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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 fem 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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Andreas Nordli, Leder for 
Ungdom i Oppdrag Norge 

www.andreasnordli.no 
t @andreasnordli

I løpet av de siste ukene har vi 
omtrentlig daglig kunne lese 
side opp og side ned i Vårt Land 
og Dagen om at biskop i Den 

norske Kirke, Atle Sommerfeldt, 
har anbefalt menighetene i Borg 
bispedømme å ikke benytte seg av 
tidligere leder i UIO, Alv Magnus, 
som forkynner. Dette har sin bakg-
runn i en preken Alv Magnus holdt 
i Østfold.

I sin preken snakket Alv fri-
modig om fortapelsens mulighet. 
Noen av tilhørerne, blant andre 
sognepresten, syntes Alv var vel fri-
modig. De mente han ikke fokuserte 
nok på Guds nåde og på tilgivelsen, 
og mente måten han løftet frem 
samboerskap og homofil praksis 
som synd var upassende, selv om 
mange – blant andre sognepresten – 
er enige med Alv Magnus i sak.

Denne saken har ført til et 
ordskifte i den kristelige dagspresse 
om forkynnelsens innhold. Det 
er bra. I et intervju med Dagen 
i begynnelsen av september sier 
Alv Magnus følgende: «Man er 
ikke skrifttro om man unnlater å 
forkynne viktige sider av budskapet, 
bare fordi det er upopulært i tiden.» 
Dette er en helt sentral del av vår 
måte å tenke på. Som forkynnere 
er vi nemlig kalt til å forkynne hele 
Guds ord – ikke bare de delene som 
er enkle å snakke om.

I vår evangeliske tradisjon 
forkynner vi både lov og evange-
lium. «For vi vet at loven er god», 

skriver Paulus til sin gode venn 
Timoteus. Men forutsetningen er 
at vi «bruker loven rett», legger han 
til (1 Tim 1,8). Hva er rett bruk av 
loven? Uten loven vet jeg ikke hva 
synd er og hva som ødelegger mitt 
forhold til Gud. Slik dømmer loven 
meg skyldig fremfor Gud. I forkyn-
nelse til frelse trenger vi derfor også 
å løfte frem loven, da det er nettopp 
den som driver meg til nåden – til 
Kristus (Gal 3,24-25).

Men vi skal ikke bare forkynne 
loven. Vi trenger også å forkynne 
nåden. Det er nemlig nåden som 
setter oss fri. For om vi bare forkyn-
ner loven, bruker vi loven feil. Den 
er nemlig ingen frelsesvei. Dens 
oppgave er å føre meg til Kristus.

Min utfordring er nok likevel 
ikke at jeg forkynner for mye om 
loven. Jeg forkynner nok heller for 
lite om loven. For om loven ikke først 
har dømt meg skyldig fremfor Gud, 
da blir heller ikke mitt evangelium 
«gode nyheter». For om jeg ikke er 
skyldig fremfor Gud, hvorfor trenger 
jeg da en frelser? Loven er ikke vag 
og uklar. Den er tydelig og konkret. 
Og praktisk. Derfor er det legitimt å 
nevne konkrete synder i vår forkyn-
nelse. Men det må gjøres på en måte 
som fører mennesker til Jesus.

Alv Magnus forkynte loven 
i Råde, men han forkynte også evan-
geliet. Derfor beklager vi at biskop 
Atle Sommerfeldt har anbefalt me-
nighetene i sitt bispedømme å ikke 
bruke Alv Magnus som forkynner.

Om Alv Magnus, Atle Sommerfeldt 
og min forkynnelse



Kort Nytt

NYTTÅRSLEIR 
PÅ GRIMERUD
Det blir nyttårsleir på 
Grimerud i år. Den heter 
Awake og samler tenåring-
er fra 15 år. Leiren starter 
29. desember og slutter 
1. januar. Mikal Valland 
Nordli er festivalsjef. Han 
lover mye lovsang, bønn, 
utfordrende taler og 
god stemning. Mer info 
kommer etter hvert på 
www.grimerud.no 

NÅR GUD ER TAUS
Dette er tittelen på en bok som An-
dreas Nordli har skrevet og som kom ut 
i mai. Boken snakker ærlig om hvordan 
det kan oppleves at Gud i perioder er 
borte. Samtidig er den en bok om håp.

KONFIRMANTLEIR I NAMDAL
I september arrangerte Ungdom i Oppdrag i Namdal 
i Trøndelag en leir for alle konfirmantene i Overhalla 
kommune. 35 konfirmanter deltok og dette var første 
gang det ble arrangert en konfirmantleir på dette nye 
stedet UIO driver. Ledere for UIO Namdal er Jo Magnus 
og Eirin Solberg.

BIBELEN TIL 
ALLE I HEDMARK 
OG TROMS
Bibelen til Alle fortset-
ter denne høsten med 
kampanjer i tre kommuner. 
I Troms skal Dyrøy kom-
mune besøkes, mens i 
Hedmark skal kampanjen 
avholdes i Stor-Elvdal og 
Stange. Med disse tre 
kommunene, vil nærmere 
190 000 hjem i Norge ha 
blitt besøkt med tilbud om 
en bibel, siden oppstarten 
i Finnmark i 2014.

OVERSKUDD 
FOR UIO
Ungdom i Oppdrag hadde 
en total omsetting på 89,7 
millioner kroner i 2018 og 
et overskudd på 4,7 mil-
lioner kroner. Disse tallene 
inkluderer alle virkegreinene 
i Ungdom i Oppdrag, også 
Hedmarken Friskole og 
Ungdom i Oppdrags to 
barnehager, samt Grimerud 
Gård og Proklamedia. Totalt 
samlet organisasjonen inn 
12,1 millioner.

«Årsaken til overskuddet er 
god drift over mange år, godt 
budsjettarbeid og nøktern-
het. I tillegg har vi akkurat 
omorganisert regnskaps-
systemene våre og kjører 
nå regnskapsføringen selv. 
Dette sparer for oss for mye 
penger», sier Andreas Nordli, 
leder for Ungdom i Oppdrag.

Ungdom i Oppdrags omset-
ning har økt gradvis i mange 
år, noe som gjenspeiler 
organisasjonens generelle 
vekst i antall studenter, med-
arbeidere og misjonærer.

«Det er ikke en rask vekst, 
men litt hvert år. Drømmen vår 
er selvfølgelig at flere men-
nesker skal komme til tro på 
Jesus, både i Norge og ute på 
misjonsfeltene», sier Nordli.

 FOTO: PRIVAT
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M itt navn er Andreas 
Sæther og jeg er 21 år. For 
tiden bor jeg i Oslo, er 
stab ved DTS-en i Oslo og 

går siste året ved Høyskolen for Ledelse 
og Teologi. I høst begynte jeg som 
redak tør i Mot Målet.

Fra jeg var 6 år til jeg var 15 år, bodde 
jeg i Romania, der mine foreldre var 
misjonærer og ledere for UIO-senteret i 
byen Constanta. 

Jeg har vokst opp med å forstå UIO 
som en familie mer enn en organisas-
jon, noe som kan være grunnen til 
hvorfor jeg takket ja til å være redaktør 
for Mot Målet.

Dersom du har noe kjennskap til UIO, 
vil du fort vite at det er relasjonene 
som knytter oss sammen - både til 
hverandre og til Gud. Slik fungerer vi 
som familie og organisasjon.

Det jeg ønsker med Mot Målet er å dele 
innblikk fra hva som skjer i Ungdom 
i Oppdrag Norge, samt fortelle om 
hjertesakene våre.

For de som kjenner meg, vet de at jeg 
brenner for kommunikasjon. Mot Målet 

vil jeg gi rom til de ulike stemmene i 
Ungdom i Oppdrag. Vi er spredt rundt i 
hele landet, men vi har en felles visjon. 
Mot Målet vil være det beste innblik-
ket i hva som rører seg ved de ulike 
sentrene i Norge, og hva som ligger oss 
på hjertet.

Alle kommuniserer. Det vi ønsker med 
Mot Målet er å løfte opp enkeltstem-
mer rundt om i Norge. Hva er hjerte-
saker for de ulike basene? Vi kan være 
spredt rundt i landet, men hva er vår 
felles visjon?

Dette er noen av de tankene og 
stemmene du vil kunne lese om i Mot 
Målet. Som nevnt tidligere er vi en fami-
lie. Denne familien består ikke bare av 
fulltids «UIO-ere», men den består også 
av alle som har tatt en DTS eller som 
kjenner eierskap til vår familie.

I dette nummeret ønsker vi å vise hva 
som har skjedd i UIO i sommer, hvor-
dan familien vår vokser, og hvordan 
den går igjennom ulike prosesser. Du 
vil få innblikk i noen av misjonsturene 
fra sommeren, vårt «familietreff» Go-
Fest, samt ulike personer som går inn i 
nye roller.

REDAKTØR
ANDREAS SÆTHER 

Er 21 år og bor 
for tiden i Oslo. 

Fra Hommersåk, 
Sandnes. Tok 

Backpack-DTS i 
Rogaland i 2018. Stab 
i UIO Oslo og studerer 

ved Høyskolen for 
Ledelse og Teologi

Velkommen til 
nye Mot Målet
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Etter 20 år flytter UIO 
Nordland fra Meløy 
kommune til større 
lokaler i Røsvik i  
Sørfold kommune.

Gro og Øystein Rykkelid flyttet 
til Engavågen i Meløy kommune i 
1999, leide gamle Nordtun skole, og 
begynte å jobbe og be. To år se-
nere startet de Ungdom i Oppdrag 
Nordland. Siden den gang har 300 
ungdommer fra hele verden tatt DTS 
og jobbet der, og har reist videre med 
forvandlede liv, mektige naturopplev-
elser og et stort hjerte for landsdelen. 
Gjennom disse årene har de arrang-
ert mange leirer og kurs på stedet, 
samt reist land og strand rundt i det 

langstrakte fylket. I dag har senteret 
15 stab og 11 utsendte misjonærer til 
andre land.

«Utvid grensene våre, 
Herre!»
De siste ni årene har UIO Nordland 
vært i dialog om å få kjøpe Nordtun 
Skole, en prosess som i vinter stoppet 
opp. Uvissheten over så langt tid var 
slitsom og mange ba mye til Gud. 
Hva skulle skje med UIO Nordland? 
Skulle man flytte? Skulle man Leie 
eller kjøpe?

24. mai oppdaget Gro og Øystein at 
en flott eiendom var til salgs på Røsvik.

«Vi tenkte at dette så bra ut, det 
var vakkert og fantastisk flott med en 
kirke som nærmeste nabo», sier de to. 
Bygningene hadde til sammen 1800 

 Ungdom i 
 Oppdrag 
 Nordland 

Øystein og Gro Rykkelid har vært senterledere for UIO Nordland siden oppstarten for snart 
20 år siden. FOTO: JO SVENSEN
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kvadratmeter grunnflate og en firedob-
bel garasje på 6,5 mål tomt.

«To dager senere gikk vi gjennom byg-
ningen, og noen dager senere ble budet 
vårt på 1,75 millioner kroner akseptert»

Gro og Øystein forteller at de ikke 
hadde egenkapitalen på plass da budet 
ble lagt inn, og dette måtte samles inn 
før overdragelsen den 17. juni. I løpet 
av et par uker hadde bønnepartnere 
og andre venner gitt 408 000 kroner, 
nok til å dekke egenandel, saksomkost-
ninger og et gjensatt piano.

Mindre enn to uker senere kjøpte en 
av medarbeiderne naboeiendommen, 
som er et gammelt gjestgiveri og gård, 
som de nå også kan bruke.

«Vi har også fått tilbud om å kjøpe 
nabohuset. Vi gleder oss over vekstmu-
ligheter», sier Gro og Øystein.

Samtidig medfører flyttingen også 
en sorgprosess. Ekteparet Rykkelid 
har bodd i Meløy i 20 år, et sted de har 

SELFIE: 15 personer jobber i 
UIO Nordland, mens senteret 
har utsendt 11 misjonærer til 
andre land. FOTO: PRIVAT

blitt glad i og hvor de har mange gode 
venner. Nå skal de selge sitt eget hus 
og flytte sammen med sine medar-
beidere 3 ½ timer kjøring nordover.

Bønn, økonomi og arbeid
På Røsvik ryddes og jobbes det nå 
både ute og inne, og det nye senteret 
vaskes, males og settes i stand. I tillegg 
planlegges oppstart av høstens DTS og 
andre aktiviteter. Nærmere 40 vannlek-
kasjer er reparert fra frostskader, mens 
radiatorer og ventilasjonsanlegg enda 
ikke er prøvd ut. Noe inventar finnes 
i bygget, men noe må også kjøpes. En 
større bygning gir også større ut-
gifter. Flytteprosessen er snart ferdig, 
trivselen stiger og et hjem begynner å 
ta form.

«Vi trenger mye forbønn!» sier ekte-
paret Rykkelid. «Vi må ha rett fokus og 
få visdom til gode valg. Fremdriften 
henger sammen med innsamlede 

har kjøpt 
sitt første 
senter
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midler, og håndverkere til snekring, 
graving, rør og elektrisk arbeid står 
høyt på lista. Alle er velkommen, så 
sett gjerne av en dag, en uke eller mer», 
sier de to.

Drømmer for det nye stedet
Senteret i Røsvik skal brukes til å in-
spirere og undervise, til DTS og andre 
typer skoler. Rykkelid forteller at de vil 
tilby konfirmant- og ungdomsleirer, 
menighetsturer og samlivskurs.

«Vi tror på unge mennesker, fra 
Nord land og fra resten av verden. Vi 
tror på bønn og lovsang, disippel-
gjøring og teamarbeid. Vi har et kall 
til både små steder i Nordland og til 
unådde folkeslag», sier de to.

De forteller om profetiske bilder 
de har fått, som sier at det er mye 

Velkommen til 
innflyttingsfest!
Den 19. oktober inviterer  

UIO Nordland til åpningsfest!

Det blir åpne dører fra  
kl 17:00 med kaker og kaffe. 

Kl 18:30 skal Røsvik kirke fylles 
med en lovsang og gode ord.

Alle er velkommen.
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gull gjemt i landsdelen, at det skal 
«drives frem».

«Vi håper å spille en rolle for kristent 
enhetsarbeid og nettverksarbeid i hele 
regionen», sier de to.

Drømmene handler også om hvordan 
UIO Nordland kan være til velsignelse 
lokalt i Røsvik:

«Bygda ønsker seg en kafe, storkiosk 
og treningssenter. Kan vi få til dette på 
senteret?» spør de seg. 

Mål for 2020
Grunnmuren på bygget skal dre-
neres og oljefyren skal byttes ut 
med varmepumper som kobles til 
sentralvarme-anlegget. I tillegg skal 
ventila sjon, brannvarslingsanlegg, 
sanitærrom, kjølerom og el-anlegg 
utbedres. Et par leiligheter skal også 
bygges og utvendig treverk samt 
vinduer må males.

«Målet vårt er å samle inn like mye 
som kjøpesummen og gjennomføre 
dugnadsarbeid tilsvarende det dob-
belte. Vi skal også jobbe for å øke den 
faste givertjenesten og driftsinntektene 
på senteret», sier Gro og Øystein.

Hvor er Røsvik?
Røsvik er et gammelt handelssted 
og tidligere kommunesenter i Sør-
fold kommune, 30 minutter nord for 
Fauske og 80 minutter fra Bodø. Dette 
er ei nydelig bygd med litt under 200 
innbyggere, lokalisert midt mellom to 

Det nye senteret gir både større plass og lig-
ger mer sentralt i fylket. Ungdom i Oppdrag 
betalte 1,75 millioner kroner for dette stedet.
 FOTO: FOTOGRAFHOLST.NO

nasjonalparker, og et flott kirkebygg 
som nærmeste nabo!

«Vi får kortere reisetid til de fleste 
steder i Nordland, til tog og til flyplass. 
Vi ser frem til et enda sterkere samar-
beid med menigheter og organisas-
joner i hele landsdelen og ser et vell av 
muligheter», sier Rykkelid

Bønnesvar
Øystein og Gro lærer stadig mer om 
eiendommen og om bygda. En dag 
kom et eldre ektepar innom senteret. 
De kjøpte eiendommen i 1969 og star-
tet da et privat, psykiatrisk behand-
lingssenter, som de ledet i 30 år. Hver 
dag startet de dagen med bønn for 
bygda og for pasientene. Etter hvert 
overtok fylkeskommunen driften, men 
ekteparet fortsatte å be. Nå hadde de 
lenge bedt om at bygningen skulle 
komme på «kristne hender». At UIO 
nå kjøpte eiendommen ble et mektig 
bønnesvar for det eldre ekteparet.

Mot Målet

Det nye senteret ligger i 
Sørfold kommune, noen 
mil nordøst for Bodø.
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Fra sommerens 
misjonsturer

Helt siden jeg var liten, har jeg hatt 

lyst til å dra på misjonstur. Jeg har bedt 

veldig mye over dette med misjon, og har 

lenge følt at dette er noe som jeg kommer til 

å gjøre i livet mitt.

Da jeg ble spurt om å bli med til Roma-

nia, var det egentlig ikke et spørsmål om 

jeg skulle bli med eller ikke. Det var noe jeg 

virkelig følte at jeg skulle bli med på. Jeg er 

veldig takknemlig for alt jeg fikk oppleve og 

alle de flotte ungdommene og lederne jeg 

fikk møte. I løpet av dagene i Romania viste 

Gud seg på en måte jeg ikke har opplevd før.

Særlig fikk jeg se Gud gjennom alle de 

ungdommene vi møtte i Romania. Det å få 

høre vitnesbyrd fra de som hadde fått livene 

sine forvandlet gjennom å ha møtt Gud, 

var virkelig inspirerende. Jeg lærte at Gud 

funker i Romania akkurat som han gjør her 

hjemme i Norge. Jeg har blant annet lært at 

vi trenger ikke å kunne det samme språket 

for å kommunisere, leke sammen og spille 

spill i lag.
Jeg har blitt inspirert til å reise på flere 

misjonsturer for å vise hvem Jesus er og 

hans kjærlighet. Etter denne turen har hjerte 

mitt for misjon bare blitt enda sterkere, og 

ønske mitt om at andre mennesker skal få 

møte Jesus har blitt enda større.

Jenny-Elise Haaland

16 år fra Bergen

Språkbarrierer og kulturelle forskjeller måtte vike da vi lekte 

og hadde konkurranser med ungdommene. FOTO: PRIVAT

Hvert år sender Ungdom i Oppdrag 

ut mennesker på misjonsturer. Nytt 

av 2019 var misjonsturene «Envoye». 

Dette var til sammen fem team som 

reiste til fem forskjellige land i Europa, 

Midtøsten og Asia. De fikk be for syke, 

formidle evangeliet, jobbe praktisk og 

bygge mange vennskap.

Vi intervjue to deltagere fra somme-

rens misjonsturer som gikk til Romania 

og Sentral Asia.
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På fridagen reiste vi på roadtrip til «Big 
Almaty Lake» som ligger på 2500 moh. 
Halvveis på kjøreturen opp fjellet overheta 
bilen så vi måtte stoppe. Vi bestemte oss 
for å haike med andre biler som kjørte og vi 
møtte mange super snille folk, og kom oss 
opp til innsjøen! FOTO: PRIVAT

Vi var et team på seks personer som reiste sammen til Sentral-Asia. Der hadde vi mest fokus på bønn, lovsang og var med på en sommer-leir for barn.

En av dagene besøkte vi en huskirke. De som ledet huskirken fortalte at rommet vi var i, hadde de nettopp bygget ferdig, og at rommet nå var ekstra lydisolert. Tidligere risikerte de nemlig å bli meldt til politiet av naboene sine, siden det ikke er lov å samles til huskirke i dette landet. Det var veldig spesielt å få være en del av menigheten deres. Jeg merket Guds beskyttelse ekstra mye da vi var der. De som var del av huskirken 

hadde stor frimodighet, og var ikke redd for å dele sin tro med andre. Det var veldig inspirerende!

Noe av det som gjorde sterkest inntrykk på meg etter vi kom hjem, var hvordan Guds beskyttelse var over menneskene vi møtte og over teamet jeg reiste sammen med. Jeg tenkte ikke så mye over det når vi var der, men jeg skjønte det i et-terkant. Når jeg ser tilbake på tiden vi var der, kan jeg se at Gud virkelig var tilstede, og han var der for og med oss.

Therese Fylling
18 år fra Langevåg
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I sommer arrang-
erte vi Mission 
Adventures igjen 
på Borgen. 

Denne gangen samlet vi ung-
dommer fra både Russland, 
Finland og Norge, som sam-
men ville være med å gjøre 
Gud kjent i nordområdene. 
Først hadde vi fire dager med 
trenings leir på Borgen, før 
teamene reiste på outreach til 
Nord-Norge og Finland.

Det var til sammen 77 deltakere med 
unge og voksne, og disse ble delt inn i 
seks team som reiste til Myre, Kolari, 
Evenskjer og tre team i Storfjord. 
Teamene hadde lært drama og dans 
på Borgen, og ute på outreach hadde 
de gatemøter med drama, dans og 
vitnesbyrd. Alle teamene hadde en 
blanding av norske, russiske og finske 

Mission 
Adventures 

2019
Teambygging hører med 
på treningsleir.
 BEGGE FOTO: PRIVAT

drama under gate-
møtet i Tromsø

REPORTASJE
AGNETE HARAUNE 
AMUNDSEN Er 28 
år og gift med Eirik. 

Er baseleder på 
Borgen. Tok DTS på 
Skjærgårdsheimen  

i 2010.

ungdommer, og sammen delte de 
evangeliet med menneskene de møtte. 
På gatemøtet i Tromsø samlet det seg 
både turister, nordmenn og en barne-
hage for å se på drama og dans og 
høre vitnesbyrd. Det var en fantastisk 
opplevelse av å stå sammen på tvers av 
grenser for evangeliet. ~
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Leder 

«Vi takket ja som en respons på et ytre kall og en op-
plevelse av Guds tiltale. Det å få være med å lede en 
grasrotbevegelse, med så mange flotte mennesker og 
arbeid er et privilegium.

Vi ønsker å løfte fram ekteskapet og familien som en 
viktig byggestein i vårt samfunn. Vi ønsker å se fami-
lier og generasjoner stå sammen i disippelgjøring og at 
familier kan bli til velsignelse for sitt nabolag. Som en 
del av Ungdom i Oppdrag er vi med på å forberede en 
ny bølge av misjonærer fra Norge til verden, der også 
mange familier finner sin plass i misjonsoppdraget.»

«Jeg heter Britt Solveig Spilde, er gift med Kjetil og 
mamma til Elias Emil (2). I august ble jeg leder for 
Ungdom i Oppdrag Skien.

Jeg ble leder for UIO Skien fordi dette gir meg en 
unik mulighet til å kommunisere evangeliet til unge 
mennesker. Basen har masse ressurser og det er et 
privilegium å lede, slik at Guds rike kan vokse.

Jeg drømmer om å se ungdom i Norge få øynene opp 
for hvem Jesus er, og velge å følge ham med hele livet. 
Og så drømmer jeg om å bidra til at alle i Europa får et 
levende jesusfellesskap i sitt nabolag.» 

«Jeg har alltid vært glad i Ungdom i Oppdrag. Jeg 
brenner for misjon og for unge mennesker, og for at 
de skal få bli kjent med Jesus. I denne jobben føler 
jeg at jeg kan kombinere mange av de tingene som 
ligger på hjerte mitt, og bruke talenter og gaver som 
jeg har fått. Jeg er takknemlig for at UIO gir meg 
denne muligheten.»

skifter

Geir Edvin (41) og Nina (38) Frøen er 
gift, har tre barn og bor på Stange. De har i 
mange år jobbet i UIO, og tok i høst over led-
erskapet av Familiefokus, Ungdom i Oppdrag 
sitt familiearbeid. FOTO: PRIVAT 

Ann-Helen Sperrud (38) gift med Eirik, har 
tre barn og bor i Stange. Sammen med Runar 
Byberg, er hun fra august av nå nestleder i 
Ungdom i Oppdrag Norge.
 FOTO: DORIEN SCHELTENS

Britt Solveig Spilde (34) er ny leder for 
Ungdom i Oppdrag Skien FOTO: MARTHE 
SØBAKK KARSLEGARD

Endring er en naturlig prosess 
og vi vil presentere nye ledere 
i UIO familien. Kjente eller nye 
fjes, her er lederne som trør 
inn i nye kall!
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REPORTASJE
 GEIR EDVIN FRØEN 

(41) bor på Stange 
med sin kone og tre 
barn. Tok DTS i Skien 
i 1997 og leder i dag 

Familiefokus. Var 
årets GOfest sjef!

1

8. – 11. august var hele 
Ungdom i Oppdrags 
storfamilie samlet  
i Stavern.

Det kom over 1250 gjester og vi hadde 
noen flotte dager sammen. Årets tema 
var «Mer av Jesus». Gjennom forkyn-
nelse, lovsang og felleskap fikk mange 
av oss et nytt møte med Jesus. Det 

Rekord på GOfest!

var fokus på både kallet til misjon og 
til et aktivt samfunnsengasjement. Vi 
fikk høre historier om hva som skjer 
i verden, fikk oppleve en større tro til 
Gud og hva han gjør. Jeg tror mange 
av oss også opplevde at Gud delte sitt 
hjerte for unge mennesker med oss, og 
særlig for de som trenger en ny familie. 
Vi er takknemlig for årets stevne og ser 
allerede fremover til neste GOfest,  
25.-28. juni 2020 i Stavern.  ~
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Barna koste seg med fami-
liesamlinger og aktiviteter 

hver dag. På kveldene fikk 
de høre om Jesus og om hans 
hjerte for alle folkeslag. 

Lovsang Hamar ledet 
lovsang på Reborn og på 

av slutningsmøte i Stavern-
hallen søndag. Det var tilbe-
delse av Jesus med fullt trøkk 
og flere selvskrevne sanger. 

På lørdag ble Anne-
Helen og Trond Sæthren 

avtakket etter ti år som le-
dere av Familiefokus – Ung-
dom i Oppdrags familiear-
beid. Det ble behørig feiret 
med marsipankake, gave og 
gode ord. 

Tenåringene fikk på sitt 
seminar «Hvorfor vente 

med sex før ekteskapet» høre 
fra Anna Egeberg og Jonas 
Krogh. De skal gifte seg nå i 
høst og delte åpent og ærlig 
om sine erfaringer. 

Andy Byrd fra UIO Kona 
på Hawaii, talte på to 

av kveldene på møtene for 
20+ og ble oversatt til norsk 
av Marianne Braseth. Han 
utfordret oss på å tro Gud 
for større ting og vise hans 
kjærlighet til verden.

Rekord på GOfest!

 FOTO: 1,4: ADAM HALSALL, 2,3,5: JO SVENSEN
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31. august var det fest 
på Skjærgådsheimen. 
Da ble det feiret at det 
i år er 25 år siden Ung-
dom i Oppdrag kjøpte 
senteret på Flekkerøy.
I 1994 kjøpte Ungdom i Opp
drag den nydelige eiendommen på 
Flekkerøy, slik at de ulike tjenestene 
i UIO hadde et sted de kunne kalle 
«hjemme» og dermed slå røtter, vokse 
og multipliseres. Fra da har over 1400 
studenter gått på de ulike DTS-ene og 
skolene på Skjærgårdsheimen og utal-
lige har blitt berørt av UIO gjennom alt 
arbeidet som har skjedd ut fra stedet, 
både i inn- og utland.

Grunnlegger Geir Fager
bakke, fortalte på jubileumsfesten 
at allerede før UIO kjøpte stedet, så 
var det noen mennesker på øya som 
bad til Gud om at mange misjonærer 
skulle bli sendt ut fra Skjærgård-
sheimen. Dette har virkelig blitt en 
realitet. Disse bønnene som ble bedt, 
vitner om hvordan nærmiljøet har 
eierskap i Skjærgårdsheimen. Og hva 
nå? Denne høsten ønsker Skjærgård-
sheimen 52 DTS-studenter velkom-
men, noe som er den største skolen i 
Skjærgårdsheimens historie.

«Vi vil at Den hellige ånd skal 
føle seg hjemme her», sier Marianne 
Braseth, senterleder på Skjærgård-
sheimen. Hun og mannen Ståle for-
teller om øyeblikk hvor Guds nærvær 

REPORTASJE
ANNA WAGNER 

Er 37 år, fra Sverige, 
gift med Hobbes, to 

barn. Bor og studerer 
i Malmö. 

Tok DTS i 2001  
i England.

Til venstre: Geir og 
Elin Fagerbakke startet 
Ungdom i Oppdrags 
arbeid på Sørlandet. 
Denne høsten leder de 
en DTS på Skjærgårds-
heimen med hele  
52 studenter.
Til høyre: Marianne 
Braseth, leder i dag 
Ungdom i Oppdrag 
Skjærgårdsheimen, sam-
men med sin mann Ståle 
Braseth. Her er hun 
sammen med flere av de 
andre ledere på senteret.
 BEGGE FOTO: OLE 
SEBASTIAN RIBE

Skjærgårdsheimen
 feiret    år



Minneord 
Mogens 
Andresen
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har vært tydelig tilstede, om mennesker 
som har blitt helbredet og satt i frihet. 
Drømmer har blitt født her, relasjoner 
oppstått og ekteskap inngått.

«Vi har selv hørt så mange vitnes-
byrd», sier Ståle, og forteller om den 
unge kvinnen som kom med et ønske 
om å bli misjonær i Colombia og som 
nå har vært der i over 20 år for å ut-
danne og sende ut misjonærer fra dette 
latinamerikanske landet. De forteller 
om den unge mannen Sør-Europa, med 
en røff bakgrunn, som kom med et øn-
ske om å se forvandling i livet sitt – og 
som opplevde nettopp dette.

Historiene og vitnesbyrdene 
er mange.

«Det er så mange ting å være takk-
nemlig for», sier Marianne og Ståle. ~

Mogens Andresen
1942 – 2018

Mogens Andresen flyttet til Norge i 1960 fra Dan-
mark. I 1961 giftet han seg med Astri. De begynte å 
jobbe på fulltid i Ungdom i Oppdrag i 1975, samme 
året som organisasjonen flyttet inn på Grimerud 
Gård. Der var han blant annet med å etablere Fami-
liearbeidet. I løpet av de kommende årene bekledde 
Mogens ulike lederroller og var mangeårig medlem 
av Ungdom i Oppdrags styre. I 1987 avsluttet han 
sitt fulltidsengasjement i organisasjonen, men helt 
til sin død holdt han tett kontakt med bevegelsen. 
Særlig spilte Mogens en nøkkelrolle da Ungdom i 
Oppdrag kjøpte Grimerud Gård i 2015 – 40 år etter 
at han selv flyttet til stedet.

Mogens har etterlatt seg en stor åndelig arv. Det er 
umulig å tallfeste antall mennesker som har blitt 
berørt av hans liv og tjeneste. Uten hans engasje-
ment ville det sannsynligvis ikke vært mulig for 
UIO å kjøpe Grimerud. Mogens banet en vei for at 
Ungdom i Oppdrag er blitt den organisasjonen den 
er i dag. Dette er vi svær takknemlige for.

Vi vil også takke for minnegaven som ble gitt i 
forbindelse med hans begravelse den 8. juni 2018.

Andreas Nordli
Leder for Ungdom i Oppdrag
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INNLEGG
SHAINA WIDMARK 
(23) fra Ogden, Utah 

i USA. Tok DTS i 
Rogaland i 2016. Er nå 
hjemme igjen i Utah 
hvor hun jobber og 
gjør frivillig arbeid.

Nå forstår jeg at det 
som var vanskeligst 
for meg da jeg jobbet 
i Ung dom i Oppdrag, 
er det som er til størst 
nytte for meg i dag.
Spørsmålene jeg strevde med da jeg 
jobbet i UIO, blant annet om troen 
min, har gjort meg i stand til å gjen-
kjenne Guds godhet i dag, selv om jeg 
fortsatt i perioder opplever uro.

Det var mye smerte i livet mitt da 
jeg begynte å jobbe i UIO. Jeg tvilte 
faktisk på om jeg noen gang kom til å 
overvinne smerten. Andre menneskers 
behov var heller ikke noe jeg brydde 
meg særlig mye om. Gud forandret meg 
gjennom mine erfaringer og mennesker 
jeg møtte. Jeg tviler på om det finnes 

Jeg lærte 
meg å lytte 

til Gud

andre steder hvor jeg ville opplevd 
mennesker som både var ærlige med 
meg om mine utfordringer, samtidig 
som de kommuniserte sannheter 
om Gud. Jeg erfarte rett og slett at 
kjærlighet kan forandre mennesker, 
selv om de selv ikke er klar over at de 
trenger forandring.

Å lytte til andre mennesker og Gud, 
har ført til at mennesker som jeg i 
dag møter på jobb og i kirken, sam-
men kan erfare Guds kjærlighet på en 
måte som gjør at de føler seg sett og 
verdsatt. Jeg er overrasket over hvor-
dan små detaljer kan utgjøre en stor 
forskjell for enkeltpersoner.

I Ungdom i Oppdrag lærte jeg meg 
hvordan jeg kan leve etter verdier. Etter 
at jeg sluttet i UIO har jeg sett hvor 
viktig dette er. Det har nemlig vært 
viktig for meg å leve ut disse verdiene, 
også etter at jeg sluttet å jobbe i UIO. 
Disse verdiene har blitt verktøy som 
jeg bruker til å oppdage mer av Guds 
hensikt, selv når det har vært enklere å 
ignorere Gud og at han vil bruke meg.

Det er som om jeg akkurat har begynt 
å forstå hvor fundamentalt viktig tiden 
min i UIO var for meg. Den satte på 
meg sporet av en reise med Gud, som 
har gitt meg passion for mennesker og 
for at samfunnet rundt meg skal reflek-
tere Guds rike. Dette vil nok følge meg 
resten av livet. 

Men det viktigste er nok likevel at Gud 
har gitt meg tro på at han går med 
meg og vil lede meg dit han vil, når 
han vil. ~

Å lytte til Gud og 
medmennesker åpner 

hjerter. Dette har Shaina 
først selv erfart i hennes tid 
i UIO Rogaland og hun ser 
det skje i menneskene rundt 
seg hvor hun nå jobber. 
 ILLUSTRASJON: JAN 
WILLEM MIDDAG

Vi vil sette lys på hvordan erfar-
inger og opplevelser i UIO kan 
være relevante i dagliglivet.Her møter dere to personer som forteller hva tiden i UIO har 

betydd for dem. 
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Disippel. Trening. Skole. 
Ja, nettopp det. En 
skole hvor vi lærer 
hvordan være en disip-
pel av Jesus. 

Vi trener på å høre Guds stemme og 
bringe Guds rike hvor enn vi går og 
til alle vi møter. Likevel er det lett å 
glemme at DTS-en, eller stabstiden, 
kanskje ikke alltid varer for evig. Vi 
har re-entry undervisning. Jeg har til 
og med undervist dette selv. Likevel 
var det vanskelig å vite hvordan en 
forvandlet Ragnhild så ut og fungerte i 
Oslo etter tre år i Ungdom i Oppdrag.

Det siste halvåret som stab, kjente jeg 
at jeg var klar for en ny sesong, og Oslo 
ble stedet. Jeg var klar for min neste 
utfordring; nemlig studier og hverdag 
med ikke-kristne. Jeg ville se det som 
vi leser om i Bibelen og opplever i 
YWAM, fortsatt skje rundt meg. Jeg var 
frimodig; delte vitnesbyrd, så folk på 
studiet mitt ble møtt av Jesus. Det var 
alt fra helbredelse fra kronisk neseblød-
ning og ryggsmerter, til at mennesker 
opplevde Guds fred. Samtidig kjente 
jeg på frustrasjon over at jeg ikke klarte 
å være meg selv. Jeg kjente et press på å 
måtte eller burde dele Jesus hver dag.

DTS er jo ment til å utruste oss til 
å leve som disipler, men forandring 
tar tid. Bare se på Jesus og de tolv di-
siplene. De var sammen i omtrent tre 
år. Jesus lærte dem opp, og forberedte 
dem på tiden som skulle komme, selv 

INNLEGG
RAGNHILD 
HESTHAUG 

(24) fra Eidsdal 
på Sunnmøre. 

Sykepleiestudent, 
Diakonhjemmet Oslo. 
Tok DTS i Skien i 2014.

Forandring 
tar tid

«Jeg har lært at jeg må ha nåde med meg selv», sier Ragnhild Hesthaug.
 FOTO: PRIVAT

om de ikke skjønte hva som skulle 
skje. Jesus dro, men sendte Den 
hellige ånd, så de aldri skulle være 
alene likevel. De hadde blitt forvand-
let, og når vi studerer historien videre, 
ser vi at de fortsatte å bli forvandlet og 
vokse. Tiden deres med Jesus var bare 
begynnelsen. Det samme ser jeg tiden 
min i UIO var.

Det andre året i Oslo fokuserte jeg 
mer på å bygge relasjoner, og jeg var 
ikke så streng med meg selv. Jeg tror 
det ble sunnere, men samtidig ble 
jeg mer passiv og mistet litt gnisten. 
Men jeg har lært at jeg må ha nåde 
med meg selv. Nå gleder jeg meg over 
å ha begynt på år nummer tre i Oslo, 
og lærer fortsatt om hvordan det er å 
være disippel av Jesus. ~
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C: Denne basen har blitt «født» i UIO 
Rogaland, men har også DNA fra basen 
i Perth. I tillegg har vi mange stab frå 
basen i Mazatlán (i Mexico).

J: Kor mange e dokke egentlig?

C: Stab har kommet på løpende bånd! 
Vi er 25 stab på basen pluss flere frivil-
lige, noe som er utrolig til å være en 
base som akkurat har fylt åtte mnd! Vi 
hadde jo ikke et hus til å starte med, 
men på mirakuløst vis fikk vi et hus 
samme dag som den første DTSen 
starta. I ukene som følgte fikk vi dona-
sjoner i form av både gjenstander og 
penger. Det som er sprøtt er at vi alle-
rede nå, kun etter to måneder boende 
på basen, ser behovet for å utvide. Det 
er kult å se hvordan Gud har kontroll 
og at Han forsørger.

J: Ja, fyttikatta, det e fantastisk! Ka e 
di rolle på basen, da?

C: Vi har tre DTSer her. Akkurat nå 
er jeg stab på en av dem – Backpack-
DTSen. Vi har også en musikk-DTS 
som starter i oktober, og en sports-
DTS som starter i april. Den skal jeg 
være leder for       Vi ønsker virkelig å 
disippelgjøre meksikanere. Mexico har 
lenge vært et misjonsfelt, men nå er 
det på tide å vise at meksikanerne også 
er misjonærer. Om ikke så lenge reiser 

På nett med Céline
Jorunn: Plutselig va du i Mexico, 
Céline!

Céline: Ja, hvem skulle trodd det? 
Før DTSen var jeg åpen for å være stab 
på DTS, men å reise til Mexico var ikke 
i tankene mine engang. 

J: Utrulig å sjå korsen Gud leda. 
Korfor va du so sikker på at du skulle 
til Mexico?

C: Jeg følte Gud kalte meg til Mexico. 
På DTSen min (i Norge!) var det seks 
meksikanere - halvparten på mitt out-
reach team. Ett av landene vi reiste til 
var selvfølgelig Mexico      Gud fortsatte 
å bekrefte det på flere måter gjennom 
hele DTSen min. 

J: Basen du e på no e åtte måna gam-
mal, stemme ikkje det? 
C: Joda, det stemmer. Mexico By 
har kun hatt én YWAM base før 
YWAM ¡Hola!. I Norge er det 9 
baser fordelt på 5 millioner, så 
det sier seg selv hvor viktig det er 
med en ny base. Jeg hadde aldri 
drømt om å være en del av et slikt 
arbeid, men det er kult hvordan 
Gud har en plan, større enn det vi 
engang selv klarer å forestille oss.

J: Amen. Korsen va det basen oppstod 
no igjen?

Céline Rekdal (21) 
kjem frå Hamar. Då 
ho tok DTS-en sin 
i Rogaland i 2018, 

følte ho seg kalla til å 
flytte til Mexico. Etter 
mange stadfestingar, 
pakka ho sekken og 

reiste til pionerbasen 
YWAM ¡Hola! i Mexico 
by – ein by med 20 

millionar innbyggarar. 
Céline likar å trene, 

lese bøker og 
utforske nye plassar.



INTERVJU
JORUNN VALBØ 

TRAN 
(27) gift med Philip, 

fra Sykkylven. Bor og 
studerer i Danmark. 

Tok DTS i Skien i 2011.
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jeg til Japan og Sør-Korea sammen med 
et team. Har jeg sagt at vi har et ekstra 
fokus på Japan? 

J: Nei, fortell! 

C: Den opprinnelige visjonen fra 
Rogaland var om tvillinger – Mexico 
og Japan. Vi har derfor et arbeid der 
vi sender team til Japan hver mnd for 
å mobilisere og evangelisere i Japan. 
Drømmen er at det starter en base der 
også. Vi har også en klubb der man kan 
lære seg japansk.

J: Det blir spennande å følge med 
framover og sjå ka som skjer. Vel-
dig kult at man kan lære sej japansk      
Men du, å flytte fra fredfulle Hamar til 
en storby med 20 milliona – det kan vel 
ikkje ha vøre heilt smertefritt?

C: Hehe, jeg må si jeg har opplevd 
kultursjokk i det jeg reiste fra «kalde» 
Norge til «varme» Mexico, og da tenker 
jeg ikke kun på klimaet. Jeg kan etter 
åtte måneder boende her si at jeg har 
blitt påvirket av kulturen, og tar meg 

selv i å si «Mi casa es tu casa», hilse 
på fremmede med en klem og krydre 
maten min med chilli. Jeg har også blitt 
vant til fysisk kontakt - både med tanke 
på hilsninger, men også på metroen. 
Det er faktisk veldig lett å komme seg 
rundt, selv om en burde planlegge 
minst en times tid for å komme til et 
sted. Jeg savner selvfølgelig Norges na-
tur og uten tvil laks!      Men jeg elsker 
variasjonen og det vakre landskapet 
Mexico har å tilby. 

J: Hehe, nei laksen skal man ikkje ta 
for gitt      Men du he vel ikkje tid til å 
sitte å snakke med mej altfor lenge?

C: Det er bare koselig      Men jeg 
må faktisk legge meg nå. Skal opp 
på den daglige løpeturen i morgen 
klokken 05:45, før det fulle DTS-
programmet starter.

J: Ajajaj … Då får du ha ei god 
natt! Takk for snakken, det va opp-
muntrande! God bless. 

Céline underviser I Mexico by bur det 20 millionar mennesker

På japanskstudie-
klubben i Mexico

Jicama 
med chili



tlf. 37 27 41 34 
mob. 90 84 57 90
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TA EN DTS NORGE
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Kontakt
UIO Grimerud 

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

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

UIO Borgen,  
9046 Oteren, tlf. 77 71 45 62, 
e-post: info@borgen.ywam.no 

uioborgen.no 
UIO Nordland, 

Nesveien 11, 8220 Røsvik 
tlf. 75 75 15 03 

e-post: info@uionordland.no  
uionordland.no 
UIO Ålesund, 

Parkgata 14, 
6003 Ålesund, tlf. 70 14 08 41, 
e-post: info@creativedts.no 

ywamaalesund.no

UIO Rogaland, 
Postboks 176, 4097 Sola, 

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

uiorogaland.no 
UIO Kristiansand, 
Skjærgårdsheimen, 

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

heimen.org 
UIO Skien, 

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

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

UIO Oslo, 
Holbergsplass 4, 0166 Oslo, 

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

ywamoslo.no 

UIO Bergen, 
Løbergsveien 73 B, 

 5055 Bergen,  
e-post: post@uiobergen.no 

uiobergen.no 
UIO Namdalen, 

Drageidet, 7977 Høylandet, 
e-post: info@uionamdalen.no 

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. 470 99 048/454 53 676,  
e-post: jorunberling@gmail.com 

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

UIOs bønnetjeneste 
Trenger du forbønn? 
Kontakt Anne Marie  
og Ivar I. Eidsheim, 

tlf. 56 35 50 63, 
e-post: bonn@ywam.no

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 

Ann-Helen Sperrud, nestleder



John Wesley Adams

Åndens ild og 
vekkelse
Lær om den samfunns-
gjennomgripende 
vekkelsen på Hebridene. 
Noe av utgangspunk-
tet til denne spesielle 
inngripen av Gud, var en 
gruppe desperate tro-

ende som inngikk en pakt med Gud basert på 2. 
Krøniker 7,14. Hver butikk ble en prekestol, hvert 
hjerte et alter og hvert hjem en helligdom.
Kr. 179,-

Oddvar Søvik

Derfor tror jeg
Som kristne er det viktig 
å vite hva vi tror og 
hvem vi tror på. Men 
det er også nødvendig 
å vite hvorfor vi tror. For 
hvis vi i vårt indre ikke 
er overbevist om at det 
vi tror på er sant, vil vi 
verken ha frimodighet 

eller autoritet til å dele troen med andre. Derfor 
tror jeg vil overbevise deg om at vi ikke har noen 
grunn til å skamme oss over evangeliet! 
Storpocket, kr. 299,-

Av og til mister vi troen og håpet. 
Det er som om Gud er borte. 

Bibelen tegner et gudsbilde som takler smerten som livet 
kan påføre oss, et bilde av Gud som tåler livets realiteter 
og som overlever døden. Dette gudsbilde er som et stort 
mosaikk. Enkeltbiter gir kanskje ikke mening, ja de kan være 
direkte stygge og oppleves verdiløse. Noen brikker mangler 
kanskje også. Men når vi tar noen steg tilbake, kan vi likevel 
få øye på noe av storheten.
Denne boken prøver å sette noen brikker på plass, slik at 
Gud kan bli litt mer synlig.
Derfor er dette en bok om håp.
Innbundet, kr 248,-

Andreas Nordli

Når Gud er taus

Ønsker du å abonnere på Mot Målet, eller få annen info om Ungdom i Oppdrag.  
Ta kontakt på: tlf. 62 57 43 00 – e-post: info@ywam.no – internett: www.motmålet.no

Returadresse:
Ungdom i Oppdrag

N-2312 Ottestad
NORWAY


