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Jeg tror ikke de bommet på målet, men 
de hadde garantert feil mål. Jerusalem 
ville vel aldri i verden gå til en stall i 
Betlehem for å tilbe. Betlehem skulle 
selvsagt komme til Jerusalem. Der var 
tempelet og hver minste ting timet og 
tilrettelagt. Alt som måtte til for å dyrke 
Gud var der, bortsett fra Gud da. Han 
var i Betlehem. Jerusalem gikk jo glipp 
av hele jula! Noen stjernetydere hadde 
fått det med seg for lengst at noe stort 
var på gang og englene sang for hyrder 
og sauer helt ute på jordet. Hyrdene 
sprang sporenstreks til stallen. Men 
hvor sprang Jerusalem? Ingen steder. 
De trodde de var der. Kanskje kan 
man beskrive det med en omskriving 
av historien om Keiserens nye klær? 
Jerusalem hadde alle de fine klærne, 
men keiseren lå naken i en krybbe i 
Betlehem.

Gud kom til Jerusalem, i følge 
tradisjonen 2 februar,  40 dager senere. 
INGEN la merke til Han, bortsett 
fra en gammel mann og en gammel 
dame som satt på gangen og søkte 
Guds rike. Ingen regnet med dem. De 

hadde hverken adgang til herlighetene 
i helligdommen eller til å menge seg 
med prestene, men de fikk møte Ham. 
De fikk møte Herlighetens Herre der på 
gangen! Han fikk jo heller ikke komme 
inn. Hverken i det Hellige eller det aller 
helligste.

Jesus brukte ikke mye tid i Jerusalem. 
Han vokste ikke engang opp der. Han 
var bygdegutt.  Enkle fiskere ble hans 
elever og etter hvert ledere.  Jerusalem 
tok aldri imot Jesus. De korsfestet Ham, 
til og med utenfor bymuren. Jerusalem 
tar aldri imot slike folk som Jesus.

Hva er vårt mål? Hvor er vi på vei? 
Til Jerusalem, eller til Betlehem? Til 
programmene, perfeksjonismen, 
«stæsjet», organiseringen, lyd, lys, røyk 
og timet og tilrettelagt, eller til en enkel 
stall i Betlehem til kongen i en krybbe. 
«Et barn er oss født og herreveldet 
er lagt på hans skuldre.»  Jesus bar 
krybben med seg i hele sitt budskap: 
«Jeg takker deg Gud for at du har skjult 
dette for de forstandige og åpenbart 
det for de enfoldige små! Om dere 

ikke omvender dere og BLIR som barn 
kommer dere ikke inn i Guds rike.»    
Hva får oss til å tro at Gud har forandret 
seg?  Hvis Gud sier at den minste er 
den største i Hans rike, er det lurt å 
stake ut kursen i den retningen både 
for oss som personer, organisasjoner 
og menigheter. Noen tror man må lede 
store forsamlinger med stram hånd. Det 
er ikke min erfaring. Når Guds Ånd får 
rom kan store forsamlinger sitte i enkel 
stillhet og bare drikke av Hans nærvær. 
Men de trenger å oppdage at det er 
mulig. De trenger å gjøre de dyrekjøpte 
erfaringene som gjør at også hjerter i 
fellesskap kan stilles til ro. Det ligger et 
enormt ansvar på oss som ledere at vi 
har rett mål og at vi har pilgrimsveien 
lagt ned i våre hjerter. Hvordan kan 
vi lede noen dit vi ikke selv vet veien?  
Jerusalem fortsatte i samme spor som 
før. Bordene Jesus rev ned ble satt opp 
igjen og pengene som ble strødd ut 
fikk de skrapet sammen og duene var 
tilbake i burene sine. 

 Å være leder for en organisasjon gir 
mange muligheter til stress. Det er jo 

mulig at arbeidet for Ham kan føre til at 
vi mister Ham selv ut av syne?  Her om 
dagen måtte jeg undervise hjertet mitt 
i ca. 45 minutter. Jeg fortalte det at nå 
måtte det roe seg ned og legge seg stille 
ned ved Jesu føtter. Et stresset hjerte bli 
utrolig tunghørt. Etterhvert begynte 
hjertet mitt å lytte og ble til slutt rolig 
for Hans åsyn. Da begynte livet å fylle 
hjertet mitt. Det ble lyst og stille som et 
barn som har stilt sin tørst ved sin mors 
bryst.  

Gud er der i Betlehem, i det enkle. Han 
er mye heller på gangen enn i de fine 
saler om det er der han finner lengselen

God jul og godt liv i Betlehem

Men Gud var i Betlehem

/ LEDER
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I disse dager fylles husene våre 
med de kjente luktene fra tidlig 
barndom. Peppekaker, bordstabler, 
napoleonshatter, kokosmakroner. 
Kakeboksene fylles og stables. Liv 
kom til meg her om dagen og sa 
her fant jeg sannelig en hel boks 
med kokosmakroner fra i fjor. Jeg 
prøve en ettersom kokosmakroner 
er min favoritt blant julekakene, 
men den var hersk og smakte ikke 
bra i det hele tatt. Men så begynner 
min elskede å bake på nytt de 
vidunderligste kokosmakroner. 
For en velsignelse. Jeg lurer på 
hvor kona min henter alle disse 
oppskriftene fra.

JULEKAKER OG BESTEMOR, 
BARNAS FAVORITT 
Det bakes og det bakes, 
barnebarna elsker å være med og 
den minste, Lucy, sitter likegodt 
på kjøkkenbenken like ved 
miksmasteren og vil så gjerne hjelpe 
bestemor. Kakeboksene stables 
ute i boden, og sannelig der er 
kokosmakronene forsvunnet fra 
kjøkkenet. Det må gjemmes noen 
til det blir virkelig jul, at ikke alt blir 
fortært til adventskaffen. 

LUTEFISKEN 
Selv er mitt domene utenfor 

veggen, ho Liv e jo sjefen innadørs. 
Tørrfisk er kommet fra Lofoten, 
fiskevrakeren Lauritz har fikset 
meg flott Lofotorsk som posten 
vil ha ut av hyllene så fort som 
mulig på grunn av stanken. Nå er 
den på plass, kapping rensing og 
bløting tar sin tid. Over en uke må 
den tørre fisken ha på seg før den 
er klar til luting. Så er det å finne 
fram kaustisksodaen, blande rette 
forholdet og passe på at det ikke 
blir for mange time i lut.  Jeg kan 
ikke ha skjelvende lutefisk, han må 
være fin og fast i fisken. Vi nærmer 
oss to uker så er 25 kg fisk blitt til 
hundre kilo herlig lutefisk. Da er 
julen berget for de mange som skal 
ha lutefisk denne jula. Det kokes, 
serveres og deles ut over en lav sko. 
Naboer, familie og venner må jo få 
sin del av velsignelsen. Den gamle 
mannen kan kunsten som han har 
lært seg gjennom mange år.  Julen er 
berget også dette året, julekakene er 
på plass i boksevis.  Lutefisken er på 
plass i fryserne. 

FAMILIEN, LUTEFISKEN OG 
JESUS 
Lysslyngene fra Europris henger 
i trærne, og sannelig er nysnøen 
kommet og har farget trær og jorder 
hvite. Min bror har en sang der han 

fabulerer over hvordan har vi feiret 
julen om Jesus hadde vært født her 
nordpå. Ville ha servert lutefisk 
til de 5000? Jeg tror iallfall at han 
ville ha kost seg med et ordentlig 
godt lutefiskmåltid. Så opptatt 
han var av fiskernes liv og levned 
ved Genesaretsjøen. Men for oss 
så er det jul med alle ingredienser 
på plass.  Nå kan familien komme, 
vi er forberedt slik vi har vært de 
siste 50 år med barn og etter hvert 
barnebarn.  Julen er en herlig 
høytid. Og når vi løfter blikket vårt 
fra julekaker og lutefisk så er vi så 
takknemlig for Jesus og all hans 
nåde og godhet mot våre liv. Ikke 
alle har det like bra som oss i Norge, 
derfor er givergleden i Julen en så 
viktig påminnelse mitt i julekosen, 
at det er noen som ikke har det 
så godt som oss. Også vi kan få 
være med og hjelpe. Ukraina er 
vårt område med hjelpesendinger, 
julepakker og matpakker. For en 
velsignelse å få strekke seg videre ut 
over julekosen her hjemme og nå de 
fattige i dette vakre landet. Velsignet 
jul!

Ha a k o n  Fa g e r v i k

Lukten av Jul
/JUL TID
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250 ÅR SIDEN HANS 
NIELSEN HAUGE BLE 
FØDT

I forbindelse med at det er 250 
år siden Hans Nielsen Hauge 
ble født i år, arrangerte vi en 
«helaften med Hauge» på 
bønnesenteret. Professor Idar 
Kjølsvik  og 1. amanuensis 
Linda Haukland holdt foredrag 
mens Alv Magnus hadde en 
fremragende monolog der han 
spilte en aldrende Hauge som 
fortalte om sitt liv. 

At Hans Nielsen Hauges 
betydning for landet vårt har 
blitt sterkt undervurdert kom 
klart fram fra foredragene. 
Hans Åndsopplevelse hadde en 
enorm innflytelse på samfunnet 
og hele datidens tankesett. Fra 

at kongen og embedsmennene 
hadde all makt kom det nå 
en sterk overbevisning om at 
hvert menneske er verdifullt 
og kan selv høre fra Gud og 
realisere sine drømmer. Det ble 
en bevegelse av både kvinner 
og menn som verken kongen 
eller øvrigheten klarte å stoppe. 
Det var en revolusjon, men 
uten vold og opprør.  Godhet, 
ydmykhet, hjelpsomhet, 
oppfinnsomhet, kunnskapstørst 
og samfunnsengasjement var 
livskraft som kom ut fra sterke 
møter med Gud og førte til store 
omveltninger både i bygd og by. 
Her var det ikke predikanter 
som stod i sentrum. Man samlet 
seg i tekstfellesskap og studerte 
både Guds Ord og Hauges brev. 
Bevegelsen vokste raskt og Hauge 
var i en periode Norges mest 

leste forfatter. Motstanden mot 
ham vokste også. Det gjorde at 
han bare fikk 7-8 år med aktiv 
reisevirksomhet. 10 år i fengsel 
tok helsa til Hauge. Han ble 
bare 53 år gammel. Bevegelsen 
fortsatte å vokse også etter 
Hauges død og Hauges folk 
hadde bland annet innflytelse 
når grunnloven ble til i 1814.  I 
frikirkeligheten har vi en spesiell 
grunn til å takke Hauge. Hans liv 
dannet grunnlaget bl.a. for det 
fargespekter av menigheter vi 
har i landet vårt i dag. Hans egen 
skildring av sin Åndsopplevelse 
har skapt en legitimitet og 
forståelse for individuelle 
Åndsopplevelser og betydningen 
av dem.

 

Hauge kveld på bønnesenteret

/ LEVANGER

L e i f  J

‹ ‹ H A N S  Å N D S O P P L E V E L S E  H A D D E  E N  E N O R M  I N N F LY T E L S E 
P Å  S A M F U N N E T  O G  H E L E  D A T I D E N S  TA N K E S E T T › ›
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Endelig !
Coronaen sørget for at vi måtte 
utsette og usette den siste modulen 
av bønneskolen. Endelig kunne vi 
gjennomføre!   Fantastisk å kunne 
møtes igjen! Ca. 80 mennesker var 
samlet fra onsdag til søndag.

Husets egne folk underviste og så var 
vi så heldige å få med Leif Braathen 
fra UIO Borgen et par dager. Jeg 

har fått noen av deltakerne 
til å skrive litt om hvordan de 
opplevde dagene:

Jeg gledet meg veldig til det 
endelig var tid for bønnemodul 
3. Jeg hadde kun vært en gang 
tidligere på bønnesenteret, da 
på bønnemodul 2 i fjor og bare 
visste allerede da at jeg måtte få 
med meg den neste også.

Tittelen på bønneskolen var 
nærmere og det var ikke bare 
en tittel men ble en opplevelse/
virkelighet. 

Det å kunne være sammen over 
så mange dager og bare senke 

skuldrene og ta imot var bare nydelig. 
Gjennom lovsang og tilbedelse 
opplevdes et så sterkt nærvær 
av Gud som ikke kan beskrives. 
Undervisningen var enkel, god, 
lettfattelig og frigjørende. Alt i alt 
noen fantastiske dager. For meg har 
det vært livsforvandlende å fått være 
med på bønneskolen.

Marianne Solås

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

I høst har Gud begynt å vekke opp 
igjen og vise nye ting om det han la 
på hjertet mitt for 15-20 år siden, 
som er menighet og jobben. De siste 
par årene har jeg kjent at jeg bare 
har måttet legge ned ting. Det har 
vært spesielt vanskelig på jobb, i en 
mediebedrift der jeg har følt at mye 
har blitt veldig ensidig presentert. 
Fra å være stolt av arbeidsplassen har 
jeg nesten blitt flau over å si hvor jeg 
jobber. Jeg har vært så frustrert og 
ropt til Gud. Lurt på hvorfor han har 
plassert meg der. Alt virket så fastlåst 
og håpløst. Før bønneskolen måtte 

jeg ringe en av journalistene jeg har 
vært mest frustrert over, angående en 
reportasje. Og plutselig kjente jeg bare 
godhet og kjærlighet for personen! 
Alle motstanden og frustrasjonen 
var borte. Og Gud begynte å tale: 
«Du er kalt til å elske. Jeg vil gi deg 
kjærligheten du trenger, bare hold deg 
nær til meg. Gi meg meningene deres, 
og bare elsk dem.» Det er ikke mitt 
ansvar å bære folks meninger, eller 
prøve å forandre dem. Jeg kan bare be 
for dem og elske dem! For en frihet! 
På bønneskolen var det flere som 
snakket om kall, om hvilket mandat 
Gud har gitt meg, hvem Gud har 
betrodd meg og gitt meg sitt hjerte 
for. Jeg er ikke i tvil om hva og hvem 
det er. Jeg fikk legge ned to steiner ved 
korset, for menighet og jobb, som jeg 
har båret på. For en lettelse! Og jeg 
opplevde at Gud begynte å tale om 
menighet igjen. Jeg er så spent på hva 
Gud vil gjøre framover! Jeg kom også 
i snakk med ei på bønneskolen som 
fortalte om boka «The Gift of Tears». 
Siden jeg var barn har jeg tatt lett 
til tårene. Folk rundt meg har ikke 
forstått det, og kanskje aller minst jeg, 

BØNNESKOLE MODUL 3 ETT ÅR CORONAFORSINKET
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iallfall da jeg var yngre. Og i det siste 
har jeg grått utrolig mye. Ikke fordi 
jeg er lei meg, men fordi jeg blir så 
berørt av ting. Da forsto jeg at det er 
en del av bønnespråket mitt. Det gjør 
at jeg kan bruke det mer aktivt, forstå 
bedre hvordan Gud har «skrudd meg 
sammen» og omfavne den jeg er.

 Kirsti Moi

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

Det var godt å komme til 
bønnesenteret igjen nå i høst, og til 
bønneskolen. Ja, på bønnesenteret 
lever de virkelig opp til det navnet;

«Kom nærmere! Kom inn i Guds 
nærhet! 

For meg er det en god opplevelse av 
å komme hjem, når jeg komme til 
bønnesenteret. Jeg setter så stor pris 
på hvordan de søker Den hellige Ånds 
ledelse, som får prege, fylle og lede 
samlingene og livet der oppe. 

Her dekkes bordet for meg, slik at jeg 
kan komme, være inn for Guds ansikt 
og ta til meg av det som Han setter 
framfor meg. I fred og frihet, omgitt av 
varme og klokskap. 

Lovsangen løftet virkelig sterkt inn 
i Guds nærvær. En tilbedelse som 
rydder vei for Herrens komme!  I mitt 
liv! I våre liv! Og i vårt land! 

Nå går vi inn i advent. La oss løfte 
blikket og rydde vei for Han som er 
kongenes konge og Herrenes Herre; 
JESUS

Karen Graaten

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

Jeg og min kone har satt stor 
pris på bønneskolene på Nordic 
Mission. Ikke bare opplever vi at 
forkynnelse, lovsang og møtetid er 
ekte Jesus sentrert, men det gir også 
stadig inspirasjon til videre arbeid 
hjemme.  Denne siste gangen var det 
spesielt Anita Thrana sin pinnsvin 

undervisning som satte spor. Vi har 
i mange år bedt for mennesker og 
opplevd små og store gjennombrudd, 
mye av dette skyldes undervisning 
om tro, nærvær av DHÅ og direkte 
forkynnelse rundt bønn. Det som 
skilte seg spesielt ut denne gangen 
var undervisning om situasjoner 
hvor mennesker har psykiske eller 
fysiske plager knyttet til hendelser 
i livet som de trenger utfrielse fra. 
Anita sin svært enkle, men praktiske 
og konkrete undervisning ga mye 
lærdom om hvordan man kan spørre 
DHÅ om løgner i livet. Ved å stille 
enkle spørsmål kunne man få enkle 
svar som man kunne be sammen med 
den personen som opplevde løgnen. 
Samtidig var det også fokus på å finne 
sannheten fra Gud som erstattet 
løgnen.

Det var oppmuntrende å høre at Leif 
Johnny og Anita hadde brukt denne 
metoden i flere år med gode resultater, 
og flere av vitnesbyrdene var veldig 
befriende å høre. Det er vanskelig 
å glemme hvordan en person 

kunne snakke om vanskelig ting, og 
knytte det til et bilde av et pinnsvin. 
Utfordringen var at disse tingene ikke 
ville gi slipp. Forløsningen var at Anita 
foreslo at pinnsvinet kanskje kunne ta 
på seg sine flotte røde gummistøvler 
og gå. 

Vi forstår selvsagt at ingen utfrielse 
fungerer uten en atmosfære av Guds 
nærvær, et ønske om tilgivelse og 
gjenopprettelse, men selve metoden 
var så spennende at vi håper at Leif 
Johnny og Anita vil skrive et lite hefte 
om dette. Det er fantastisk hvordan 
Gud bruker kreativitet, humor og 
barnslig enkelhet for å løse problemer 
i livet hos mennesker. Dette må 
vi bare få nåde til å få mer innsikt 
i. Tusen takk for at dere deler av 
deres opplevelser. Takk for en veldig 
inspirerende helg nok en gang. Gleder 
oss til å lese boka om det pinnsvinet 
med de røde gummistøvlene.

Elin og Ragnvald Holst-Larsen

/ LEVANGER

« . . .  T I T T E L E N  P Å  B Ø N N E S K O L E N  VA R  N Æ R M E R E  O G  D E T  VA R  I K K E 

B A R E  E N  T I T T E L  M E N  B L E  E N  O P P L E V E L S E / V I R K E L I G H E T. . . »
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Guds fred kjære venner,
Når jeg ble spurt å skrive historie om 
familier som har det vanskelig så er det 
mange sånne familier i Latvia som har 
det virkelig tøft i hverdagen. 

Og det er sikkert mange sånne historier 
ikke bare hos oss, men i mange andre 
land. I Bibelen sier Kristus at det 
blir alltid fattige blant oss. Og det er 
sant at folk kommer ofte i vanskelige 
livssituasjoner. Noen på grunn av sine 
feil og andre på grunn av ting som er 
ikke avhengig av dem. Derfor har jeg 
tenkt ikke å skrive om 1 konkret familie 
men om felles situasjon. 

I 2009 det ble voldsom krise i Latvia. 
Jeg jobbet som eldste bror i kirka 
og mange familier slet skikkelig 
økonomisk.

Det er mange som tok lån og klarte 
ikke betale og mista alt. Og det var flere 
som mistet arbeid og begynte å drikke 
på grunn av psykisk trykk. Flere menn 
måtte reise til utlandet på jobb. Og det 
ble igjen mødre alene med barna. 

Det er diverse tilfeller men dessverre er 
felles for dem som er så trist at unger 
lider. Hjelp fra staten er minimal hvis 
det er noe hjelp å få i det hele tatt. 

Derfor startet vi i menigheten med 
møter der vi forkynte Evangeliet 
og delte ut mat og klær, hadde 
søndagsskole for unger og div. 

Til 2018 så hadde vi aktiv tjeneste hvel 
lørdag kom det ca 200 stykk + ca 80 
barn, som vi hjalp. 

Fra 2012 hadde vi på besøk av team fra 
Nordic Mission og siden da hjelper vi 
konkrete barnefamilier. 

Det ble mer målrettet og konkret hjelp. 
Det er å kjøpe klær, utstyr, hjelp med 
oppussing, medisin og mat pakker. 
Vi hjulpet mange familier i denne 
perioden. Der mange unger vokste og 
mange mødre takket venner fra Norge 
for støtte.

Tiden går og det er familier som med 
vår hjelp reiste seg på beina og går 
videre i livet. Det er mange som flyttet 
fra Latvia. Og det er mange fortsatt 
som trenger hjelp.

Alle dem som ble hjulpet og får fortsatt 
hjelp sier at det er Gud som står bak alt 

dette. 

Det er kun han som gir oss ønske og 
mulighet å hjelpe med penger, tid og 
forbønn. 

For nå er det spesielt tøft for familier 
med flere barn. Spesielt der det er kun 
1 forelder. Pluss den krisesituasjon på 
grunn av korona. 

Men takk til Herren og hans barn som 
vil hjelpe så fortsetter vi vår tjeneste for 
folk og unger med mat og klær og Guds 
ord.

B r o d e r  h i l s e n  f ra  S o s i a l 
Pa s t o r  S e r g e i  Hra p a n , 

S a n n h e t e n s  O rd  R i g a

/ LATVIA
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/ LEVANGER

Også i år har vi fokus på å hjelpe fattige i 
Ukraina med matpakker til jul. Gunvald 
Eikeland hos oss står i bresjen for denne 
innsamlingen.  En av tiltakene vi har 
gjort var å arrangere en Ukrainakveld 
på bønnesenteret. Vi hadde besøk av 
pastorparet Lena og Jura fra Zhmerinka 
og lederen for familiehjelpen mamma 
Tanya. Det ble fremført både norske og 
ukrainske julesanger av sangere og musikere 
fra bønnesenteret og Lena og jura. Lena 
trakterer jo trekkspillet på en fenomenal 
måte!  Det er både sterkt og rørende å 
høre hva Gud gjør gjennom menigheten 
«Håpets Kilde». Det er nå 25 år siden 
Haakon Fagervik for første gang møtte 
Jura i Zhmerinka, Den gang var Haakon 48 
år. I år er Jura 48 og får stå i et omfattende 
arbeid som også legges merke til og settes 

pris på av lokale myndigheter. Mamma 
Tanya sa en gang: «Det er du Haakon som 
har lært oss gavmildhet» Hun har virkelig 
fått disse verdiene dypt i sitt hjerte. Hun 
arbeider utrettelig for å hjelpe de fattige 
, de som ligger under for rus og også de 
eldre som er vanskeligstilt. Hun vinner 
mennesker for Gud hele tiden. Disse våre 
venner er den viktigste «kapitalen» vi har. 
De forvalter hjelpen vi gir med Jesu hjertelag.  
Forsamlingen på ca 50 personer ble tydelig 
rørt over det de fikk høre.

Det ble samlet inn 45000kr til matpakker 
denne kvelden! Du kan også få være med å 
hjelpe gjennom å Vippse til # 777789 mrk. 
Ukraina, eller ved å gi på kontonr  4534 28 
12736

Innsamling til matpakker 
til fattige i Ukraina

L e i f  J
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Deltakere fra hele landet kom til 
Levanger for å bruke uken til å dykke 
dypere i hva lovsang er, og bruke tid i 
Guds nærvær. 

Med lærere som Jan Honningdal, Håkon 
Fagervik, Leif Johnny Johannesen, Anita 
Thrana og Anders & Maren Skarpsno 
var det et rikholdig innhold som 
elevene fikk overgitt. 

Det unike ved denne skole-uken er nok 
dybdene i undervisningen som går 
veldig personlig inn i hver enkelt og 
samtidig de store åpenbaringene av hva 
lovsang og tilbedelse egentlig er. 

Uken ble brukt til å koble elevene 
på bønnerytmen på huset, Bibelsk 
undervisning, praktiske workshops, 
en spennende utflukt og mye trivsel og 

samvær.  

Flere av lovsangerne var sendt 
fra sin menighet, og vi tror denne 
investeringen vil komme menighetene 
og kirkene til gode.  Dette vil vi frimodig 
oppmuntre flere menigheter til å gjøre. 
Invester i lovsangslederne deres! Det vil 
styrke menigheten. 

Tilbakemeldingene fra elevene har 
vært utrolig fine. Flere har skapt nye 
sanger gjennom uken, nye vennskap er 
etablert, og forståelsen av hvilken skatt 
som lovsang og tilbedelse er for oss 
personlig og for menighetene er blitt 
mye rikere. 

Som en avslutning på skolen går 
man inn i helgen med 42t med bønn 
og lovsang. Vi kaller denne helgen 

for «Sammen for å tilbe» (tidligere 
iWorship), og da åpner vi opp for 
alle som ønsker til å komme og gå 
som det passer for å være til stede 
i bønnerommet der lovsangen og 
bønnen stiger kontinuerlig gjennom 
helgen. Elevene er med og bærer 
lovsangen gjennom disse timene 
sammen med andre lovsangsteam fra 
rundt omkring lokalt og nasjonalt. 

Skulle du gjerne vært der? Fortvil 
ikke. Det kommer ny mulighet til å bli 
med på ei slik uke når november 2022 
kommer.

NOEN VITNESBYRD FRA 
NOEN AV DELTAKERNE PÅ 
LOVSANGSSKOLEN:

Når jeg skal si noe om denne 
lovsangsskolen begynner jeg nesten å 
grine, fordi jeg er så rørt og takknemlig 
over alt jeg fikk være med på. Jeg ble 
besmittet med noe edelt og ekte, som 
jeg nesten ikke helt forstår meg på. 
Dere ledere er «hel ved», og underviste 
ikke bare, men viste med livet og de 
dere er at dere elsker Jesus. Lovsang 
er ikke en programpost, nei, ei heller 
fete akkorder, men et liv og en kobling 
på han som har all makt i himmel og 
på jord; universets Herre. Det handler 
om Hans nærvær i og gjennom mitt liv. 
Takk for at dere viser vei, dere er store 
forbilder som vårt land trenger å se & 
høre mer av              - Mariann Dalan

Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk 
bli med på lovsangsskolen og uka med 
dere. Å oppleve at Gud har lagt sangen 

Lovsangsskolen 2021

L i n n - C a t h r i n e  B e r g

7.-14.nov arrangerte vi lovsangsskole på Bønnesenteret.
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‹ ‹  D E T T E  H A R 
V E R T  E N  U K E 

J E S U S  H A R  B L I T T 
M E R  L E V E N D E 

F O R  M E G ! › ›

og tilbedelsen ned i hjertene til oss 
mennesker, helt unik for hver og en. 
Å kjenne på fellesskapet i Kristus og 
bli litt kjent med vakre mennesker 
og en sammensveisa hærlig gjeng. 
Å la DHÅ jobbe seg innover i lag 
med solid undervisning og bønn, og 
åpenbare nye våger, fjell og daler. Å 
kjenne Guds kjærlighet og at den 
alltid holder. Å bli enda et hakk friere. 
Jeg er veldig takknemlig for alt dette 
og mye mer, for de gode forbildene i 
staben og de åpne hjertene i klassen. 
Tusen takk hver og en og den unike 
og uerstattelige tilbedelsen som er så 
dyrebar for Gud.      - Gunnhild

Det var helt unikt å få være sammen 
med dere alle sammen. God og ærlig 
undervisning, levd liv, sterke Guds 
opplevelser, åndelige gjennombrudd, 

tre nye sanger, en dypere forståelse for 
hva lovsang og tilbedelse handler om 
og et større hjerte for Jesus.  
     - Ole Andreas

Når Anders spurte om vi kunne si 
noen setninger om lovsangsskolen, 
så tenkte eg først: " dette har vert en 
uke lovsangen har blitt mer levende 
for meg". Men etter å ha kjent litt mer 
på det og landet litt, så stemmer ikkje 
det. Det er mer riktig å si at dette 
har vert en uke Jesus har blitt mer 
levende for meg! For det vi har fått 
opplevd i Levanger har virkelig gått på 
dypet av relasjonen med Den Hellige 
og Allmektige og eg er så enormt 
takknemlig!         - Veronica Berland

Kjære alle, gode dere!  
En hjertelig takk fra meg også for 

tiden vi fikk ha sammen. Det var en 
dyptpløyende og givende uke. Hører 
stadig på opptaket jeg gjorde av Jans 
«Secret place» på iPaden og griner like 
mye hver gang. Dere er en fantastisk 
gjeng, og dere ledere tar jeg bare 
hatten av for! Respekt!       - Klem Kari

Takk alle sammen for en fantastisk 
tid sammen. Dette ble noe mer enn 
«et sterkt møte»; det ble en ny sang av 
overgivelse. Og så fint å vite at vi kan 
være «åpen under oppussing 
   - Marie Helene

Liker «the culture of honor» dere 
bærer på, liten bit av Himmel på jord.

Ble skikkelig glad i dere alle og er 
veldig takknemlig etter en styrkende 
og oppmuntrende uke. Hellige Ånd 

begynte en helbredelse på et område 
jeg ikke en gang visste det trengtes på. 
Han er den som vet best hva som er i 
hjertene våre, bedre enn oss selv! 

Velsigne dere og reisen deres videre 
folkens, og dere ledere med alt dere 
gjør på bønnesenteret. Guds herlighet 
etterjage dere og dekke dere enda 
mere, til og med»           - Helena Cecilia 

Eg er veldig takknemlig for desse 
dagane. Eg har fått erfare meir av 
korleis Gud bruker gavene Han har 
lagt ned i meg, og eg har blitt inspirert 
og utfordra av undervisning og det 
de som leda har delt. Eg har fått ein 
djupare forståelse av lovsang, og ser 
meir av min plass i dette.  - Ruth Henny 

Morgenbønn under lovsangsskolen
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Jeg blir alltid grepet når det nærmer seg 
jul, budskapet om den Gud som sender 
sin egen sønn til jorden for å berge oss 
fra vår synd er så revolusjonerende. 
Ingen religion eller filosofi kan komme 
i nærheten av dette budskapet om 
den unge jenta som blir befruktet ved 
den Hellige Ånd og føder Guds egen 
sønn i fattige kår.  Enhver religion 
vil framstille sin Gud som mektig, 
seirende, født i rikdom og herlighet og 
så kommer dette lille barnet født i en 
stall av en ugift ungjente. Mens andre 
religioner får tilhengere på grunn av 
deres religionsstifters rikdom og glans, 
seiere i krig etc, så dras vårt hjerte mot 
det lille barnet i krybben i Betlehem, 
Guds egen sønn.  Når Maria synger sin 
lovsang i Luk.2,46-55 så ser du flere 
vers som løfter fram nettopp de fattige 
og arme som utvalgt av Gud. I vers 48 
står det i vår bibel «Han har sett til sin 
tjenestekvinne i hennes fattigdom» 
men på gresk så er ordet «doule`» 

brukt som betyr en kvinnelig slave. 
Dette beskriver igjen dette forunderlige 
at den mektige Gud gjør et valg som 
bryter så helt med den menneskelige 
tankegangen. Guds egen sønn fødes i 
en fjøs av en ung fattig slavekvinne. Slik 
beskriver Lukas herligheten i evangeliet 
på en så treffende måte. Her møter du 
allerede kvalitetsstemplet på evangeliet, 
så annerledes, revolusjonerende i 
forhold til all religion, og samtidig så 
fylt av en slik herlighet. Et helt kor av 
engler, vise menn med gaver, lovsangere 
over alt rundt Jesus fødsel. Englenes 
sang, Elisabets lovsang, Marias 
Lovsang, Sakarias lovsang, Simons 
lovsang og Anna Fanuels datters 
lovsang. Alt på grunn av mirakelbabyen 
som er født i krybben i Betlehem. 

Luk.1,32-33 sier «Han skal være stor 
og kalles den høyestes sønn og hans 
kongerike skal være uten ende» slik 
er ordene den forundrede Maria 

Julens fantastiske og 
revolusjonerende budskap
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« H A N  S K A L  VÆ R E  S T O R  O G  K A L L E S  D E N  H Ø Y E S T E S  S Ø N N  O G 

H A N S  K O N G E R I K E  S K A L  VÆ R E  U T E N  E N D E »

/UNDERVISNING

hører fra engelens munn. Hvordan 
kan dette være mulig for meg, den 
unge fattigjenta fra Nasaret?  Men 
slik er Gud!  Ikke imponert over vår 
menneskelige storhet og ære, fordi han 
er så mye større og mektigere enn alt vi 
har her nede. Og slik fortsetter historien 
om Evangeliets framgang og seier også 
i dag. Hvor går evangeliet fram? Jo 
blant de fattige og underpriviligerte. 
De griper budskapet begjærlig fordi det 
skaper håp inn i deres liv. Et gledesbud 
for de fattige, sier Jesus i Luk.4,18.  Om 
du leser Vekkelseshistorie så finner du 
det samme som Maria lovsang Gud for. 
Herren ser til folket i deres fattigdom. 

HVA DA MED OSS I VÅR 
RIKDOM? 
Når Jesus løfter fram våre muligheter 
til frelse og å innta våre rikdommer i 
Guds rike kommer det samme fram. 
Jesus sier, om du ikke blir som et lite 
barn kommer du ingenlunde inn i Guds 

rike. Gud står den stolte imot, men 
den ydmyke gir han nåde sier Guds 
ord. Derfor er hyrdene på marken i 
førstelinjen for Guds åpenbaring. Vår 
himmelske far er ikke imponert over vår 
rikdom, vårt intellekt eller våre meritter 
av noe slag. Han er så mye større enn alt 
dette i sin kraft og supervisdom. Derfor 
løfter han opp de enkle små som de 
han strekker sine armer imot.  De som 
ingen andre bryr seg om er målet for 
det store farshjertet. Hans to adresser 
er «i det høye og hellige bor jeg og hos 
den som er knust og nedbøyet i ånden». 
Jes. 57,15 Vi opplever det så sterkt i vårt 
misjonsarbeide blant ingetingfolket 
(Warai Warai som betyr ingenting 
ingenting), hvordan de i hopetall søker 
det enkle evangeliet om Jesus og hans 
frelse. Vi opplever det samme blant 
de fattige i Ukraina, vekkelsesfolket 
er de som er falt utenfor på så mange 
måter i samfunnet. De løftes opp når 
evangeliet om Jesus griper deres liv. 

Og for en rikdom å få tjene Han den 
høyeste som så til meg i min ringe 
stand.  Å hvor jeg elsker julevangeliet. Å 
få lese det for familien i jula er så rikt og 
stort.  Om han som oppsøkte den enkle 
fiskergutten på Seløya og kaldte meg 
til å tjene ham i «hans elskede sønns 
rike.»  Tok meg med på en livsreise 
som jeg ikke i min villeste fantasi 
kunne drømme om. Han skal ha æren 
og takken fra mitt liv. Og når Maria 
lovsynger vår far i himmelen så kjenner 
jeg meg så igjen. Jeg har hele mitt 
liv stått med forundring over at Gud 
kan bruke en som meg. Jeg glemmer 
aldri Ida Gregersen. Bønnedama fra 
Misjonskirken i Haugesund.  Leif 
Johnny og jeg fikk besøke henne like 
før hun døde, hun sa først, «Leif jeg 
har bedt for deg og Geir hver dag siden 
dere ble frelst». Så sa hun dette til meg. 
«Håkon du må aldri se smått på dette 
å være evangelist, husk at du er en av 
de utkårede». Da tenkte hun på Paulus 

ord i Rom.1,1 der Paulus kaller seg selv 
for en som er «uvalgt til å forkynne 
evangeliet». Han løftet opp den ringe, 
gav meg plass i skaren av sine vitner, 
en av de som er utvalgt til å forkynne 
evangeliet. Derfor er min lovsang alltid 
så sterk, nettopp på grunn av Hans 
rike nåde.  Denne julen kommer det så 
sterkt igjen når den unge fattige Maria 
og det lille barnet i krybben løftes fram. 
Dette er min Gud og hans omsorg for en 
fortapt verden. Der han gir sin eneste 
sønn til soning for våre synder. Bli med 
i lovsangen denne julen.  Bland din 
stemme med Marias lovsang og pris 
han som har bøyd seg ned til oss i vår 
ringhet og løftet oss opp til den største 
herlighet.  All ære til vår elskede frelser 
og vår far i Himmelen.

Ha a k o n  Fa g e r v i k



14

For et privilegium det er å få være 
evangelist i denne tiden. Denne høsten 
har vært ekstra travel med møteserier 
og bønneuker på mange steder. Og det 
beste av alt er å få dele Jesus med så 
mange forskjellige mennesker.  Med 
lengsler, behov og iver etter å møte 
Gud. Det beste for en evangelist er å 
få lede mennesker som søker frelse 
til Jesus. «Vær så god» Jesus her har 
du en til». Det er det skjønneste å få 
være med på.  Den siste tiden har jeg 
fått oppleve mange som har svart ja til 
Jesus for første gang.  Og gleden er like 
stor hver gang det skjer. Slike kvelder 
er det vanskelig å få sove, jeg kaller det 

salighetsproblemer nå jeg blir liggende 
i sengen og snurre av takknemmelighet 
til Jesus for hans godhet mot meg.

TØNSBERG 
Etter siste nyhetsbrev var det første 
stedet jeg besøkte Vearkirka i Tønsberg.  
Det var herlig å komme dit da en 
av våre nære venner Erna Rodal er 
prest i den kirken.  Erna og familien 
var vår største glede når vi bodde i 
Brønnøysund for 20 år siden. Hun og 
barna hennes kom til Jesus i den tiden 
og ble de ivrigste vi hadde i bibelgruppe 
og menighet der. Erna har alltid brent 
for bønn og har fortsatt med det også 

som prest i den Norske Kirke. I møte 
i Vearkirka var det en miks av kristne 
fra så mange forskjellige menigheter 
i Tønsberg. Og for meg som elsker alt 
Guds folk er det det beste jeg kan tenke 
meg å være med på. Gud var der og 
møtte mennesker på mange forskjellige 
måter. Takk Jesus for familien min i den 
elskede sønns rike.

HARSTAD 
 Jeg dro videre til fellesmøter i Harstad 
kirke.  Igjen en forsamling fra de 
forskjellige menigheter i Harstad 
og området rundt. Jeg fikk bo hos 
Jon Erling Madsen og hadde så fine 

bønnesamlinger i Kasfjord Baptistkirke. 
Også her var det godt å være sammen 
med den flotte gjengen av kristne fra 
alle hold.  Mange fikk et nytt og sterkt 
møte med Jesus i disse møtene.

STAVANGER 
Atter en gang fikk jeg være sammen 
med min gode venn Asbjørn 
Johansen i en bønnehelg i Stavanger 
misjonsmenighet. Sten Sørensen som 
er pastor der er så velsignet å være 
sammen med. Og Jesus var oss nær i 
møtene der mange søkte forbønn og 
hjelp i samlingene vi hadde.

Å jobbe i Den elskede sønns rike Kol.1,13

Sammen med Erna Rodal presten i Vearkirka Tønsberg Fellesmøter i Harstad vakre kirke I natten med storm og pøsregn ber denne gjengen for sin by stavanger



15

GRIMSTAD 
Jeg dro videre til Grimstad, Fevik, Åmli 
og Kristiansand på en serie med møter. 
Jeg hadde bønneseminar og møter på 
mange steder denne uken. Samtidig 
som jeg fikk være med på så sterke 
bønnemøter i Misjonskirkens kapell 
på formiddagene.  En spesiell kveld var 
når jeg og pastor Odd Arild var med 
på konfirmasjonsleir på Vegårtun.  120 
konfirmanter var samlet, og hvilken 
herlig gjeng å være sammen med. 
Mange bestemte seg den kvelden for å 
søke Jesus til frelse.  Det var så gripende 
å se hender som kom opp over hele 
salen når de ble utfordret til å si ja til 

Jesus. Hva en slik bestemmelse betyr for 
resten av livet vet bare Gud. Men slik 
begynte det for meg i samme alder og 
så har Jesus vært med i sin trofasthet 
i 58 år for min del. Jeg avsluttet denne 
møteserien med et godt møte i Åmli 
Misjonskirke og et flott formiddagstreff 
i Salem Kristiansand.

ETNE 
Menigheten Troens Ord på Karmøy 
og i Haugesund vil nå satse på en ny 
menighetsplanting i Etne som er en 
vakker bygd vel en times kjøring fra 
Haugesund. Jeg fikk møte et folk her 
som har stor tro på bønn. På morran 

hjemme hos Terje der jeg bodde startet 
vi med en times bønn sammen før 
frokost. Herlig herlig! Og så var det 
bønn fra 10-12 hver dag i møtelokalet 
der vi var samlet ca. 20 stk. til noen 
herlige bønnemøter. Det var så godt å 
besøke dette stedet og stå sammen med 
mine gode venner som har troen på 
bønn og vekkelse. 
BERGEN 
Fra Bergen er det så mange som 
spør etter møter og bønneuker. Og 
det er alltid en velsignelse å komme 
til denne byen.  Denne gang var det 
misjonskirken Betel som hadde invitert 
meg. Så utrolig flotte folk å være 

sammen med.  Jeg fikk også et flott 
møte i Kristkirken som er en velsignet 
menighet å komme til.  Bergen er 
viktig for vårt land, i siste møtet var 
det mange som kom til forbønn fordi 
de bar på et kall til heltidstjeneste som 
forkynnere. Det er så sterkt for meg som 
en gammel evangelist å få be for unge 
som kjemper med kallet til å tjene Jesus 
på heltid. 

Denne høsten har vært spesiell på man-
ge måter. Mange har blitt frelst i møter 
jeg har hatt og lengselen etter Gud er 
stor mange steder. HERRE DRIV UT AR-
BEIDERE TIL DIN HØST!!

Ha a k o n  Fa g e r v i k

I natten med storm og pøsregn ber denne gjengen for sin by stavanger
På ungdomsmøte i Fevik sammen med pastor og 
ungdomsleder, denne kvelden var det hattekveld Møte i Troens Ord Etne
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Jeg lette ikke lenge etter svar når Arild 
Solberg ringte meg en dag og spurte 
om han og Hilbert Norheim kunne 
komme for å være noen dager på 
bønnesenteret. Jeg har jo kjent disse to 
brødrene i noen år nå og kjenner litt til 
den rikdommen i bønn de bærer med 
seg.

Det er flott å se disse to brødrene 
sammen som har vært venner 
helt siden de jobbet på anlegg på 
Gimsøybrua på slutten av syttitallet. 
Hilbert som dypvannsdykker og Arild 
som han hjelper. Arild kom under 
Hilberts vinger når han ble en kristen 
og det vennskapet har vart.

Bønnens menn er de begge og på så 
herlig forskjellig vis. Det er fantastisk 
hvordan Gud virker gjennom våre 
personligheter og gaver. Det er sterkt 
å høre når Arild forteller om sine 
bønneturer både på fjell og molo i alle 
slags vær. Det er sterkt å høre om nøden 
Gud legger på hans hjerte for land og 
foilk.

Når jeg hører på Hilbert som har vært 

bønneleder i Filadelfia i Kristiansand 
i en mannsalder, snakker han nesten 
ordrett om de samme tingene som jeg 
nå leser Jeanne Guyon i 1685 skriver 
i sin bok: Å erfare dybdene i Jesus 
Kristus. Mens jeg sitter og tenker sier 
Hilbert: «Tro ikke at jeg har lest dette 
i noen bok eller har hørt det fra noen 
predikant. Dette er dyrkjøpte sannheter 
ervervet i det dyrebare felleskapet med 
Jesus.»  Det er en ro over Hilbert. Det 
er en ro over Madame Guyon. De har 
begge satt tydelige mål. Han selv er 
målet!  Gud har lagt på dem begge å 
dele disse erfaringene med Guds folk. 

At Arild og Hilbert kom til oss nå, 
kjennes ut som Gudommelig planlagt. 
Jeg har selv over en tid kjent at Gud 
har ledet meg til å gå saktere. Både 
gjennom bibellesing og bønn. Færre 
ord i bønnen og færre vers å lese om 
gangen. Madame Guyon skriver bl.a 
om viktigheten av å stoppe opp når et 
ord åpner seg og bli i det. Ikke haste 
videre for å komme igjennom oppsatte 
planer. Jeg begynt å se dører åpne seg.  
Hilbert tar oss med videre inn i dette 
landskapet. 

Hilbert bruker ikke mange ord, men 
han deler setninger og sannheter som 
han sier selv har tatt han år å formulere. 
Det han deler bære både tyngde og kraft 
med seg.  Han sier de siste fire årene av 
hans liv har vært de beste og rikeste. 
Han har opplevd Jesus på måter han 
ikke trodde var mulig før evigheten. 
Dette handler ikke om skippertak, men 
om små enkle bestemmelser gjort i 
kjærlighet. Bønn handler ikke bare om 
ord. Det er relasjon. Relasjonen står 
også i fokus når han deler en setning 
han nesten ikke tør å dele: «Jeg setter 
aldri hans ord høyere enn hans person.» 
Man skal ha god balanse i hjertet for 
å ikke misforstå en slik setning.  «De 
senere årene har jeg mer stoppet opp og 
spurt: «Far! Hva mener du om dette?» i 
stedet for å bruke mange ord.»  

Folket vårt på senteret var sterkt berørt 
av dagene sammen med våre to brødre. 

Takk Hilbert og Arild og velkommen 
igjen!

Arild Solberg  og Hilbert Norheim: 
To bønnens menn!

« H A N  H A R  O P P L E V D  J E S U S 
P Å  M Å T E R  H A N  I K K E 

T R O D D E  VA R  M U L I G  F Ø R 
E V I G H E T E N » 

/LEVANGER

L e i f  J



17

Sammen med 
Himmelpartnere 
i Grimstad!

/GRIMSTAD

Å besøke menigheten Moria og 
organisasjonen Himmelpartner er 
som å komme hjem for meg.  Her er 
en åpenhet, trygghet og varme som 
oppleves utrolig attraktiv. Jeg fikk være 
med på profetiske bønnedager som 
taler sammen med Marita Orevi.  Både 
menigheten og organisasjonen har et 
sterkt fokus på bønn og på det å vinne 
mennesker. Flere har blitt frelst i løpet 
av de siste månedene i menigheten, og 
organisasjonens arbeid i Pakistan høster 
inn mange mange for Guds rike. Jeg 
takker Gud for dette arbeidet som ledes 
av Eva og Inge Røysland.

« H E R  E R  E N  Å P E N H E T, 
T R Y G G H E T  O G  VA R M E 

S O M  O P P L E V E S  U T R O L I G 
A T T R A K T I V » 

L e i f  J
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Felles bilde av Guds farshjerte deltakere

Unni Slåtten

Tove og Lilly fra Kirkenes

« E VA N G E L I E T  E R  D E  B E S T E  N Y H E T E N E  I  H E L E 
V E R D E N ,  D E T  E R  H E LT  S I K K E R T  O G  V I S S T » 
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Nydelig Guds 
Farshjerte skole 
i Kirkenes
Jeg sitter igjen med et så takknemlig hjerte til Jesus etter 
noen fantastiske dager med Guds Farshjerte skole i Smyrna 
Kirkenes. Helt utrolig å tenke på at Jesus har banet en vei 
helt hjem til vår gode Pappa Gud. Tusen takk til Olav og Unni 
Slåtten som underviste så grunnleggende, dypt og sterkt disse 
dagene. Olav poengterte flere ganger under skolen at dette er 
en hjerte skole, og det ble det virkelig, mange hjertes øyne ble 
opplyst disse dagene. Evangeliet er de beste nyhetene i hele 
verden, det er helt sikkert og visst. Tusen hjertelig takk til alle 
som kom og deltok på skolen disse dagene, så utrolig trivelig 
å være sammen med dere i Finnmark.

JESUS ER LIVETS ORD

Det som var fra begynnelsen, det som vi har hørt, det som vi har sett med våre øyne, 
det som vi har skuet og våre hender har rørt ved, om Livets Ord, - Og livet ble åpenbart, 
og vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige livet, det som var hos 
Faderen, og ble åpenbart for oss, - det som vi har sett og hørt, det forkynner vi dere, 
for at også dere skal ha fellesskap med oss. Og vårt fellesskap er med Faderen og 
med Hans Sønn, Jesus Kristus. Og dette skriver vi til dere, for at deres glede kan være 
fullkommen.

1. johannes brev kap.1 vers 1 - 4 

/KIRKENES

G u n v a l d  E i k e l a n d

Nils, Olav og Gunvald
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ØNSKER DU FORBØNN? TA KONTAKT!

 74 09 51 51  forbonn@nordicmission.org  www.nordicmission.org

S e i e r s ra p p o r t e r  f ra  f o rb ø n n s t j e n e s t e n

GUD SVARER BØNN!

En mor ringte for å si at 
datteren hadde blitt mye 
bedre fra helseproblemer 

etter forbønn!

Kvinne ble fri fra smerter i en arm og 
magesyre etter forbønn!

Kvinne ble fri fra angst og hoftesmerter etter forbønn!
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REISERUTE

2 JAN Levanger
FRIKIRKEN Haakon Fagervik

5-9 
JAN

Lørenskog
BØNNEUKE SALEM Haakon Fagervik

12-16 
JAN

Arendal
FELLESKRISTEN BØNNEUKE Haakon Fagervik

20-23 
JAN

Levanger
KONFERANSE, BØNNESENTERET Haakon Fagervik

10-13 
FEB

Østfold
BØNNEUKE, DEGERNES Haakon Fagervik

NORDIC HARVEST MISSION
www.nordicmission.org / Gavekonto: 4534 28 12736

Gamle Kongeveg Nord 8, Postboks 204, 7601 Levanger
Resepsjon: 74 09 50 51 / Bønnetelefon: 74 09 51 51 / resepsjon@nordicmission.org

Ansvarlig redaktør: Leif J. Johannesen

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

777789 Kontonr.  4534.28.12736
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God  jul
Til alle våre partnere, 

medarbeidere og venner

og et velsignet

Nytt år
★


