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Mot Målet

Vi er fra 0-100 år. Vi bor i over 150 
nasjoner. Vi jobber sammen som 
venner i flerkulturelle team og på tvers 
av generasjoner. Vi kommer fra ulike 
kristne tradisjoner og sammen tilber vi 
Gud med ulike uttrykksformer.

Vi er overgitt til å vokse i vår 
forståelse av hvem Jesus er og hvordan 
han vil at vi skal elske og tjene men-
neskene i verden. Vi liker nye ideer og 
lar gjerne unge mennesker slippe til. Vi 

tror at Gud vil ha en levende relasjon 
med hver og en av oss.

Vi reiser mye. Vi blir berørt av men-
nesker som lider og vi gjør noe med 
det. Det er viktig for oss at avgjørelser 
tas lokalt. Vi er ikke her for pengenes 
skyld og vi lever gjerne enkelt. Vi har 
erfart at troen på Jesus vil ta deg til 
steder du aldri hadde drømt om og 
gjøre ting du aldri kunne forestille deg, 
på måter du aldri ville trodd.

Hvem er 
Ungdom i Oppdrag?

Mot Målet kommer ut 
seks ganger i året, 
og du kan få bladet 
gratis i postkassen 

din. Frivillig 
abonnement betales 
via giro, eller direkte 

på kontonummer: 
3000.14.69378,  

merkes «Mot Målet».
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Ann-Helen Sperrud,Ann-Helen Sperrud,
Nestleder for  Nestleder for  

Ungdom i Oppdrag NorgeUngdom i Oppdrag Norge

Det kan noen ganger nesten 
se litt håpløst ut: Vi lever i en 
postmoderne verden, kanskje også 
et postkristent Norge. Det kan se 
ut som om vi kristne blir skjøvet 
fra skanse til skanse i flere og flere 
saker, og noen lurer kanskje på hvor 
Norge er på vei. 

For meg er det få ting som gir 
mer energi enn møter med tenåring-
er og unge voksne. Det er i disse re-
lasjonene jeg de siste årene har mer-
ket en endring; i den oppvoksende 
generasjonen og deres utrolige evne 
til å elske. De kan elske alt fra kaffe 
til musikk, fra klær til toppturer. 
Felles er at de kan elske alt! 

Verden sier «All is love», men 
det er ikke sant. Alt er ikke kjær-
lighet. Olof Edsinger sier i boken 
«Når minoriteten tar majoriteten 
som gissel»: Til og med våre lover 
setter grenser for enkelte uttrykk for 
«kjærlighet». For kjærlighet kan bli 
forvridd til noe annet enn det Gud 
tenkte, men likevel er jeg overbev-
ist om at akkurat dette; det å kunne 
elske vanvittig er en gave fra Gud 
til akkurat denne oppvoksende 
generasjonen. 

Jeg ser det i måten de møter 
hverandre på, i måten de blir 
fornærmet på andres vegne og i 
hvordan de bryr seg om de sårbare. 
Det er ikke perfekt kjærlighet, det 

ser annerledes ut enn generasjonene 
før, men likevel er det uttrykk for at 
de elsker og bryr seg.  

Se for deg hva som skjer når 
generasjonen som evner å elske alt 
får Guds sannhet på plass: De kom-
mer til å være en gave til sin egen 
generasjon. De kan holde sannhet 
og kjærlighet fram på en gang, uten 
å gå på kompromiss med noen av 
delene. Tenk på Jesus som møtte 
kvinnen ved brønnen: For noen 
øyne hun må ha sett inn i. Øyne 
fylt med aksept og kjærlighet! Jesus 
avslørte all hennes skam, sannheten 
om hvem hun var. Vanligvis ønsker 
vi å forsvinne ned i et hull når vi 
blottstilles på denne måten. For 
henne var opplevelsen så fantastisk 
at hun som før ikke ville bli sett, nå 
tiltrakk seg alles oppmerksomhet: 
«Kom og opplev det jeg har op-
plevd.» Det ble vekkelse!  

Dette er den type kjærlighet og 
sannhet, hånd i hånd, denne unge 
generasjonen har fått i gave. Da 
tenker jeg det er HÅP! Masse håp! 

Det er håp! 



Kort Nytt

FAMILIELEIRE 
SOMMEREN 2021
Familiefokus planlegger ti familieleire denne 
sommeren. Det planlegges ut ifra at noen 
av leirene må være mindre enn de tidligere 
har vært, for å kunne ivareta smittevernhen-
syn. Nytt av året er at det blir tre leire på 
Skjærgårdsheimen, to i indre Telemark (Fyres-
dal) og en leir i Nordland, på UIO sitt nye senter 
i Røsvik. Informasjon om leirene og påmelding 
ligger ute på www.familiefokus.no

MISJONSHELG FRA 
KALL TIL HANDLING
23-25 april arrangerer Ungdom 
i Opp drag en helg for deg som 
tenker misjon og ønsker å ta neste 
steg ut i det Gud har for deg. Mis-
jonsleder i UIO, Yngvild Hoftstad er 
vertskap for samlingen. Ta kontakt 
på yngvild@ywam.no 

GOFEST 2022
Korona-situasjonen gjør det 
vanskelig å planlegge større 
samlinger. Derfor bestemte 
Ungdom i Oppdrag at GOfest 
2021 ikke blir avholdt. Ungdom 
i Opp drag skal feire 50-årsju-
bileum 2022, og dette vil bli 
markert på GOfest neste år. In-
formasjon om dette vil komme 
rett etter sommeren. 

REKORD ANTALL 
STUDENTER. 
I januar begynte 114 
studenter på skolene 
til Ungdom i Oppdrag. 
Dette er rekord i antall 
studenter med oppstart 
på vintersemesteret. Det 
gjennomføres skoler ved 
UIO Ålesund, UIO Roga-
land, UIO Skien og på 
UIO Grimerud. 

STOR GAVE TIL 
UIO ÅLESUND
Ungdom i Oppdrag Ålesund har 
mottatt en gave på 800 000 
kroner fra Ålesund Indremisjon. 
Gaven vil gå til renovasjon 
av «Katedralen» i sentrum av 
Ålesund og er med å gi bygget 
et stort løft. Senterleder 
Jan Oskar Alnes sier gaven 
er utrolig oppmuntrende og 
uttrykker stor takknemlighet til 
Ålesund Indremisjon.

FIRE AND FRAGNANCE 
DTS PÅ GRIMERUD
I september starter en ny DTS på Gri-
merud. Fire and Fragnance (FF) DTS 
har sitt utspring fra UIO Kona Hawaii, 
der det er gjennomført flere store 
skoler de siste årene. FF DTSen øn-
sker å la Jesus tenne sin kjærlighet i 
mennesker gjennom bønn, tilbedelse, 
Guds ord og Ånd. Mange nordmenn 
har tatt FF DTS på Kona, og endelig 
kan vi tilby denne skolen i Norge. 
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REDAKTØR
ANDREAS SÆTHER 

Er 22 år og bor i 
Bergen. Studerer 
ved Høyskolen for 
Ledelse og Teologi 

og ved NLA Bergen. 
Fra Hommersåk, 

Sandnes. Tok 
Backpack-DTS i 
Rogaland i 2018.

Fra og med 2021 ønsker vi i Mot 
Målets redaksjon å sette større fokus 
på misjon og våre utsendinger. Mot 
Målet har gått fra å være et undervis-
ningsblad, til å bli et nyhetsblad som 
belyser alle sider ved UIO Norge, enten 
det er festivaler som Reborn eller de 
ulike sentrene. UIO Norge er ikke bare 
det som skjer og eksisterer innenfor 
landets grenser, men også alle våre 
over 120 utsendinger. Derfor setter vi 
misjon på agendaen.

Vi ønsker å belyse enkeltindivider og 
det arbeidet de har lagt ned og fortsatt 
står i. Selv har jeg vokst opp i Romania 
i ni år hvor mine foreldre er utsendt. 
Jeg husker hvordan det var å vokse 
opp mellom to kulturer, hvordan det 
var å ikke være «helt norsk» eller «helt 
rumensk», men å være del av et felles-
skap som sto sammen i dette spennet 
og kunne dele med hverandre i disse 
prosessene. Jeg savner å høre historier 
om folk som har levd og forelsket seg 
i en annen kultur, et annet språk og 

et annet land. Jeg lengter etter å høre 
historier om folk som har et bren-
nende hjerte for å få evangeliet UT, og 
det er jeg sikkert ikke alene om. UIO 
er en misjonsorganisasjon som i årene 
fremover vil satse mer på utsendinger. 
Det er derfor vi ønsker å sette misjon 
på agendaen. 

Vi kan lese om Jesu misjonsbefaling i 
Matteus 28,18-20 «Gå derfor og gjør alle 
folkeslag til disipler: Døp dem til Fader-
ens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn og lær dem å holde alt det jeg har 
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle 
dager inntil verdens ende.» Dette har 
UIO gjort fra den dagen vi ble grunn-
lagt, og dette vil vi fortsette med!

I denne utgaven av Mot Målet kan du 
lese om misjonshistorien
på Grønnland, Gerd Vårins oppvekst 
som misjonærbarn, familien Sandås 
misjonsarbeid i Hellas, Irene og Rune 
Sæthers arbeid på Balkan. 

Misjon på agendaen
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Tro på unge Tro på unge 
menneskermennesker

En tid tilbake spurte en UIO-leder: 
«Hvis ditt UIO senter ble lagt ned i 
dag, ville dere blitt savnet?» Spørsmålet 
tok på mange måter temperaturen på 
driften vår. Klarer vi i praksis å være 
det vi i teorien tror vi er? Misforstå 
meg rett, jeg tror vi ville blitt savnet 
av mange, men spørsmålet fikk meg til 
å tenke på noe enda viktigere. Alle de 
som ikke ville savnet oss.

I denne prosessen var det en gruppe 
som kom ekstra tydelig for meg, 
tenåringene. Det er for få tenåringer i 
Rogaland som ville savnet oss!

Da Loren Cunningham så visjonen av 
bølgene i 1956, så han at bølgene ble 
til ungdom på hans alder og til og med 
yngre. Disse tenåringene og ungdom-
mene dekket kontinentene. De snakket 
med folk på gatehjørner og utenfor 
barer. De gikk fra hus til hus, og de 
forkynte evangeliet.

Det var på denne visjonen at UIO ble 
bygget. Drømmen fra Guds hjerte om 

at den unge generasjon skulle ta del i 
misjonsbefalingen.

I dag er det vi som er Ungdom i Opp-
drag! Vi har mange verdier som vi deler 
med andre kristne organisasjoner og 
kirker, men det er noe som skiller oss, 
noe som gjør oss unike og som gir 
oss identitet. En av de verdiene er vår 
uslokkelige tro på at Gud bruker unge 
mennesker i sin tjeneste.

Av den grunn er det et hjertesukk at 
ikke flere lokale tenåringer ville savnet 
oss. Av den grunn er det at vi har skjer-
pet vårt fokus, ved å nå ut til de tenår-
ingene som er rett utenfor døren vår.

Vi skal ikke glemme de unådde, nasjon-
ene, trening, evangelisering, barm-
hjertighetstjenesten og alt det andre 
fantastiske som vi er med på – men 
hvis UIO Rogaland en dag ikke skulle 
være mer, så er det nettopp fordi vi har 
glemt denne gruppen!

Mot Målet

UIO SIN VERDI #6  
- TRO PÅ UNGE MENNESKER 

 

UIO HAR ET KALL 
TIL Å TRO PÅ UNGE 

MENNESKER.
Vi tror Gud har utrustet og 
kalt unge mennesker til å 
være spydspisser i visjon 

og tjeneste. Vi er overgitt til 
å verdsette, stole på, trene, 

støtte, skape rom for og 
forløse dem. De representerer 
ikke bare fremtidens menighet, 
de er dagens menighet. Vi er 
overgitt til å følge dem, der de 

leder etter Guds vilje.

En av de verdiene er vår uslokkelige tro på at Gud 
bruker unge mennesker i sin tjeneste sier Erlnd Seglem.
 FOTO: PRIVAT

UNGDOMMER
ERLEND SEGLEM 

31 år, gift med Sofie, 
og har 3 gutter. Tok 
DTS på Rogaland i 

2010. Senterleder for 
UIO Rogaland og DTS 

koordinator i Norge
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 romjulen fikk flere ungdommer samles  romjulen fikk flere ungdommer samles 
til Reborn Nyttår som var arrangerte av til Reborn Nyttår som var arrangerte av 
UIO Ålesund. UIO Ålesund. FOTO: STEFAN MIROFOTO: STEFAN MIRO
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Guds hjerte  
for 
ungdommer

Ungdomstiden er en av 
de viktigste periodene i 
et menneskes liv. Dette 
er kanskje den tiden 
hvor vi mennesker 
formes mest.

Det er da vi bestemmer hvem vi er og 
hvem vi vil være, og hvor vi vil gå. Som 
Jesu etterfølgere kan vi få være med å 
forme ungdommene, og hjelpe dem til 
å gå inn i det kallet Gud har for dem.

Ungdommer satt fri
Mange ungdommer i dag sliter med å 
finne identiteten sin. Ungdommene 
lengter etter å vite at de er sett, verd-
satt og elsket. De jager etter bekreftelse 
og strever etter å bli lik et ideal. De kan 
være fanget i et bur av løgner som hin-
drer dem fra å omfavne den som Gud 
har skapt dem til å være. Jeg tror at 
Gud lengter etter å sette ungdommene 
fri, slik at de kan vandre i det Gud har 
for dem.

Ungdommer i brann
I dag er det mange kristne ungdommer 
som er lunkne i troen. De innser ikke 
hva Gud har for dem, men jeg har tro 
på at Gud ønsker å bruke ungdommene 
til å føre de fortapte hjem. Jeg tror 
han lengter etter å se en generasjon av 
ungdommer som vender seg helhjertet 
tilbake til ham.

Jeg har fått se ungdommer bli satt i 
brann for Herren. Etter Reborn i som-
mer fikk vi lov til å gå sammen med 
noen av deltakerne gjennom høsten. 
Hver uke kom de til basen vår for å 

UNGDOMMER
REBECCA SVENSEN 
Fra Nærbø, DTS-stab 
på UIO Rogaland. Tok 
DTS på UIO Rogaland 

i 2020.

bruke tid i lovsang og søke Herren. I 
vinter, da vi satte opp Reborn jule-edi-
tion, hadde vi en frivillig lovsangskveld. 
Etter noen timer, da staben var klare til 
å gå til sengs, var ungdommene fortsatt 
ivrige etter å bruke mer tid i lovsang og 
bønn. De lengtet etter å søke Gud.

Ungdommer sendt ut
Det er et enormt potensiale i disse 
ungdommene. Vi kan møte ungdom-
mer på bedehus og i gatene, men det 
finnes flere ungdommer som ikke 
omgås kretser hvor vi befinner oss. 
Tenk om de kristne ungdommene fikk 
en drivkraft til å dele vitnesbyrdet om 
Jesus på skolene? De har et enormt 
potensiale til å nå ut til de vi aldri 
kommer til å møte! Derfor trenger vi 
å satse på ungdommer. Vi trenger å 
disippelgjøre dem, slik at de kan gå inn 
i sitt misjonsfelt for å dele evangeliet 
om Jesus Kristus.

Mot Målet

Rebecca har sett 
ungdommer bli satt i brann 
for Gud. FOTO: PRIVAT
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I 2004 bestemmer Borgen’s DTS-leder, 
Helen, seg for å be og faste, og spørre 
Gud hvor årets misjonspraksis skal 
være. Gud gir henne et indre bilde 
av ei gammel reiserute fra Norge, via 
Island, til Øst-Grønland. Forbauset 
kommer hun til oss på basen og spør: 
«Kan dette være Gud som taler til oss?» 
Vi ber sammen som fellesskap. Da alle 
kjenner fred, bestemmer vi oss for «å gå 
på vannet» og begynner å be om at Gud 
skal åpne dører for oss på Øst-Grøn-
land, et sted ingen av oss har vært før!

Misjonspraksisen på enhver DTS 
er ikke å leke misjon, det er misjon! 
Outreachen for oss på Borgen i 2005, 
ble starten på et hittil 16 år langt 
misjonseventyr i Tasiilaq, den største 
byen på Øst-Grønland.

Teamet fulgte reiseruta i det bildet Hel-
en hadde fått. Dette skulle vise seg å bli 
viktig. I Reykjavik på Island, får de dele 
om visjonen på den kristne nærradioen. 
En pastor i en av byens menigheter 
hører intervjuet og ringer til nærra-
dioen: «Hvor er de ungdommene fra 
Norge som er på vei til Øst-Grønland?» 
Han får til svar at de sikkert akkurat nå 
er på flyplassen for å dra dit. Pastoren 
hiver seg i bilen og når dem akkurat 
før de går ombord i flyet. Han forteller 
at menigheten i mange år, ukentlig 
har bedt for Øst-Grønland. Dette blir 
starten på et samarbeid mellom UIO og 
kristne på Island som fortsatt eksis-
terer den dag i dag, der vi drar på team 

Pionérarbeid på  
  Øst-Grønland!

sammen til Tasiilaq. Hvem var det som 
sa at det er kjedelig å følge Gud?

Grønland har majestetisk natur med 
snøkledde fjell og store isfjell. Jakt, 
fiske og fangst er fortsatt viktig. Bak 
fasaden til de fargerike husene, skjuler 
det seg likevel mange tøffe livssituas-
joner. Grønland har den høyeste selv-
mordsstatistikken i verden og de fleste 
av dem er ungdom. Alkoholmisbruk 
medfører omsorgssvikt av barn, mye 
vold og en sjokkerende statistikk over 
seksuelt misbruk av barn.

«Veien blir til mens man går», og hvem 

TIL DE 
FJERNESTE 

KYSTER 
HANNE ELIASSEN 

er fra Myken på 
Helgelandskysten. 

Hun jobber med bønn 
og misjon ved UIO 

Borgen. Tok DTS på 
Borgen i 1988.
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skulle tro at det indre bildet Gud gav 
Helen ble starten på en kjærlighet til 
dette fantastisk nydelige folket? I disse 
16 årene har våre team dratt inn hver 
vår og hver høst, og vi har sett mange 
mennesker gi sine liv til Gud og få nytt 
håp og mot!

En stor nøkkel til gjennombruddet vi 
har sett, har vært strategien Gud gav 
oss om å bruke formiddagene i lovsang 
og bønn, når vi er der på team. Dette 
har banet vei for Guds gjerninger!

Peter (Nederland) og Katharina (Tysk-
land) flyttet til byen som misjonærer 

for syv år siden, men det har hele tiden 
vært en stor utfordring at de kristne 
ikke hadde noe sted å samles. Veien 
har vært lang fram til at vi nå i januar 
opplevde det underet å kunne ta i bruk 
misjonshuset «Fredens hus».
Guds folk har gitt 2.85 millioner 
kroner, og mange frivillige har reist inn 
for å hjelpe til med byggingen. Det at 
huset ble ferdigstilt midt under korona-
pandemien gjør underet enda større.

Guds rike går fram i Tasiilaq. Men-
nesker blir frelst og satt i frihet, og det 
er fantastisk å se at evangeliet er Guds 
kraft til frelse også i dag! ~

Tasiilaq er den største byen 
på Øst-Grønland.
 FOTO: PRIVAT



12

Grimerud Grimerud 
fylles oppfylles opp

De siste månedene 
har Grimerud opplevd 
en vekst som man i 
mange år bare har 
drømt om, og det ser 
ikke ut til at det stop-
per med det første.
Vi i Mot Målet har snakket med 
driftsleder Cristoffer Oudmayer, for 
å høre litt om hva slags utfordringer 
dette skaper.

Cristoffer, hva er det som 
skjer på Grimerud for tiden? 
I august startet vi en ny teamtjeneste, 
og da kom det flyttende 20 personer. 
Nå har enda flere ankommet, slik at 
til sammen er det nå fire reiseteam 
som har base her. I tillegg har vi DTS 
og FMS (Family Ministry School) som 
starter opp nå i mars. Vi har allerede 
rundt 100 stab som bor på Grimerud. 
Til høsten skal vi for første gang ar-
rangere ‘Fire & Fragrance’-DTS. Denne 
ble lansert for noen uker siden og vi 
ser at det er veldig stor interesse for 
den, faktisk ser det ut til at Grimeruds 
kapasitet blir fullstendig sprengt! Med 
stadig flere studenter og stab, må vi ta 

I PRAKSIS
CRISTOFFER 
OUDMAYER 

41 år, gift med Maria 
og har 3 barn. Tok 
DTS på Grimerud i 
2014. Driftsleder på 

Grimerud
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Grimerud Gård opplever en stor vekst. Grimerud Gård opplever en stor vekst. 
Dette dronebilde er fra nasjonal bøn-Dette dronebilde er fra nasjonal bøn-
nekonferanse i 2018 da det var så nekonferanse i 2018 da det var så 
mange tilreisende at det måtte lages mange tilreisende at det måtte lages 
extra parkeringsplasser på jordene.extra parkeringsplasser på jordene.
  FOTO: PHILIP DOSAFOTO: PHILIP DOSA

grep. Vi har ikke et eneste ledig rom. 
Når det virket mest umulig (med tanke 
på pandemien) kom veksten!

Hva innebærer en slik vekst 
for praktisk team?
På Grimerud ønsker vi ikke å skille 
mellom det praktiske og åndelige. 
Gud er også en praktiker. Vi skal ta 
vare på og forvalte sentrene, og job-
ber visjonært med mye planlegging 
og tilrettelegging. Nå jobber vi for å 
legge til rette for den veksten vi tror 
Gud ønsker å gi oss, og trenger derfor 
å gjøre mye med den bygningsmassen 
vi har, og i tillegg se på muligheten 
for nye bygg.

Hva er din drivkraft for å stå 
i denne tjenesten?
Misjon er drivkraften i det praktiske 
arbeidet jeg står i; det misjonskallet 
som ligger over Norge og det å få bli 
med på misjon hands-on, være med å 
utruste misjonærer og sende dem ut. 
Jeg brenner for å se folk disippelgjort 
og få et kall. Det handler om å bli med 
på det Gud gjør. Vi i UIO ser at mu-
lighetene er flere enn det vi har folk 
til, og derfor ser vi behovet for flere til 
å bli med i tjenesten. 

Hvilke behov har dere? 
Vi kjenner på voksesmerter, men det er 
jo også litt godt. Vi trenger flere medar-
beidere i praktisk team, det være seg 
innen IT, kjøkken, vedlikehold, vertskap 
og utvikling av bygningsmassen. Alt 
dette er viktige deler av helheten og for 
å legge til rette for vekst. Jeg drømmer 
om mange nye medarbeidere som vil 
jobbe i lag med oss på disse områdene. 
Kanskje du som leser Mot Målet nå, 
skal komme og være med?

Mot Målet
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Hvor er HjemmeHvor er Hjemme
Hvor er du fra? Dette 
spørsmålet får jeg 
ofte, som alle andre, 
når jeg møter nye 
mennesker. For mange 
har dette spørsmålet 
et konkret svar, men 
for meg som har bodd 
på to veldig ulike kon-
tinenter er det ikke like 
lett å svare på. 

Hva er en TCK?
Begrepet Third Culture Kid (TCK) 
refererer til personer som vokser opp 
mellom kulturer. Etter å ha tilbrakt 
en betydelig del av livet i en annen 
kultur enn foreldrenes, bygger TCKer 
en relasjon til alle kulturene, uten å ha 
fullt eierskap til noen av dem. «Selv om 

deler av hver kultur blir gjort til en del 
av TCKenes livserfaring, vil følelsen av 
tilhørighet ligge i forholdet til andre 
mennesker med lignende bakgrunn.»*

Oppvekst i Sentral-Asia
Bortsett fra å være utrolig god på å 
pakke koffert og å kunne snakke fire 
språk, finnes det ting som gjør at det å 
vokse opp som en TCKer både fantas-
tisk og utfordrende på samme tid. Opp-
veksten min i Sentral-Asia var utrolig 
rik. Jeg gikk på internasjonal skole 
hvor jeg fikk venner fra hele verden. 
De vennskapene er kanskje noe av det 
mest verdifulle jeg har. 

Fra tidlig alder fikk jeg se mennesker 
i vanskelige situasjoner møte Jesus og 
få livene sine forvandlet. Jeg vokste 
opp i et trygt hjem hvor det å elske 
mennesker slik Jesus gjorde, var målet 
i hverdagen. Dette har påvirket måten 
jeg ønsker å leve livet mitt på, og jeg er 

Gerd Vårin vokste opp i 
Sentral Asia. 
  BEGGE FOTO: PRIVAT

PORTRETT
GERD VÅRIN 
EMMERHOFF 

Er 22 år, hun har 
vokst opp i Sentral 

Asia og bor nå i 
Bergen. Hun er lærer 
student og er med i 
Disippel Bergen. Tok 
DTS i Ålesund i 2017.
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veldig takknemlig for de erfaringene jeg 
har fått gjennom barne- og ungdoms-
årene i Sentral-Asia. 

Hver vår, i hele oppveksten, opplevde 
jeg å måtte ta farvel med venner som 
skulle flytte til andre land. Å vokse opp 
i et så mobilt samfunn gjorde at jeg 
ofte strevde med å prosessere sorgen 
jeg erfarte ved hvert oppbrudd. Noen 
ganger flyttet venner uten at vi kunne 
si ordentlig ha det til dem. 

Re-entry
Etter sytten år i Sentral-Asia flyttet 
familien min «hjem igjen» til Norge. Da 
var jeg 19 år. 

Det å dra fra landet, som hadde vært 
hjemme for meg i så mange år, føltes 
merkelig. Jeg strevde med å forstå at 
jeg denne gangen ikke skulle komme 
tilbake etter sommerferien. Re-entry 
var for meg, som for mange andre, 
veldig tøft. Jeg strevde med å leve i 
nuet, ettersom tankene mine fortsatt 
var i Sentral-Asia.

Mye i Norge føltes annerledes og 
fremmed. Ofte skjønte jeg ikke hva folk 
snakket om, og ofte ble jeg frustrert 
over måten ting ble gjort på. Etter 
nesten fire år føler jeg at jeg begynner 

å lande ordentlig, men det er fortsatt 
ting jeg sannsynligvis aldri kommer til 
å helt forstå, og det er ok. Jeg forklarer 
ofte denne følelsen av å være fremmed, 
som å være en kameleon. Jeg blender 
fort inn i nye situasjoner, men jeg føler 
fortsatt ikke at jeg passer helt inn i den 
norske kulturen.  

Historier fra hele verden
Siden Ungdom i Oppdrag ikke hadde 
noe opplegg for misjonærbarn som 
flytter tilbake til Norge, bestemte jeg 
meg for to år siden for å starte opp 
noe nytt. På forrige GOfest inviterte 
jeg og en venninne til samling for 
misjonærbarn. Det ble en utrolig 
fin stund hvor vi fikk høre mange 
morsomme og sterke historier fra 
de 15+ barna og ungdommene som 
kom. Det å få møte mange som hadde 
de samme erfaringene, skapte en helt 
unik trygghet og tilhørighet.  ~

*Sitat hentet fra: («Hvor er hjemme?: Med 
røtter i flere kulturer». Pollock, David C Van 

Reken, Ruth E Sæverås, Elin F. Lunde. 2009.)

– Jeg vokste opp på en – Jeg vokste opp på en 
internasjonal skole hvor jeg internasjonal skole hvor jeg 
fikk venner fra hele verdenfikk venner fra hele verden
  FOTO: PRIVATFOTO: PRIVAT
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Familien Familien 
Sandås Sandås 
i Hellasi Hellas

Familien Sandås består 
av Martin, Hege-Elise, 
Kaleb (13), Lilje Rebecka 
(10) og Eliah (8).

Vi tok vår DTS på Eintrøa, utenfor 
Trondheim i 2001 (Hege-Elise) og 2002 
(Martin). Hege-Elise, som er fra Sande-
fjord, reiste til Kina som misjonær, og 
Martin, som er fra Finland, jobbet med 
DTS’n på Eintrøa fram til 2006.

Gud viste oss Hellas
Vi har hele vårt voksne liv visst at vi 
skal være misjonærer i utlandet, og 

i 2014 viste Gud oss at vi skulle til 
Hellas. Ingen av oss hadde vært der 
tidligere, og vi trodde Hellas var ett 
ferieparadis for glade nordmenn.

I 2015 flyttet vi til Aten, fra Vasa i 
Finland, da Martin var ferdig utdan-
net spesiallærer og Hege-Elise hadde 
fullført helsesøsterutdannelsen. Barna 
var 7, 5 og 3 år gamle. Vi er utsendt fra 
UIO Rogaland og er med på pionerar-
beidet til UIO Hellas.

Vi var de første UIOerne som flyttet 
til Hellas og har fått lære en del om 
hvordan man driver pionerarbeid, 
både på godt og vondt. Det har vært 
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mange motganger, men også mange 
fantastiske opplevelser. Etter over fem 
år i landet er vi takknemlige for at vi 
kan kalle Hellas for «hjemme», og at 
Gud virkelig har ledet oss igjennom 
alle prosesser vi har vært igjennom. 
Martin har i lang tid hatt hjerte for 
muslimer og flyktninger. Etter noen år 
med disippeltrening av enkeltpersoner, 
har vi nå fokus på å starte DMM (Dis-
cipleship Making Movement) grupper 
blant både flyktninger og grekere. Med 
korona-pandemien ble dette en naturlig 
måte å trene folk på. Menigheter har 

Familien Sandås er utsendt fra Rogaland 
og er med på pionerarbeidet til UIO Hellas 
 FOTO: PRIVAT

stengt og vi kan samles kun i små 
grupper i hjemmene. DMM fokuserer 
på at mindre disippeltreningsgrupper 
kan multipliseres, i stedet for å skape 
en eller to store grupper der noen få 
ledere styrer. Vi har nå tre forskjellige 
grupper med nye troende, og en annen 
husgruppe som ønsker at vi kan hjelpe 
dem med disippeltreningen. Det som er 
spennende med DMM er at det kreves 
verken penger eller menighetshus for 
å starte. Vi er jo likevel litt begrenset 
av restriksjoner akkurat nå, og mange 
av møtene skjer på nett. Visjonen er at 
vi kan skape noe som er enkelt, men 
likevel bibelsk, og som kan repro-
duseres slik apostlene fikk erfare med 
menighetene i Apostelgjerningene. Vi 
har fått se flere iranere og arabere bli 
døpt, også i denne koronatiden. Vår 
største utfordring er å gjøre disipler i 
stedet for konvertitter. Da må vi som 
menighet være gode modeller som 
de kan følge, som Paulus skriver til 
Timoteus i 2.Tim 2,2: «Det du har hørt 
av meg i mange vitners nærvær, overgi 
det til trofaste mennesker, som også er 
i stand til å lære andre.» ~

MISJON
HEGE-ELISE OG 

MARTIN SANDÅS 
begge er 39 år, tok 

DTS på Eintrøa i 
2001 og 2002. Med 

i Lederteam for 
UIO Hellas, YWAM 

Refugee Circle, ACT 
Central Europe og 
Frontier Mission 
Europe Network.
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Vi har sterke verdier i 
UIO og en av disse ver-
diene er «Do first, then 
teach!» («Først gjøre,  
så undervise!»)

Denne verdien betyr at vi ikke innehar 
kunnskapen før den er praktisert. Det 
bør gi oss en ydmykhet i møtet med 
ulike mennesker, og når vi definerer 
oss som et kunnskapssamfunn er det 
viktig at vi spør oss selv om hvordan vi 
verdsetter andre kulturer. 

Da vi reiste på vår første misjonstur i 
1996, opplevde vi å ha fått et ord fra 
Gud om Romania. Med fullastet buss, 

og en fantastisk mix av mennesker, dro 
vi avgårde. Vi var 17 og 18 år gamle, og 
misjonskallet ble født.

Noen år senere kjørte vi folkevognbuss 
nedover Europa med ett mål i sikte, 
kystbyen Constanta ved Svartehavet. Vi 
har kommet til 2004, og blitt en familie 
på fire.

Lite visste vi at dette skulle bli et langt 
løp. «Ett år om gangen», svarte vi, når 
noen spurte om tidsperspektivet. Nå 
har det gått mange år, og vi har blitt en 
familie på seks. 

Vi har fått lov til å lede et UIO-senter 
som har fått sette et sterkt preg på 

MISJON
IRENE OG RUNE 

SÆTHER 
41 og 42 år, tok 
Familie-DTS på 

Grimerud i 2005. 
Elders i YWAM 

Constanta og med 
i lederteamet i ACT 

Central Europe, leder 
Mission Inovation.
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storbyen Constanta. Tidligere gatebarn, 
som i dag både har jobb og egne barn, 
og ungdommer som ellers ville vært 
marginalisert, er nå sentrale i et blom-
strende Kings Kids arbeid. 

Vi har sett utallige kull av univer-
sitetsstudenter bli utfordret og 
oppmuntret i kaffehuset vårt, og vi har 
sett hva gode «communities» kan gjøre 
med mennesker. 
 
Da vi startet Europas første DTS for 
døve, var det nettopp fordi vi hadde gitt 
rom til stab som var døv, og nå ser vi et 
arbeid blomstre blant denne gruppen.

Når vi mobiliserer for misjon, ser vi 

Familien 
Sæther i 
Romania

Rune underviser på DTS FOTO: PRIVAT

ikke etter fattige og rike, øst eller vest, 
men etter hvor generasjonen av unge 
europeere befinner seg. Da vi startet 
en av de store evangeliseringskampan-
jene i UIO Europa, «Summer night life 
outreach», var det nettopp med fokus 
på hva vi som misjon er; en bevegelse 
av unge mennesker som ønsker å gjøre 
ham kjent. 

Det er viktig at vi ikke blendes av at 
misjon kun skjer i fattige land. Vår 
utfordring i dag er i Europa, i storby-
ene, på universitetene og på feststren-
dene. Vår utfordring er også å ikke la 
oss styre av gamle skillelinjer som «øst 
og vest», «fattig og rik», men være der 
hvor Gud leder.

Samtidig, når vi ser på vårt eget kon-
tinent og ikke minst sentral-Europa, 
er vi takknemlige for å ha vært med 
lenge. Dette gjør oss også utrolig for-
ventingsfulle til hva som kommer. Vi 
har nemlig en utrolig flott generasjon 
ungdom som kommer frem i nettopp 
denne delen av Europa! De spør etter 
mødre og fedre, etter likemenn og 
likesøstre, de søker Gud! Vi ønsker å 
være med i en tid som denne. 

Vi tror at langtidsmisjon først og 
fremst handler om å bygge mennesker 
over tid, og skape en kultur av gode og 
trygge mødre og fedre. ~
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I denne utgaven 
ønsker vi å belyse alle 
de kunstnere på våre 

ulike sentrene. 
Her er deres kunst.

Bride AV KRISTINE PETERSON

Kunst i 
lockdown
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Øverst: Village 
Nederst: Mountain AV DARBI BAAB

Øverst og nederst: Røsvik kirke AV GRO RYKKELID



tlf. 37 27 41 34 
mob. 90 84 57 90

TA EN DTS NORGE
WWW.DTS.ORG

22



23

Kontakt
UIO Grimerud (Hovedsenter), 
2312 Ottestad, tlf. 62 57 43 00, 

e-post: grimerud@ywam.no  
www.grimerud.no 

UIO Borgen,  
Larsvollen 6, 9046 Oteren,  

tlf. 97 34 11 30, 
e-post: info@uioborgen.no 

www.uioborgen.no 
UIO Nordland, 

Nesveien 11, 8220 Røsvik 
tlf. 488 909 46 

e-post: info@uionordland.no  
www.uionordland.no 

UIO Ålesund, 
Parkgata 14, 

6003 Ålesund, tlf. 70 14 08 41, 
e-post: info@ywamaalesund.org 

www.ywamaalesund.com

UIO Rogaland, 
Postboks 176, 4097 Sola, 

tlf. 416 30 428,  
e-post: info@ywamrogaland.no 

www.ywamrogaland.no 
UIO Kristiansand, 
Skjærgårdsheimen, 

4625 Flekkerøy,  tlf. 38 10 68 70, 
e-post: post@heimen.org www.

www.heimen.org 
UIO Skien, 

Kongensgt. 1, 3717 Skien, 
tlf. 404 10 202,   

e-post: info@uioskien.no 
www.ywamskien.com 

UIO Oslo, 
Holbergsplass 4, 0166 Oslo, 

tlf. 977 47 833, 
e-post: info@ywamoslo.no  

www.ywamoslo.no 

UIO Namdalen, 
Drageidet, 7977 Høylandet, 

e-post: info@uionamdalen.no 
www.facebook.com/

ywamnamdalen 
UIO i Bergen, 

e-post: post@uiobergen.no 
www.facebook.com/YWAMBergen 

UIO i Molde 
Elvegata 7, 6413 Molde 

www.facebook.com/ywam.no 
ywammolde@gmail.com 

UIO i Trondheim 
Osloveien 25 Trondheim,  

www.facebook.com/
disippeltrondheim 

UIO i Sogn 
Ortnevik 133, 5962 BJORDAL 
facebook.com/Sognkloster 

sognkloster@gmail.com 

Hedemarken friskole 
2345 Ådalsbruk,  
tlf. 62 54 74 00,  

e-post: post@friskolen.no 
www.friskolen.no

Grimerud Barnehage, 
Grimerudvegen 71, 2312 

Ottestad, tlf. 410 63 640,  
e-post: barnehagen@ywam.no  

Bekkelaget Barnehage, 
Nyvegen 11a, 2312 Ottestad,  

tlf. 402 36 552,  
e-post: maily.reinemo@ywam.no

Familiefokus 
Geir Edvin og Nina Frøen 

Familiefokus har 
kontaktpersoner som er 

tilgjengelig for mennesker som 
trenger ekteskaps rådgivning, 
oppfølging eller informasjon 
om ektepar weekender lokalt. 
Ta kontakt på 408 52 217 eller 
familie@ywam.no for info om 
kontakt personer i din region.  
Se også: www.familiefokus.no

Hjertefokus 
Jorun og Hans Erik Berling 
Tlf: 41012885 / 45204662 

e-post: post@hjertefokus.no 
www.hjertefokus.no

Proklamedia 
Alex og Alina Dragoman 

(forlagssjefer) 
Grimerudvegen 77,  

2312 Ottestad, 
tlf. 62 57 43 43, 

post@proklamedia.no, 
www.proklamedia.no

YWAM Medical  
Ships Norway 

c/o Ungdom i Oppdrag 
Skjærgårdsheimen,  

4625 Flekkerøy

UIO Norge på nett 
www.ywam.no 

www.twitter.com/
ungdomioppdrag 

www.facebook.com/ 
ywamnorway

Ønsker du å gi 
en gave til UIO? 

Alle gaver gir rett på skattefritak 
(hvis du ønsker det, send oss ditt 

personnummer).  
Konto nr: 3000 14 69378

Vipps: 501525 UIO Nasjonal

Tlf. 62 57 43 00, e-post: 
partner@ywam.no

Ungdom i Oppdrags styre 
Aleksander A. Knudsen - Molde 

(styreleder) 
Andreas Nordli - Stange  
Geir Morten Nilsen - Fjell  
Alv J. Magnus - Stange  

Hanne Braathen - Storfjord 
Kjell Ekman - Porsgrunn 

Tove Kirkebye Poulsen - Danmark

Ungdom i Oppdrags 
lederteam 

Andreas Nordli, leder. 
Runar Byberg, nestleder 

(i permisjon) 
Ann-Helen Sperrud, nestleder

UIOS ARBEID 

SENTRE I NORGE
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Returadresse:
Ungdom i Oppdrag

N-2312 Ottestad
NORWAY

Ted Dekker & Bill Bright

Mirakelbarnet
SPENNINGROMAN
En foreldreløs gutt 
vokser opp i et etiopisk 
kloster. Han har aldri 
vært utenfor klosterets 
vegger – i det minste 
ikke på den måten de 
fleste ser for seg. Nå må 
han enten flykte eller dø. 
Men verden er neppe 

klar for en gutt som Kaleb. Ingen er forberedt på 
svaret som kommer.
Kr. 279,-

Inger Anna M. Drangsholt

Hans Nielsen 
Hauge
En engstelig guttunge, 
senere en engasjert for-
kynner, leder og gründer. 
Hauge ante ikke hvilken 
innflytelse han skulle få 
på det norske samfun-
net. 250 år etter at han 
ble født er han fremdeles 

aktuell. I denne skjønnlitterære biografien får 
vi et nært møte med bondesønnen som fikk et 
sterkt kall fra Gud.
Kr. 249,-

Kjøpes i din lokale bokhandel og på www.proklamedia.no

Alv Magnus

Hans Nielsen Hauge
Mannen som forandret Norge

Kristin L. Berge
Kampen foregår 
i tankene

Liv Toril R. Skjeggestad
Reisen hjem

Olof Edsinger
Når minoriteten 
tar majoriteten 
som gissel

Jeannie Marie
Til naboer og 
nasjoner

228,-228,- 299,-299,- 228,-228,- 279,-279,-

Alv forteller historien om hvordan vekkelse formet det moder-
ne Norge. For å forstå fremtiden er vi nødt til å kjenne fortiden. 
Derfor er denne boken utrolig viktig.  - Andreas Nordli
Innbundet, kr. 349,-


