
og lot oss få oppleve gudsnærvær,
fred og åpenhet på stedet. Vi fikk

være med på det verket Den Hellige
Ånd gjorde der, og jeg opplevde at en
dame i byen ble momentant helbredet i skuldra og fingrene da vi la hendene på henne og ba. Takk Jesus! Så
spennende det er å tilhøre en Gud
som er så glad i mennesker!
Det aller beste er å få lov til å bruke et
år her på å komme dypere med Gud,
nærmere Ham, og vokse i kjennskap
til Ham. Det er et privilegium, og det
er kjempespennende. Jeg gleder meg
til resten av året!
-Laila Johanne Elgvin
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NORDIC
Nordic
STOL
Stol
Gode stoler for et
godt formål

Stoler til
ønnesenteret er i full aktivitet, og nye
initiativ kommer stadig frem. Vi ser hele
– Menigheter B
tiden etter nye måter å bringe ny økonomi inn i
misjonsvirksomheten, og nylig startet vi opp et
– Konferansesentre
nytt, spennende foretak; Nordic Stol.
– Hoteller
anken er enkel; vi ønsker å distribuere
– Forsamlingslokaler
Tstoler til menigheter og institusjoner rundt

i landet. Innen kort tid kommer den første
containeren fylt av stoler, og flere vil komme. Vi
vil selge standardiserte stoler som vi har på lager,
i tillegg til å tilby spesialtilpassede stoler etter
behov. Stolene er av høy kvalitet, og tilsvarer
dem vi har brukt på bønnesenteret i flere år.
Fra kr

T

500

a gjerne kontakt om du tenker på å bytte
stolene i din menighet eller organisasjon,
og tips gjerne andre om oss. Vi leverer til døren
pr.gjør
stk.en
ekskl.
mva og
og monterer på stedet. Du
god handel,
Montering er inkludert.
er i tillegg med å støtte Nordic
Missions
arbeid.
Frakt kommer
i tillegg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!
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post@nordicstol.no | www.nordicstol.no

GUD SVARER
BØNN!
Gud
Svarer Bønn!
SE I E R S RAPPOR T ER FRA TAKKE VEGG E N
Vi opplever stadig bønnesvar, og mennesker rapporterer om mirakler etter forbønn.
Her er noen av tilbakemeldingene som har kommet inn til bønnetjenesten på senteret den siste tiden.

Føflekkreft
tt malignt
En kvinne har ha
kreft) under
melanom (føflek
re periode,
foten over en leng
eldt!
men er nå friskm

Født for tidlig
En liten gutt ble født i uke
30. Nå er utviklingen normal,
kroppsvekten og doblet og
gutten er helt frisk!

Nattesøvn og husro
En innringer opplevde
dårlig
atmosfære i huset sitt,
og dårlig
nattesøvn. Etter forbøn
n har alt
snudd, forteller hun. Ta
kk Jesus!

Fri fra angst
gst, men
En kvinne opplevde an
ten nå er
takker Gud for at angs
oppløst av Gud!

Frisk fra anorexia
I flere år har en kvinne vært
plaget av anoexia. Kroppsvekten
har tidligere vært helt nede i 27
kg og hun var i fare for dø. Nå er
hun blitt helt frisk, og går
sykepleierutdannelsen.
Takk Jesus!

Løp maraton
En mann har tidligere skadet
kneet. Nå har han gjennomført halvmaraton, og det kun
1 minutt over tiden han hadde
som mål, helt uten knesmerter.
Takk Jesus!

Ønsker du at vi skal be for deg? Send inn dine behov og takkemner
på telefon 74 09 51 51 eller e-post forbonn@nordicmission.org.
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levanger

Endelig åpen
bønnedag!
Intervju med Anita Thrana

F

or en liten stund siden viste Gud meg
et bilde mens jeg sov. Jeg så Nordic
Mission i ferd med å innta en by
for Guds rike. Bildet forandret seg, og jeg
så meg selv sitte sammen med en gruppe
mennesker i denne byen. Vi snakket om alt
det Gud skulle gjøre, og hvor fint og sterkt
det var. Plutselig skimtet jeg noe langt borte
– en ulv! Jeg ble overrasket og kjente meg
litt forstyrret i praten, men ristet det av meg.
Vi fortsatte å snakke om alt det fine som
skulle skje, og ulven var glemt. Da, som ut av
ingenting, var vi plutselig omringet av ulver.
Vi prøvde å jage dem bort med både pinner
og steiner, og det vi ellers kunne finne, men
ingenting hjalp. Tilslutt måtte vi kjempe med
ild, og da forsvant de. I det samme våknet
jeg og kjente Gud sa: «Hadde du «skutt» den
første ulven, hadde ikke flokken kommet.
Jeg viste deg den for at du kunne ta den da.
Jeg ønsker at du skal være i forkant.

›››
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Anders Skarpsno leder lovsang

‹‹ Vi blir bare mer
mer glad i å be! ›
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Folk får forbønn og blir velsignet

og
››

O
J

fte venter vi med å be til problemet er rett
foran oss og det er ingen vei utenom, men
tenk hvis vi merker oss de små tegn Han gir
oss allerede nå og begynner å be.
eg opplevde i vår at Gud kalte sammen til bønn.
Han kjenner fiendens strategi, så når Han vil vi skal
be, er det fordi Han har løsningene. Vi har begynt
å sette opp bønnestasjoner under konferanser, men
det virker som Gud ønsker å øke trykket, så da ble det
åpen bønnedag hver onsdag fra kl. 08:00 til 14:00 – så
sant salen ikke er leid ut. I løpet av dagen har vi både
lovsang og nattverd, bønnestasjoner, fri bønn, forbønn
og soaking – altså kvalitetstid med Gud, hvor vi hviler
i Hans nærvær. Lyttebønner er også noe vi opplever
som et veldig spennende samarbeid med Gud. Her går
vi sammen i grupper og spør Gud om hva som ligger
på Hans hjerte før vi ber. Ofte har folk fått mye av det
samme, noe som bekrefter Hans hjerte for spesielle saker.
I tillegg til dette er det en liten del der man sammen ber
Gud avsløre løgner og eder som binder oss og hindrer
Ham i å få fritt spillerom i livene våre. Ved å få dette
fram i lyset og avsløre det som fiendens bedrag, er det
mange som opplever frihet og proklamerer sannhet fra
Guds ord i stedet.

I
D

det ene hjørnet i salen har vi fått opp et stort kors
av rekved. Her bruker vi god tid i Guds nærvær,
og legger ned steiner som symbol på våre byrder.
Mange opplever her personlige møter med Gud.

et er et stadig økende oppmøte på disse
bønnedagene, noe som forteller oss at det
er et behov hos folk til å be. Mange sitter
alene og trenger bønnestøtte. Vi blir så oppmuntret av
tilbakemeldingene vi får. Flere skjønner ikke hvor tiden
blir av; de har blitt møtt av Gud personlig; bønnens
ånd ble forløst; det er så lett å be. I tillegg er det sterke
vitnesbyrd om hvordan det som skjedde ved bønn i det
usynlige, skjedde samme dag i det fysiske.

Vi blir bare mer og mer glad i å be!
Hannah Lange
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Mo i Rana

Håp for
Helgeland!
5.-7.

september
gikk
årets
Helgelandskonferanse av stabelen,
denne gangen i Mo i Rana.
Kristne fra fjern og nær kom sammen med ranværingene
for å samles om navnet Jesus.

H

elgelandskonferansen har lange tradisjoner
i Nordic Mission, og har blitt avholdt i flere
tiår. Helt siden begynnelsen har lengselen vært
den samme; vekkelse på Helgeland! Takket være velvillige
lokale kristne på Mo fikk vi ha gode dager sammen.
Frikirkelokalene ble fulle, og lovsangen runget høyt da
Anders og team ledet forsamlingen i tilbedelse. En sterk
atmosfære av Guds nærvær kunne kjennes i lokalet, og
mange ble sterkt berørt disse dagene.

L

eiv Holstad, som selv kommer fra Mo, fortalte sin
sterke historie om hvordan Gud tok ham fra en
opprørersk oppvekst og et liv i tungt rusmisbruk, til
å møte Kristus, og bli satt i frihet. Solid bibelundervisning
og gripende historier ble servert til de fremmøtte. Dette
tok vi også med ut til folket på Mo da vi rigget opp til
friluftsmøte på torget i Mo. Sang, musikk, forkynnelse,
vitnesbyrd, samtaler og gratis vafler ble tilbudt de som
var ute i sentrum denne ettermiddagen. «Dette er bedre
enn Åge Aleksandersen, det jo mening i det dere synger!»
utbrøt en av gjestene på caféen like ved.

D
F

e lokale kristne var fylt av takknemlighet etter
helgen. En av kirkelederne på Mo fortalte
hvordan han dro hjem fra ett av møtene og
brast i gråt, fylt av en dyp lengsel etter Jesus.
å ting kan måles med gleden av å se mennesker
ta i mot Jesus, og det fikk vi oppleve flere ganger
denne helgen. Vi fikk oppleve en åpen himmel, og
gleder oss til å se Gud bevege seg enda mer blant sitt folk
på Mo og ellers i Helgeland i tiden som kommer. Det er
håp for Helgeland!
Herman Frantzen
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Frikirkelokalene på Mo ble fylt til randen under kveldsmøtene.

Sanggruppa Gutta Boys skapte god stemning
under konferansen

Vi tok konferansen ut på torget på Mo,
Vekkelsesrapport • Side
og gratis vafler hører med

21

LEVANGER

Evangelistkonferanse:

«Fremad marsj,
Kristi hær!»

-Kjell
Haltorp

25. – 28. september åpnet vi dørene for
evangelistkonferanse her på bønnesenteret. Det ble
noen herlige dager hvor Guds Ånd fikk virke og vi fikk
nyte gleden av godt fellesskap.

bønneposter i storsalen med forskjellige emner vi kjenner
ligger på Guds hjerte. Med glede og forventning fikk vi
be Guds nåde og velsignelse inn i situasjonene.

T

ørdag morgen holdt Asbjørn Johansen et
spennende seminar om evangelistgaven, hvor han
delte historier og erfaringer både fra sitt eget og
tidligere evangelisters liv. Han forklarte hvordan det starter
som en naturgave, fordi det handler mye om personlighet
og vesen, før det gjennom total og hensynsløs overgivelse
til Gud blir sendt som en nådegave. Evangelisten henter
sin kraft og fylde fra skriften; han er bare en røst, en som
taler om Ham. Fordi fokuset ikke er på de troende, men
på de ufrelste, regnes han som kirkens forlengede arm.

orsdag kveld talte Erik Johannesen fra
evangeliesenteret med lidenskap om viktigheten
av å ikke la fortiden din bestemme fremtiden.
I følge Jer. 29,11 har Gud fred og håp for oss, og Han
vil være vår fremtid. I fyr og flamme selv ba han oss om
bære våre legemer frem som et hellig og velbehagelig offer
for Herren. Da vil Gud la ilden falle på sitt folk; ilden
som brenner opp alt ubrukelig og bindende, og tenner
Gudsfrykten i oss i stedet.

N

oen i teamet hans fra evangeliesenteret delte
også vitnesbyrd om hvordan Gud med sin store
nåde og kjærlighet, hadde grepet inn i livene
deres og forvandlet dem totalt. Det var sterke historier
som rørte oss og æret Gud.

P

å fredag fikk vi høre fra Kjell Haltorp både morgen
og kveld. Han er en mann full av energi og humor,
og med en sterk nød for ufrelste mennesker. Han
minte oss på at vi er kalt til å være vitner og forkynne det
glade budskapet hvor enn vi er, for «høsten er moden,
men arbeiderne få.» Folk er mer åpne og villige til å ta
imot enn vi er klar over, men det kan ofte kreve at vi tør å
ta et steg i tro utenfor komfortsonen og våger å gjøre noe
vi aldri har gjort før. Dette må naturligvis skje gjennom
at vi er rotfestet og grunnfestet i Jesu kjærlighet og
Ordet. Vår aller viktigste arbeidsplass er lønnkammeret,
poengterte Haltorp. Bruk masse tid med din himmelske
Far, og be Hans nåde, kjærlighet, lys og herlighet ned over
familie, venner, naboer, kollegaer og andre mennesker.
Nådens og bønnens ånd er alltid opphavet til vekkelse.
Joh. 15,7: «Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere,
da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Dette ble alle
aktivert i allerede samme formiddag, hvor det ble satt ut
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L
P

å kveldsmøtet fikk vi høre blant annet pastor Vitalic
fra Lugansk i Ukraina dele fra Es. 37 om dalen
med de tørre ben. Han fortalte hvordan Herren
hadde bedt ham begynne å profetere liv, lys og herlighet
over byen og menneskene, til tross for all ødeleggelse,
smerte og død. «Begynn å profetere! Forbered en vei for
Meg!» Ingenting er umulig for Gud – ha tro til Ham! Det
er sterkt å høre hvordan Guds Ånd virker i Ukraina.

S

øndag morgen ble konferansen avsluttet med
nattverd og viktig påminnelse fra Asbjørn Johansen
om hvordan Gud er Gud både på fjellet og i dalen.
Vi kommer innom noen daler i løpet av livet her på
jorda, men fest blikket ditt på Jesus, så finner du veien
ut igjen også.

V

i er så utrolig takknemlige for det Den Hellige
Ånd har gjort denne helgen. Da vi ba før
konferansen fikk vi ord som «hjertejakt», «vekke
opp og tenne i brann», «banke på hjertedører» og «døpe
med Hellig Ånd og ild». Vi tror Gud har satt mange
hjerter fri i løpet av disse dagene, og vi gleder oss til å se
ringvirkningene.
- Hannah Lange
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Kjell Haltorp deler ivrig fra sitt hjerte

Foto: Andreas Fjellvang

Pastor Vitalic fra Lugansk i Ukraina deler
Guds ord med oss, og vitner om det som skjer i
hjemlandet

Filippinene

Ett år siden tyfonen på Filippinene

Nye fiskebåter i
drift i Guiuan

Vekkelsesrapport Feb/Mars 2014
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D

I

februar møtte vi disse fiskerne. Det var gripende å
oppleve takknemligheten og håpet deres da vi la
frem prosjektet for dem. 7 båter skulle bygges
til 8 personer (den syvende båten er delt mellom
far og sønn). 5 store og 2 små båter skulle bygges,
etter hvilke behov de har. Norske givere ble satt i
sving, og pengene kom inn.

F

iskebåtene er blitt bygget ved hjelp av
flinke arbeidere, og nå er 5 av 7 båter på
plass. Dette er solide båter bygget etter en
høy standard, med gode motorer. De to siste er
under produksjon. Tusen takk til giverne som har
vært med på å realisere dette prosjektet!

Arbeiderne i sving under båtbyggingen

a tyfonen traff Filippinene november i fjor, ble konsekvensene katastrofale i en by som hovedsakelig
var drevet av fiske og kokosnøttindustri. Fiskebåtene ble knust og kokosnøttrærne lå strødd som
fyrstikker etter denne novembernatten. Ett av tiltakene vi satte i gang var innsamling til nye fiskebåter
for fiskere som mistet levebrødet sitt i stormen. Målet var å bygge 7 fiskebåter til menighetsmedlemmer i
havnebyen Guiuan. Hver av disse båtene kan gi arbeid for 2-3 personer.

Carlo står med sin nye båt. Dette var den første
båten fra Norge som ble ferdigstilt.

Denne båten er også klar, driftet av Maximo.
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ukraina

Denne mammaen som bor på eldresenteret vårt hadde bedt og grått
for gutten sin som var narkoman. Nå møttes de igjen etter at han
kom på rehabilitering til oss i Oleksiva. Det var et gripende møte
melleom en bedende mor og hennes sønn

Et
Ukraina
i nød
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M

itt møte med Vitalik og Natalia Chasnokov da jeg var i Ukraina
i august var sterkt på flere måter, ikke minst på grunn av at han
kommer fra det området der krigen har hatt størst konsekvenser
for folket. Lugansk er en by på 450 000 som i månedsvis har vært uten strøm
og vann. Mange har blitt drept og såret i byen og folket er i den dypeste fortvilelse og nød. Vi bestemte oss for å stå med ham i arbeidet for å hjelpe folket
i området der.
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Sto med i
grunnleggingen av
arbeidet i Lugansk
D

a jeg møtte Vitalik som ung gutt kom
han akkurat hjem fra militæret. Han
var en frisk ung kristen og jeg bestemte
meg da for å støtte ham med månedlige beløp for
å bygge opp et arbeid i Lugansk-området. I dag
har dette arbeidet vokst til 14 menigheter og 4
rehabiliteringssentre. Bibelen sier «forakt ikke den
ringe begynnelsens dag.» Det har vi virkelig fått se
i Lugansk. Før krigen var dette et levende arbeide
som møtte mange mennesker i deres nød. Nå ber
vi om fred slik at arbeidet kan fortsette med å nå
folket i Lugansk-området.

Pastor Vitalik fra Lugansk med familie

Herlige dager i Zhmerinka

V

i fikk noen herlige dager i Zhmerinka på
denne turen. Vi besøkte menigheter og
enkeltfamilier som har det vanskelig. Det
er så ufattelig mye nød i dette landet

Sterkt dåpsmøte

D

et var sterkt å få være med på
dåpsmøtet der mange av guttene fra
rehabiliteringssenteret vårt ble døpt. For
dem er det en sterk opplevelse å få gå over fra døden
til livet og i dåpen begrave det gamle livet. Det var
en tidligere bryter som ble døpt, som var kjent som
sportsmann og hadde vunnet mange mesterskap.
Men så hadde narkotika ødelagt hans liv og nå er
han på rehabiliteringssenteret. Han strålte som en
sol da han ble døpt, og slik var det med de fleste av
dem som gikk i dåpens grav den dagen. Utrolige
livshistorier om forvandlede liv etter møtet med
Jesus. Senteret vårt der nede er så fantastisk og til
hjelp for så mange mennesker. Jeg var så grepet
under dåpsmøtet at jeg hadde vanskelig for å tale,
tårene bare rant og rant over det jeg så i de som lot
seg døpe.
Håkon Fagervik
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Husmøte i landsby i Ukraina

Fantastisk høst på gården vår i Ukraina. Treskemaskinen er
innkjøpt av bruktbutikken i Søgne. Dette er hjelp til selvhjelp,
som er til stor velsignelse for folket i Ukraina.

Vekkelsesrapport • Side 29

Alle Foto: Håkon Fagervik

For et herlig dåpsmøte på rehabiliteringssenteret vårt
i Ukraina. Denne karen hadde vært en kjent bryter.
Han havnet i narkotika og ødela sitt liv. Nå er han på
rehabiliteringssenteret vårt, har blitt frelst og blir her døpt
av Pastor Youra.

FANTASTISKE
HJELPEREN
BRUKTBUTIKK I
SØGNE

B

utikken er fantastisk! Det bugner over av remedier i alle
fasonger fra kjeller til loft. Tenk at de har gitt ut mer enn
9 millioner kroner til forskjellige prosjekter siden 2008!

Så er det likevel ikke butikken som gjør mest inntrykk, men
menneskene bak den! Inger og Odd Arnfinn Reinertsen og
deres fantastiske tropper berørte meg skikkelig når jeg fikk
muligheten til å besøke dem på en av deres medarbeider fester
for en tid tilbake. Alle jobber frivillig! For en gjeng! Mer enn
50 medarbeidere var samlet den kvelden. Det må til for å holde
hjulene i gang. Man skjønner jo fort at det er enormt mye arbeid
som legges ned i en slik virksomhet!

A

t jeg fikk med meg en sjekk på 100 000 kr til eldresenteret
i Ukraina gjorde meg jo ikke mindre beveget. De har
virkelig stått med oss i dette prosjektet! Det hadde nok
ikke blitt noe eldresenter uten hjelpen fra Hjelperen.

Bruktbutikken Hjelperen overrakte meg en sjekk på
100 000 kr til eldresenteret i Ukraina.

Tusen takk!
Leif J
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Eldresenteret vårt i Ukraina

oslo

Den Hellige
Ånds nærvær
blant disipler i
Oslo
D
et er så forfriskende å dra på teamtur
ut fra Bønnesenteret. Anders,
Tonje, Luca Elia og jeg deltok på
Disippel Weekend i Nordmarka i Oslo 19.-21.
september.

D

isippel Oslo er et arbeid ut i fra
Ungdom i Oppdrag. De samler
studenter og UIO’ere til månedlige
samlinger og en helgetur i halvåret. Temaet
de hadde satt for helga var ”Den Hellige Ånd
i hverdagen”. Anders ledet lovsang, mens
jeg talte og underviste. Samlingen var på
Nordmarkskapellet.

J

eg opplevde Den Hellige Ånd sa til meg
i forkant av helga at jeg bare skulle få lov
til å skryte av han, så skulle ha ta seg av
resten. Og det gjorde han. På fredagskvelden
så vi den siste filmen til Darren Wilson, Holy
Ghost. Lørdagsformiddag underviste jeg om
Den Hellige Ånds plass i våre liv, menigheter
og hans plass i Guddommen. Lørdagskvelden
ble en skikkelig ”Encounter plass” der Den
Hellige Ånd møtte opp så sterkt med sitt
nærvær.

D

en Hellige Ånd er så personlig. I 2.
Kor 13:13 står det:
Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds
kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være
med dere alle!

S

amfunn betyr vennskap. Jeg ønsker å
oppfordre deg som leser dette om å
bygge et personlig og nært vennskap
med Den Hellige Ånd. Han er vår venn og
hjelper. Start dagen med å si “Hei Hellige Ånd,
hva skjer?” Han venter på deg!
Andreas Fjellvang
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Galpin var pastor i mange år, før livet ble snudd opp-ned
i møte med åpenbaringen av Gud som far

Fa
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arshjerteskolen:

-Alt ble snudd

“opp-ned”
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O

ver 60 deltakere var samlet på bønnesenteret da
FatherHeart Ministries Norge, med Unni og
Olav Slåtten i spissen, arrangerte Farshjerteskole
for ledere og pastorer i midten av september. Disse skolene
har blitt arrangert flere ganger på bønnesenteret de siste
årene, men det er første gang det holdes en egen skole for
pastorer og ledere her. Også i internasjonal sammenheng
er det uvanlig, skal vi tro Trevor Galpin, som var en av
lærerne på den ukelange skolen.

– Det ser ut som at det fungerer bra i Norge,
sier han, og antyder at de har hatt blandede
erfaringer med å nå inn til ledere ellers i
verden.
Livet snudd opp-ned
Trevor Galpin er vokst opp på Londons østkant, bor på
New Zealand, og bruker over 80% av sin tid på å reise, som
oftest sammen med sin kone Linda. Han er internasjonal
koordinator i lederskapet i FatherHeart Ministries, men
han fastholder at han først og fremst er en sønn av Gud.
Hva han gjør kommer i andre rekke, sier han.
Selv har han vært pastor i mesteparten av sitt kristne liv. For
åtte år siden kom han inn på en lignende farshjerteskole,
og fikk for første gang møte det han kaller åpenbaringen
av Gud som far. Til da var han langt mer opptatt av å være
en tjener. Hva han gjorde hadde alltid vært viktigst.

– Alt ble snudd opp-ned. Eller, la oss
heller si at det ble snudd rett vei, opp.
Jeg trengte ikke lenger å streve for å
gjøre de rette tingene. Det forandret
hele forståelsen av hvem jeg er i relasjon
til min Far, sier Galpin.

Farløse kristne
I disse farshjerteskolene brukes mye tid på undervisning
og å hvile i Guds nærvær. Fokuset er todelt; å gi et tydelig
bibelsk fundament for Gud som far, og å skape en plass
hvor deltakerne kan få møte Gud og kjenne seg elsket
på det personlige plan. Det er en hjerteskole, forklarer
Galpin.
En nederlandsk pastor sa det slik: «Jeg trodde disse
farshjerte-greiene var enda en bok på hyllen. Så innså jeg
at det ikke var en annen bok, det var hyllen alt stod på.»
Alt hviler på åpenbaringen av Gud som far. Det forandrer
måten vi gjør alt på; evangelisering, lovsang, bønn, og alle
andre aspekter ved menighetslivet.
Den globale menigheten er preget at farløshet, mener
Galpin. Det er et fravær av forståelse av Gud som vår far.
Ofte oppfører vi kristne oss som foreldreløse barn, fordi
vi ikke vet hvem vi er som sønner og døtre av Far. Man
prøver å finne sin identitet i det man gjør, og om man blir
likt og akseptert av andre.

– Jeg hadde aldri før sett for meg at kristenlivet
kunne være så gøy, sier Galpin om tiden etter
at han fikk åpenbart Gud som en kjærlig far.
Sterke møter med Gud
Deltakerne på denne skolen er åpne og takknemlige,
er hans inntrykk. Han forteller hvordan Gud har møtt
deltakere på sterke personlige møter, og fått oppleve
helbredelse på innsiden. Håpet deres er at de skal få kunne
leve i en kontinuerlig åpenbaring av Guds farskjærlighet
etter at skolen er over.
Unni og Olav er også strålende fornøyd med pastorskolen,
men de tar ikke ferie av den grunn. Bare to uker etter at
skolen er over er det tid for ny farshjerteskole på Levanger,
denne gangen åpen for alle.

- Herman Frantzen
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Heddal

Den Hellige
Ånd i aksjon
i Heddal

J

eg har aldri før vært med på at en må kjøre over
flystripa for å komme til kirka! Da vi dro 6 stykker
fra bønnesenteret for å ha bønnekonferanse i Heddal
Misjonskirke, var bommen over flystripa nede, og vi
måtte vente på et fly som skulle lande. Dette ble et tydelig
tegn for oss på hvordan helga skulle bli. Vi må vente på
himmelen. Når Guds Ånd har «landet», kan vi handle!
Det er utrolig spennende å la Den Hellige Ånd få rom!
Det var det nettopp det som fikk skje. Fra første møtet
på torsdags kvelden til avslutningsmøtet på søndag, var
Den Hellige Ånd i aksjon!
Det ble ingen «hovedtalere» på denne konferansen. Den
Hellige Ånd fikk virke gjennom de forskjellige gavene i
teamet, og gjennom Heddølene sjøl!

G

uds Ånd hvilte over forsamlingen, og
vitnesbyrdene lot ikke vente på seg. Flere
vitnet om tydelige helbredelser. Relasjoner ble
reparert, dype psykiske plager fikk lindring. Flere vitnet
også om en ny frimodighet. Mennesker som har vært
under åk i årevis vitnet om at Gud hadde grepet inn!
Det kom folk fra mange menighetssammenhenger og
deltok på konferansen. Flere ikke-kristne var også innom.

Ikke ofte man må vente ved en
flystripeovergang!

Det er en fantastisk flokk å være sammen med folket
i Heddal Misjonskirke, en skikkelig velsignelse. Vi
opplevde veldig tydelige profetiske signaler på at Gud er
på gang i Heddal!
Leif J
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Vitalic og Natasha Chesnokovu

Rett fra krigen
i Øst-Ukraina
til evangelistkonferanse på
Nordic
Vitalic slår litt oppgitt ut med hendene: ”Vi skjønte ingenting
da det skjedde! Vi trodde ikke det kunne skje. Vi hadde
bedt så mye. Hele sjelen vår er i de byene som nå er så hardt
rammet av krigen. Enda forstår vi det ikke. Jeg tenker at
jeg kommer til å våkne og at alt er som før.”
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H

an og familien har kommet seg ut av Lugansk.
De fleste av av hans 400 medlemmer også. De
er spredt rund i forskjellige byer. Vitalic og
familien bor nå i Kharkov ca 30 mil fra Lugansk. Her har
de allerede startet ny menighet som nå teller 100 personer.
2-3 ganger i uken drar det folk fra menigheten hans inn til
Lugansk med medisiner og mat og klær. På returen tar de
med seg folk som ønsker å komme ut av området; spesielt
gravide barn og handicappede.
Situasjonen i Lugansk er farlig og det er heller ikke verken
strøm eller vann. Mange av husene er ødelagt og det er full
krise med tanke på vinteren som kommer.
Både Vitalic og kona Natasha vokste opp i kristne familier.
Vitalics far var pastor. Han ble døpt i Den Hellige Ånd og
talte tunger når han bare var 8 år gammel. Natasha sier
menigheten var en karismatisk pinsemenighet, men veldig
tradisjonell og alvorlig.
Vitalic som ble født i 1972 , fikk også med seg noe av
kommunisttidens kristendomsforfølgelse. Vi ble forfulgt
på skolen. Lærer kunne slå uten grunn og vi fikk lavere
karakterer på grunn av vår tro. Foreldrene fikk trusler om
at myndighetene ville ta barna fra dem. Hvis du gikk på
møte risikerte du å måtte betale hele lønna di i bot.
Kalt til evangelist
ud rørte ved Vitalic på en spesiell måte i 1988.
Han begynte å få nød for de som ikke var frelst.
Da han kom fra militæret i 1992, begynte han å
forkynne og evangelisere for folk i Lugansk. ”Jeg var veldig
ung og hadde ingen erfaring” sier han og smiler.
Natasha og Vitalic ble gift og møtte kort tid etter det

G

Håkon Fagervik. Møtet med han førte til en sterk fornyelse
og enda sterkere nød for folk. Frem til år år 2000 var han
evangelist i farens menighet. Det året startet han sin egen
menighet.
”Visjonen min er å starte mange menigheter” sier han.
En gang startet vi 4 menigheter omtrent samtidig. Jeg
er pastor /evangelist, sier han og vi skjønner at Vitalic
ikke er en mann som ligger på latsiden! I dag har de 15
menigheter i Lugansk / Donetsk regionen.
Menigheten driver også en rekke rehabeliteringssentra
fro rusmisbrukere. Vitalic sier at de fleste av hans ledere
er folk som kommer fra rusbakgrunn. Selv ble han
utrolig overrasket da Gud ba han om å starte arbeid
blant rusmisbrukere. ”Jeg Gud? Jeg har jo aldri vært
rusmisbruker!”
De har også nettopp startet rehabiliteringssenter og
husgruppe ca. 60 km fra Kharkov
Nå vil de gjerne hjelpe også de som har flyttet fra Lugansk.
De har jo måttet reise fra omtrent alt de hadde. De trenger
mat, madrasser og varme klær.
Vi tror på og ber om fred selv om vi ikke nå ser det med
øynene, avslutter Vitalic.
Vi er med på den bønnen!
Leif J
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Håkons reiseplan

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
17. - 19. OKT.
Møteserie Halsnøy

19. - 23. nov.
Møteserie Betania Fauske

22. - 26. Okt.
Møter på Helgeland

27. - 30. nov.
Konferanse på Bønnesenteret

29. okt. - 3. nov.
Møteserie Lofoten

2. - 16. des.
Misjonstur til Filippinene
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NORDIC
STOL
Stoler til
– Menigheter
– Konferansesentre
– Hoteller
– Forsamlingslokaler

Fra kr

500

pr. stk. ekskl. mva
Montering er inkludert.
Frakt kommer i tillegg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

post@nordicstol.no | www.nordicstol.no

