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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
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

Noen måneder før jeg fylte 18 år, 
bestemte jeg meg for å følge Jesus. 
Det skjedde på en leir på Grimerud 
Gård, Ungdom i Oppdrags hoved-
senter, utenfor Hamar. Den gangen 
forstod jeg ikke konsekvensene av 
valget mitt. Jeg bare visste at det 
var rett. 

«Ja!» Det var min enkle respons. Jeg 
sa ja til alt som skulle komme, uten 
at jeg visste hva det var. Siden den 
gang har jeg forsøkt å følge Jesus i 
både små og store valg. Ikke alltid 
like lett, ikke alltid glamorøst. Men 
likevel har jeg ikke angret.

Hva fikk meg til å gjøre det? Ganske 
enkelt; jeg forstod at Jesus var 
virkelig og at dette var rett å gjøre. 
Selv om jeg hadde et valg, hadde 
jeg likevel ikke et valg. Jeg hadde 
nemlig opplevd noe av Guds godhet, 
og denne godheten ville jeg at så 
mange andre som mulig måtte er-
fare – og særlig de som aldri før har 
hatt muligheten til å høre om Jesus. 
Den bestemmelsen førte til en 
radikal forandring – en forvandling-
sprosess som ikke er avsluttet.

Hva er det som skaper forandring i 
et menneskeliv? Med tanke på min 
egen erfaring, har jeg tenkt at svaret 
inneholder tre ingredienser:

For det første; jeg var tilstede. Altså, 
jeg hadde kommet til et sted hvor 
jeg ble satt på valg, et sted hvor jeg 
fikk muligheten til å velge å følge 
Jesus. For det andre; Guds ord ble 

formidlet. Gjennom ordene som ble 
delt fikk jeg «se» noe av Guds hjerte 
for mennesker som lider og for 
mennesker som aldri har hørt evan-
geliet. Og for det tredje arbeidet 
Den hellige ånd i meg gjennom 
formidlingen av Guds ord. Dette 
skapte en lengsel inni meg: andre 
mennesker må få erfare det jeg selv 
har erfart.

Disse tre ingrediensene gjorde at jeg 
sa «ja!».

Vi kan sette ulike navn på erfarin-
gen min. Et kall, vil kanskje noen si 
at det var. Hvilket navn vi setter på 
denne erfaringen er ikke så viktig. 
Poenget er at jeg var på et sted hvor 
jeg hørte forkynnelse av Guds ord 
som Den hellige ånd brukte.

Dette er ikke rakettforskning. Det 
er egentlig veldig enkelt. Og i dette 
enkle ligger svaret på det jeg tror vi 
trenger mer av i norsk kristenhet: Vi 
må samle unge mennesker til steder 
hvor Guds ord formidles tydelig, 
og samtidig be og forvente at Den 
hellige ånd virker på hjertene til de 
som lytter. Og så må vi huske å gi 
unge mennesker en mulighet til å 
respondere og at de gis en invitasjon 
til å bli med.

Derfor er forkynnelsen viktig. Jeg 
ønsker meg bibelbasert forkynnelse 
som inviterer mennesker til å si 
ja radikal etterfølgelse og disip-
pelskap, hvor Gud og hans hensikt 
settes i sentrum.

Tre ingredienser som 
skaper forandring



REBORN
ANN-HELEN 
SPERRUD 

er nestleder i 
Ungdom i Oppdrag. 
Hun leder Reborn 
- årets GOfest for 

tenåringer.

GOfest er avlyst. Istedenfor samles 
tenåringsdelen av GOfest – Reborn 
– på seks steder i Norge.  
Det skjer 13. – 15. august.

Dette blir en skikkelig kick-start før 
skolestart. «Reborn Home Edition» 
skal samles på Skjærgårdsheimen, 
Sola, Grimerud, Namdal, Sogndal 
og Ålesund.

Festivalsjef er Ann-Helen Sper-
rud, nestleder i Ungdom i Oppdrag. 
Hun kaller dette Ungdom i Opp-
drags virusvri.

«Vi kan ikke møtes mer enn 200 
på ett sted, men vi skal likevel ha 
én stor leir, bare at vi er på forskjel-
lige plasser», sier hun. «Hvert sted 
skal ha egen møteledelse og eget 
lovsangsband, og så vil vi streame 
noen taler og vitnesbyrd som alle 
får se samtidig», sier Ann-Helen.

På alle seks stedene blir det 
pop up-talere som først taler ett 
sted og neste dag ett av de andre 
Reborn-stedene.

Å møtes på skjerm er blitt 
selve løsningen for mange både i 
arbeidsliv, skolehverdag og på ar-
rangementer. Dette er det for tiden 
så mye av at Ann-Helen Sperrud 
tror mange har fått nok.

«Det har vært så mye bruk av 
skjerm i det siste at folk er metta 
på det. Derfor skal vi ikke bruke 
skjerm mer enn nødvendig. Sam-
tidig vil streamingen gjøre at vi 
får en følelse av å være mange», 
sier hun. 

Finn ut mer på  
www.gofest.no/reborn
  Mot Målet

NÅ BLIR DET REBORN PÅ 
SEKS STEDER I NORGE

GOfest er en festival fult med lovsang og 
forkynnelse.  FOTO: JO YNGVE SVENSEN



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
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I denne utgaven av Mot Målet vil vi 
snakke om viktigheten av felleskap. 
Vi er skapt for felleskap, og kanskje 
nå som samfunnet åpner opp igjen, 
merker vi hvor viktig felleskap og 
medmennesket er for hver enkelt av 
oss. Gud skapte oss i sitt bilde, og for 
at vi skal kunne ha felleskap med ham 
og med andre.

Jeg ble nylig minnet om et sitat fra 
C.S. Lewis som beskriver dybden av 
et felleskap.
«In each of my friends there is something that 
only some other friend can fully bring out. 
By myself I am not large enough to call the 
whole man into activity; I want other lights 
than my own to show all his facets. Hence 
true Friendship is the least jealous of loves.»

Det er først i møte med andre at vi får 
se hele mennesket. Slik tror jeg også 
det er når vi sammen møter Gud; at 
hele mennesket kommer til live i møte 
med Skaperen. Den kjærligheten vi 
opplever i møte med Gud, er noe som 
vi ønsker å dele med andre også. Så la 
oss leve med en slik kjærlighet i møte 
med andre. 

I denne utgaven av Mot Målet vil du 
lese ulike historier, fra enkeltmen-
nesker og felleskap, om hvordan 
COVID-19 har skapt både utfordringer 
og nye initiativer. Du vil lese historier 
fra de ulike UIO-sentrene i landet, om 
utfordringene de har møtt, men også 
hvordan Gud har vært tilstede.

Viktigheten av felleskap
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Da COVID-19 rammet Norge 
måte alle UIO-sentrene 
gjøre justeringer og følge 
myndighetenes retningslinjer. 
Skolene våre og de fleste 
aktivitetene måte enten legges 
ned eller legge om. Her er en 
samling av felleskapenes og 
enkeltmenneskers historie, i møte 
med en felles utfordring.

På Skjærgårdsheimen har vi hatt god 
tid til å være sammen. Etter DTS-en 
var ferdig i midten av mars, har vi hatt 
bønn og lovsang på senteret vårt fra 
fire til fem ganger i uka. Vi har brukt 
mye tid i bønn for Norge og verdens 
nasjoner i denne tiden med pandemi. 
Vi arrangerte blant annet 72 timer med 
kontinuerlig bønn og faste før påske, og 
Gud gjorde store ting i blant oss.

Det har vært en stor glede og 
velsignelse å løfte blikket og be for de 
som virkelig har det tøft og vanskelig 
i denne tida. Vår lengsel og bønn er at 
Guds rike skal komme med kraft, og at 
mange mennesker skal få møte Jesus 
i en tid hvor alle verdens nasjoner går 
igjennom en stor rystelse. ~

Bønn og faste på 
Skjærgårdsheimen

UIO KRISTIAN
SAND

SYNNØVE MARIE 
SOLBERG  

22 år fra Sarpsborg. 
DTS-leder UIO 

Kristiansand. Hun tok 
DTS på Kona i 2018

Skjærgårdsheimen arrangerte 
kontinuerlig bønn og faste
 FOTO: UIO KRISTIANSAND
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En annerledes 
Outreach
Da vi grensene til 
Norge ble stengt, var 
DTS-en fra Nordland 
fremdeles på outreach. 

Etter to måneder i Uganda og Tanzania, 
befant studenter og stab på DTS-en seg 
i England for debrief. Å skulle komme 
seg tilbake til Norge viste seg vanske-
ligere enn å reise ut. 

«Det vanskeligste var å ikke vite hva 
som kom til å skje. Forandringene 
skjedde så raskt! Noen av studentene 
måtte reise umiddelbart, og vi fikk 
ikke tid til å ta skikkelig farvel. Vi viss-
te faktisk ikke om vi kom oss tilbake 
til Norge. Å beholde roen viste seg 
å være vanskelig», sier Luisa Loayza 
(21) fra USA.

Etter hjemkomst til Nordland, ble 
teamet helt isolert i 14 dager, noe som 
skulle vise seg å bli veldig vanskelig. 
Regler om hygiene og avstand ble så 
sentrale, at de glemte at de er som en 
familie, noe som gikk på bekostning av 
relasjonene. Etter at karantenetiden ble 
avsluttet, har de fokusert på å reinte-
grerer medlemmene på de to teamene 
og gjenoppbygge relasjonene.

Man blir ekstra godt kjent – på godt 
og vondt – av å gå gjennom en krise 
sammen. Og på grunn av myndighet-
ene restriksjoner operer vi annerledes 
nå enn før.

«Å skulle tjene som misjonær i Norge 
krevde plutselig en sterke og dypere 
overgivelse til kallet. Det var liksom 
ikke dette vi hadde «signet opp for». 

UIO 
NORDLAND

CHLOÉ ICARD  
Fra Frankrike, bor 
nå i Røsvik, gift 

med en nordmann. 
Kommunikasjonsleder 

ved UIO Nordland. 
Tok DTS i 2018 ved 

UIO Nordland

Oversatt av  
Andreas Nordli

Samtidig oppdager vi nye veier å berøre 
mennesker, særlig gjennom internett 
og sosiale medier», sier hun.

DTS-en i Nordland har fortsatt gjennom 
karantenetiden, hvor noen av student-
ene er i Nordland, mens andre følger 
undervisningen hjemmefra via Internett. 
De av medarbeiderne som ikke jobber 
med DTS-en, har i hovedsak arbeidet 
med å renovere bolighuset, hvor Annika 
og Sondre Neverdal, de som snart skal 
bli nye senterledere for UIO Nordland, 
skal bo. De ankom Nordland akkurat de 
karantenetiden begynte. 

Selv om dette har vært en spesiell 
tid for UIO Nordland, har de kunne 
fokusere på det viktigste; de eksisterer 
for at mennesker skal få møte Jesus. 

«Når alt rundt oss forandres, kan vi like-
vel stole på at Gud forblir den samme. 
Derfor har vi kunne fokusere på å tilbe 
Gud, kjempe sammen og stå i forbønn 
som aldri tidligere», avslutter Luisa. ~

Luisa visste ikke om de 
kunne komme seg tilbake 
til Norge fra outreachen 
de var på. 
 FOTO:CHLOÉ ICARD
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Siden 2014 har Ung-
dom i Oppdrag har hatt 
fast tilhold i Ålesunds 
store bedehus
UIO har i lengre tid vært i dialog med 
ImF Sunnmøre om å få kjøpe bygget. 
Nå er de to organisasjonene endelig i 
mål, og kjøpekontraktene ble signert 
18. mai.
 
«For ImF Sunnmøre har det hele tiden 
vært et ønske om at Ålesund Bedehus 
skal være et hus med rom for å utruste 
og bygge Guds forsamling. Sammen 
med eksisterende arbeid i huset, vil 
UIO viderutvikle dette arbeidet på en 
god måte. Vi er derfor takknemlige 

for at vi kan gi stafettpinnen videre 
til UIO», sier Johan Halsne, leder for 
Indremisjonen på Sunnmøre.

Ekteparet Randi og Jan Alnes er 
nye senterledere i UIO Ålesund, og 
overtok stafettpinnen i august 2019. 
De er veldig takknemlige for det gode 
samarbeidet med ImF Sunnmøre. «Vi 
er veldig oppmuntret av at en organisa-
sjon med så dype røtter i regionen, som 
ImF Sunnmøre, har tro på og tillit til 
arbeidet vårt» sier de.
 
Ungdom i Oppdrag planlegger nå å 
renovere og utvikle et moderne sam-
lingssted for kristent arbeid i det nylig 
overtatte bygget.

Ungdom i Oppdrag har 
kjøpt Ålesund Bedehus

UIO Ålesund tar over stafett-
pinnen og vil drive bedehuset 
for å fortsette å tjene Gud 
 FOTO: KRISTINE VARTDAL
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«Vi er i samtaler med flere menigheter 
og kristne organisasjoner om å utvikle et 
moderne møterom og kontorer sammen. 
Dette er også ImF Sunnmøre en del av» 
sier ekteparet Alnes. «Målet er å styrke 
hverandre, se synergier og vekst. Vi gleder 
oss til å begynne å sette huset i stand».
 
Ekteparet Alnes er også involverte som 
sykepleier og kaptein på legeskipet til 
Ungdom i Oppdrag i Papua Ny-Guinea. 
Derfor planlegger de å utvikle et presen-
tasjons- og kontorlokale på gateplan i 
Bedehuset. Her ønsker de å invitere skoler, 
bedrifter og enkeltmennesker til å bli med 
på helsehjelp og utviklingsarbeidet til 
legeskipet i Papua Ny-Guinea.

Myndighetene i Papua Ny-Guinea har 
invitert Ungdom i Oppdrag til å bli en del 
av den nasjonale helseplanen til landet. 
Legeskipet har tannlegeklinikk, øyekirurgi, 
laboratorium. Fra skipet kan det sendes 
tre legeteam til lands med småbåter. 
Bemyndiggjøring og utdanning av lokale 
helsearbeidere er en viktig del av arbeidet 
til skipet. Alle ombord er frivillige, og 
arbeidet blir gjort med skip for å komme 
frem til mennesker som bor på isolerte 
steder langs kysten.

«Det er mange fellesnevnere mel-
lom identiteten til legeskipsarbeidet og 
identiteten til Sunnmørsregionen, derfor 
gleder vi oss til å opprette et sted hvor 
mennesker på Sunnmøre kan komme og 
bli med», avslutter Jan Oskar Alnes. 
 Mot Målet

Ungdom I Oppdrag familiearbeid inviterer til:

SOMMER 
SAMLING 
på Gavelstad gjestegård 

2. - 6. august

Kjell Tveter Dr. 
Med.  

Kristen virkelighets-
oppfatning kontra 
den postmoderne.

Eva Olsvold 
Sundar 

Ansatt i IKAJ Norge 
Fokus på endetiden 

og det profetiske

Øyvin Hasting 
Lege, Psykiater 

Engasjert i 
kjønnsproblematikk

Kjell Skarveit 
Lektor og forfatter 

av boken «Normløs»

Stevnet følger gjeldene smittevernsregler for arr.  
under 200 personer og NHO for reiselivsbedrifter.

Tema: 

Norge i endring 
Hva vil Gud i vår tid? 

Det blir fokus på undervisning,  
bønn og utrusting.

Talere:

Påmelding: 
Til Check-in på  
familiefokus.no 

Vær rask! 
Begrenset plass!

Evt. spørsmål? 
Ring Wera og  

Egil W. Johansen 
T: 90 12 87 53/ 47 34 92 63 

E-post: egilwjohansen@gmail.com

Randi og Jan Alnes FOTO: PRIVAT
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Ungdom i Oppdrag har 
siden 1989 hatt et en-
gasjement for urfolkene 
i Nord-Russland gjen-
nom Borgen-senteret 
utenfor Tromsø. 
Mens «glasnost og perestrojka» feide 
over det gamle Sovjet for snart 30 
år siden, dro vi på vår første tur inn 
på den russiske tundraen, til Narjan 
Mar i vest-nentsernes rike. Her ble 
vi kjent med et stolt, samojedisk 
folkeslag. Etter hvert dro flere team 
fra Borgen til Narjan Mar og langtid-
smisjonærene Egil og Monica Røn-
ningstad bosatte seg i den sagnom-
suste byen i 1994. Årene har gått og 
nentserne er i ferd med å få deler av 
bibelen oversatt til eget språk. Mis-
jonæren Eunsub Song fra Sør Korea 
er drivkraften i prosjektet.

I april skulle UIO Borgen ha hus-
et en bibelskole for nord-russiske 
urfolk. Nentsere, khantere, komier 
og øst-samer, fem deltakere fra hver 
folkegruppe, skulle ha studert Bibelen 
sammen, og fått opplæring gjennom et 
felles nordisk-russisk prosjekt, som går 
over flere år. Men korona-situasjonen 
gjorde dessverre at reisen til det nor-
dlige Norge, Sverige og Finland måtte 
avlyses. Nå samles studentene denne 
høsten i Nord-Russland i stedet.

UIO Borgen har fortsatt en rolle å 
spille. Elvebåtprosjektet på Ob-deltaet i 
Yamal, blir hvert år finansiert gjennom 
vårt arbeid. Også denne sommeren 
blir båten klargjort for tjeneste til de 
mange landsbyene, langs det enorme 
elveleiet i Sibir. Tre russiske team vil 
reise ut med båten i løpet av juni, juli 
og august. Vi ser nå etter en større og 
bedre båt som kan føre tjenesten videre 
i de neste årene. ~

Koronautbruddet 
isolerer urfolk i nord 

UIO BORGEN
TERJE TONÅS 
KONRADSEN  

Gift med Eva, har fire 
voksne barn, var med 
å starte arbeidet på 

Borgen i 1978.

Familiene Khants og Nenets er fra Yamal i Sibir . FOTO: UIO BORGEN
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Denne våren ble gans-
ke annerledes enn 
planlagt for de fleste av 
oss. Da statsminister 
Erna Solberg trykka på 
alarmen den 12. mars, 
var hele lederskapet til 
basen i Skien på hytte-
tur i Vinje.

Det viste seg at det ikke akkurat var et 
blivende sted, så vi satte kursen hjem 
for å ta tak i situasjonen på basen. En 
av skolene våre var på outreach i Brasil 
og vi valgte å evakuere studentene 
direkte til sine respektive hjemland. 
Det var utrolig kjedelig å ikke kunne 
ta imot studentene til Skien og også 
avlyse den planlagte norgesturneen 
de skulle hatt i april og mai. Hjemme 
stokka vi kortene for å drive forsvarlig. 
Det har blitt mye vask og desinfisering, 
veldig redusert tilstedeværelse og flere 
av oss kjenner oss litt firkanta i øyene 
etter mye møter på skjerm.

DTS
Disippeltreningsskolen vår, som 
fortsatt var i Skien, kunne avslutte 
undervisningen sin, men ikke reise på 
outreach til Thailand som planlagt. De 
har hatt praksis innenfor fengselets 
vegger og streamet Mini-DTS hver uke 
til ungdommer rundt om i landet. Det 
har vært en suksess. Hver uke har de 
hatt tre livestreamer og morgenandakt 
hver dag. Gjennom seks uketema, har 
de delt det de har lært og erfart på sin 
egen DTS. De har lært kjempemasse 
selv, og fått veldig gode tilbakemeld-
inger fra seerne. Dette har ikke vært en 
tradisjonell DTS-outreach, men de har 
virkelig berøre mange mennesker.

Renovasjon
Vi har og satt i gang med å renovere 
andre etasje i kontorbygget vårt. Det 
skal bli klasserom og møtesal. Nå er 
vi snart ferdige med å bygge opp igjen 
vegger og tak. Men mye arbeid gjenstår 
før vi er i mål. Nå gleder vi oss til å 
starte opp igjen i penere omgivelser. ~

Annerledes vår

UIO SKIEN
BRITT SOLVEIG 

SPILDE 
35 år, gift med Kjetil 
og mamma til Elias 
Emil. Senterleder i 
Ungdom I Oppdrag 

Skien Tok DTS i Skien 
i 2003

Mini-DTS-en ble streamet fra fengslet til hele landet. FOTO: JO YNGVE SVENSEN
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Hvordan Gud 
passet på oss

UIO 
GRIMERUD

BETHANY DOTSETH 
DE MONTES 

(28) fra Minnesota 
i USA, gift med 
Joel fra Mexico, 

sammen har de to 
barn. Forbereder 

seg til å jobbe med 
familietjeneste  

i Mexico.  
Hun tok DTS i YWAM 

Hainichen i 2017.

Oversatt av Gerd 
Vårin Emmerhoff

Lite visste vi om det 
som ville møte oss og 
at verden ville bli snudd 
på hodet.

Da verden ble snudd på hodet i mars, 
var familien min og jeg i ferd med å 
gjøre ferdig et sjelesorgprosjekt i India 
som vi hadde jobbet med i tre måneder. 
Vi hadde planlagt å tilbringe noen 
dager i Istanbul, før vi skulle dra videre 
til Norge for å delta på Family Ministry 
School på Grimerud. Lite visste vi om 
det som ville møte oss og at verden 
ville bli snudd på hodet.

Da flyene ut av India begynte å bli 
kansellert, var vi forvirret og samtidig 
redde for å bli sittende fast i India. 
Mens vi desperat forsøkte å finne flybil-
letter, tegnet min tre år gamle datter 
Eva, et bilde i journalen min.

«Se på bildet mitt Mamma!» sa Eva. 
«Hva tegner du, kjære?» spurte jeg. 
«Det er en innsjø med fisker».
Så pekte jeg på en side og spurte Eva 

hva linjene var.
«Rekker, hvor menneskene er.»

Rekker? Hvilke rekker? Eva kan ikke 
det ordet en gang!

Den kvelden la vi oss for å sove, uten 
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at vi hadde funnet flybilletter. Samtidig 
stolte vi på at Gud ville forsørge. Klok-
ken fire på natten, våknet ektemannen 
min Joel med en følelse av at han måtte 
skynde seg å finne et fly som kunne ta 
oss ut av India. En time senere hadde 
han fortsatt ikke funnet billetter, men 
han vekte likevel meg, slik at jeg kunne 
pakke bagasjen vår. Jeg pakket febrilsk 
og fjernet alt vi ikke trengte fra baggene.

Gjennom en serie av mirakler klarte vi 
å kjøpe billetter til et fly som skulle gå 
mindre enn to timer senere. Vi skyndet 
oss gjennom paniske folkemengder på 
flyplassen og rakk flyet med et nødskrik. 
Da vi mellomlandet i Helsinki, fikk vi en 

Familien Montes ble båret i Guds Familien Montes ble båret i Guds 
hender gjennom en lang reisehender gjennom en lang reise
  FOTO: NEIL DESOTOFOTO: NEIL DESOTO

melding fra venner i Norge som sa at landegrensene holdt på 
å stenge, og at der var mange uklarheter rundt både skolen 
vi skulle være med på og oppholdet vårt i Norge.

På flyplassen i Helsinki, like før vi skulle ta flyet til Norge, 
ett av de potensielle episentrene i den globale pandemien, 
ble troen vår testet. Jeg måtte ta skritt tilbake, og gikk en 
liten tur rundt i terminalen med en av døtrene våre i ar-
mene mine. Var det fare for liv og helse? Vi trengte at Gud 
talte til oss. Midt i kaoset opplevde jeg han si at vi skulle 
følge ham. Og med det ordet satte vi oss på flyet til Norge.

Den neste morgenen ble vi varmt ønsket velkommen på 
Grimerud. Vi fikk også høre at bare tre og en halv timer 
etter vi hadde kommet oss inn i landet, stengte myn-
dighetene grensene. Hadde vi ankommet senere, kunne vi 
risikert å bli sendt tilbake til India.

Gud var med oss. Han tok vare på oss. Han er en god far.

På Grimerud ble vi velsignet med et helt hus for oss selv, 
mens vi satt i karantene. Huset er en del av «rekkehusene» 
på Grimerud, med utsikt over Mjøsa, full av fisk. Akkurat 
slik Eva hadde tegnet i journalen min. Slik hadde Gud talt til 
oss gjennom munnen og hendene til vår tre år gamle datter.

Vi vet ikke hvorfor vi klarte å komme oss til Norge i tide, 
men vi vet at Gud har en hensikt. Men mest av alt har vi 
opplevd at han er en god far som holder sine løfter. ~
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UIO 
ROGALAND

NATHAN  
VAN DE GRAAF 

24 år fra Nederland, 
Gift med Sara. Jobber 
som medieansvarlig i 

UIO Rogaland. 
Tok DTS på Grimerud 

i 2015

Karantene-DTS
13. mars var dagen mye endret seg. 
Outreachen til Backpack-DTS ble 
avlyst på grunn av COVID-19, og 
den eneste måten å fullføre undervis-
ningsdelen, var gjennom en tre ukers 
frivillig karantene. Mange måtte reise 
hjem på kort forvarsel, før det ble for 
vanskelig å reise. Det var en uke fylt 
av sterke følelser, frustrasjon, ensom-
het og mange vanskelige avskjeder. 
Vi fortsatte undervisning gjennom 
Zoom, noe som ble en velsignelse i en 
vanskelig tid.

«Det var tungt da mange måtte reise, 
jeg følte meg alene. Jeg sliter med det 
fortsatt noen ganger, men Gud har 
vært trofast. Jeg føler han lærer meg å 
finne trygghet i ham, og ikke i andre 
mennesker.» - Clémence Besneux, 24, 
DTS-student på basen.

«Det er bra å være fleksibel, spesielt 
når det kommer til å følge Jesus. Han 
har så mye bedre planer for oss. Det 
var en veldig sterk opplevelse, men jeg 

har fortsatt fått muligheter til å nå ut 
til mennesker, noe jeg var veldig glad 
for.» - Amy Sanchez, 18, student som 
reiste hjem tidlig.

«Jeg planla outreach frem til basen ble 
satt i karantene. Det var som om DTS-
en ble avsluttet den fredagen, uten 
forvarsel. Vi kunne ikke lengre besøke 
basen, men vi fikk brukt kvalitetstid 
som en familie, og fokusere på det som 
er viktig i livene våre.» - Lise Johanne 
Strand Burnett, 26, stab i DTS-en

Gjennom alt som var tøft, alle tårene, 
vet vi at Gud kan snu alt til noe godt. 
Vi må være fleksible, Gud har bedre 
planer enn hva vi kan forestille oss. 
I denne sesongen kan vi møte men-
nesker på nye måter, gjennom vårt 
nye tjenesteteam, for eksempel. I tett 
samarbeid med over kommunelegen 
fant vi en måte hvordan vi kunne møtes 
og lovsynge sammen. Det er en stor 
velsignelse! Og så er vi spent på hva 
fremtiden bringer. ~

DTS-en i Rogaland var i 
full gang da tiltakende kom. 
Her samles noen av student-
ene og staben til lovsang
 FOTO: NATHAN VAN DE GRAAF
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I midten av mars, i dagene da Korona-
krisen inntraff, reiste medarbeiderne 
i UIO Oslo på retreat. Der skulle de 
snakke om nye planer for høsten.

UIO Oslo har bestemt å legge ned 
DTS-en sin, og heller etablere et nytt 
type disippelkurs. Det skal hete «Disip-
pelfellesskap». Dette skal bli et slags 
kollektiv for de som ønsker å bli bedre 
kjent med Gud og vil kombinere dette 
med studie eller jobb. I løpet av året 
blir det outreach til andre land, under-
visning, morgensamlinger og felles 
måltider i løpet av uken.

På grunn av Korona kommer Bi-
belkveld til å se annerledes ut i høst. 
Vi håper å kunne møtes 200 per-
soner sammen. Istedenfor å undervise 
mange av Bibelens bøker, skal de til 
høsten heller gå dypere inn i en bok av 
Bibelen om gangen.

UIOs disippelhus i Oslo, har kanskje 
vært de som har blitt minst påvirket 
av Korona-krisen. De har fortsatt med 
sine rytmer i kollektivene sine og kom-
munisert med de andre kollektivene 
via sosiale medier. Det har vært fint å 
se hvordan Gud har ledet dem i denne 
spesielle tiden.

Noen av feltarbeiderne som er utsendt 
til andre land, har kommet hjem. 
Andre planlegger å komme hjem snart, 
dersom det lar seg gjøre.

Vår DTS er for tiden på outreach i 
Norge. Ellers så gleder vi oss til å ha 
sommeravslutningen i juni. Da skal alle 
medarbeiderne takke Gud for at han er 
alltid trofast. ~

Disippelfelleskap i Oslo

UIO OSLO
KATRINE A. M. 

SÆTHREN 
44 år, gift med 

Jan Ole Sæthren 
Opprinnelig fra 
Storbritannia. 

Nestleder i UIO Oslo. 
Tok DTS på  
Skien 98-99

Fra høsten av starter UIO 
Oslo et nytt konsept, Disip-
pelfelleskap.
 FOTO: PHILIP DOSA
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Ungdom i Oppdrags fel-
lesskap i Bergen går nå 
inn i en ny tid. Det er på 
mange måter slutten 
på et kapittel og sam-
tidig begynnelsen på 
noe nytt. 

I slutten av mai sier kollektivet i 
Løbergsveien opp leieavtalen med det 
som har vært UIO Bergens base de 
siste fem årene. Grunnet COVID-19 får 
vi ikke mulighet til å komme sammen 
for å ha en avslutning før kollektivet 
flytter ut. Løbergsveien 73B var stedet 
Gud gav oss da UIO Bergen ble startet, 
og grunnlaget for UIO i Bergen ble 
utmeislet der. Tiden i Løbergsveien 

har vært utrolig spesiell, og har betydd 
mye for veldig mange. Etter nyttår gikk 
UIO Bergen fra den klassiske bas-
estrukturen, til å være UIO i Bergen. 
Noe er annerledes, men mye vil være 
det samme. På mange måter blir det 
å flytte ut av huset i Løbergsveien en 
tydelig markering på nettopp dette. Vi 
fortsetter å være et felleskap av både 
studenter og unge voksne som ønsker 
å leve som disipler i hverdagen. Derfor 
blir tjenester som Bibelkveld og Disip-
pel noe av det mest sentrale i UIOs 
arbeid i Bergen. UIO i Bergen beveger 
seg i en retning hvor vi fokuserer på 
å bygge fellesskap og nettverk, og vi 
håper mange kobler seg på det fantas-
tiske arbeidet som skjer i byen mellom 
de syv fjell. ~

Ny tid for å bygge felleskap

UIO I BERGEN
GERD VÅRIN 
EMMERHOFF 

Er 21 år, hun har vokst 
opp i Kasakhstan 

og bor nå i Bergen. 
Hun er lærerstudent 
og er med i Disippel 
Bergen. Tok DTS i 

Ålesund i 2017.

UIO Bergen møtes til  UIO Bergen møtes til  
middag i Løbergsveien. middag i Løbergsveien. 
  FOTO: GERD VÅRIN EMMERHOFFFOTO: GERD VÅRIN EMMERHOFF
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Familiefokus har utarbeidet 
digitale ressurser slik at dere 
kan ha leir hjemme. Det er 
familieandakter, familieaktiviteter 
og samlivsundervisning med 
Anne-Helen og Trond Sæthren.  
Sjekk ut www.familiefokus.no

HAMAR / KRISTIANSNAD / ÅLESUND / ROGALAND / SOGNDAL / NAMDAL

gofest.no/reborn

vi tar festivalsommeren tilbake

13-15 august kjører vi på 
med sommerfestival for 
tenåringer: REBORN Home 
Edition arrangeres på 6 
forskjellige steder i Norge.

Vi kan love lovsang, taler, 
ulike aktiviteter, venner, 
god mat og ikke minst på-
fyll av Jesus. En skikkelig 
kick-start på høsten! 

Vi gleder oss til å se deg! 
Sjekk ut Gofest.no/RE-
BORN for påmelding og 
mer informasjon om de 
ulike stedene. 
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Miriam og Arne Kris-
toffer Haaland er mis-
jonærer i Senegal. 
Dette er Miriams his-
torie om en dramatisk 
hjemreise i mars:
Vi arbeider i et pionerprosjekt øst 
i Senegal, sammen med et team fra 
Normisjon. Målet er at det unådde 
malinkefolket skal høre evangeliet. Vi 
er fortsatt i startfasen, og fokuset vårt 
har vært bønn, lære språk og kultur, og 
bygge relasjoner.

Bibelstudier
I en landsby, litt utenfor byen vi bor i, 
har en kvinne hjulpet oss med å over-
sette bibelhistorier til malinkespråket. 
Det ble tydelig for oss rundt juletider 
i fjor at hun og noen av de andre kvin-
nene var nysgjerrig på disse historiene. 
Siden nyttår har vi besøkt landsbyen 
regelmessig og sammen har vi lyttet 
til bibelhistorier. Så snakker vi om 
historiene, og spør hva vi lære om 
Gud, om mennesker og hva dette betyr 
for hvordan vi lever. Vi har begynt på 
en spennende reise sammen med en 
gruppe flotte, sterke kvinner. I vinter 
opplevde vi god oppdrift i arbeidet og 
la planer for tiden fremover.

Evakuering
I midten av mars merket vi lite til Koro-

na-situasjonen i Senegal. Men i dag ene 
da Norge stengte ned, begynte en tett 
dialog med Normisjon og Ungdom i 
Oppdrag. Skulle vi bli i Senegal, eller 
skulle vi reise til Norge? Vi trodde først 
ikke vi kunne reise, da det var knappe 
to uker til jeg skulle føde. Samtidig 
visste ingen hvordan epidemien kom 
til å utvikle seg i Senegal og hvordan et 
land med begrensede ressurser kunne 
håndtere en epidemi. Det var også 
snakk om at flytrafikken ut av landet 
kunne stenges. Lørdag 14. mars ble det 
derfor besluttet at hele teamet skulle 
evakueres til Norge. Tårene rant da vi 
innså at vi måtte reise fra landet og 
menneskene vi er blitt så glad i. Det 
ble to intense dager med pakking og 
brå, brutale avskjeder før vi satte oss i 
bilen og kjørte i retning hovedstaden, 
mandagen etter.

Vi skulle fly ut tirsdag 17. mars. Vi 
skaffet medisiner mot rier, støttestrøm-
per og ordnet at vi skulle fly sam-
men med Kari på teamet vårt, som er 
jordmor. Underveis til flyplassen fikk vi 
beskjed om at flyselskapet ikke ville la 
meg reise så tett på termindato. Dagen 
etter fikk vi nye billetter med et annet 
reiseselskap, noe som gjorde at hele 
teamet måtte bo to netter på hotell. 
Det opplevde jeg som en Guds gave til 
oss, og det ble et slags «fristed» midt i 
en ekstrem situasjon. Barna kunne leke 
trygt og ubekymret, på tross av alt som 
skjedde rundt.

NORDAFRIKA
MIRIAM GO ARNE 

KRISTOFFER 
HAALAND 

gift og har 4 barn. 
Miriam tok DTS i 
2008/09 og Arne 

Kristoffer tok DTS i 
2015. Utsendt for UIO 

i Senegal.

Miriam reiste 
fra Senegal, to 
uker før termin
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Kaotisk
På hotellet fikk vi beskjed om at Sene-
gal skulle stengte grensene til Europa, 
bare tre kvarter etter oppsatt utreise for 
flyet vårt. I tillegg oppdaget vi at noen 
hadde glemt passene sine, men det 
ordnet seg. Midt i alt stresset kunne vi 
be og tilbe Jesus, og vi fikk påminnelser 
om at Gud er med, uansett hva som 
skjer. Hjemme var det mange som bad 
for oss.

På flyplassen var det mange europe-
ere som prøvde å komme seg hjem før 
grensene stengte, og flyene var fulle. 
Der oppdaget vi også at det var en feil 
med billettene våre, men likevel fikk 
alle, uten en person på teamet vårt, 
plass på flyet.

Fødsel
Vel inne på flyet fikk jeg kynnere, og 
jeg tok medisinen som skulle utsette 

riene. Heldigvis gikk det bra og det var 
godt å lande hos familie som tok godt 
imot oss. Vi opplevde at Gud velsignet 
og forsørget oss på mange måter; folk 
kom med klær og utstyr til guttene våre 
og den nye babyen og vi fikk uventede 
pengegaver da vi trengte det. Vi opp-
levde midt i alt som skjedde at Gud 
var med, at vi kan stole på ham og at 
vi ikke trenger å frykte, selv når ting er 
utenfor vår kontroll. 

Åtte dager senere ble vi velsignet 
med en nydelig, frisk jente, Elisabeth, 
som betyr «Gud er fullkommen». 
Hun ble født på et smitte-isolat med 
mormoren tilstede, og pappaen kun 
på video-samtale, siden vi fortsatt var 
i karantene. ~

Familien Haaland er 
utsendt til Senegal
 FOTO: LARS AUDUN BØEN
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Åsta og Sigmund har 
bodd åtte år i en by i 
Sentral-Asia, som mis-
jonærer fra Ungdom i 
Oppdrag. De har fem 
barn mellom to og el-
lever år. Siden mars 
har byen deres vært i 
lockdown på grunn av 
COVID-19.

Gjennom denne uvanlige tiden har Åsta 
og Sigmund* opplevd Guds trofasthet, 
både for seg selv, men også for personer 
som Gud har ledet inn i livene deres.

Familieandakt
De tre første ukene av lockdown 
beskriver Åsta som intense og 
stressende. Med strenge restriksjoner 
fra myndighetene, var de tvunget til 
å være hjemme. Det var mye jobb å 
hjelpe de tre eldste med hjemmeskole 
fra lærere som stilte høye krav. 

I tillegg til mange timers skole, 
hadde de zoom-møter fem kvelder i 
uken, for å holde kontakt med team og 
kirke. Dette var godt for felleskapet, 
men krevde mye energi i lengden.

Som familie opplevde de at en an-
daktsstund hver morgen var livsvik-
tig, og det ble ikke bare et møtepunkt 
for familien.

«Vi har fått pøst inn i ungene, gjort 
det en vane å søke Gud som familie, og 
barna har fått mange åpenbaringer om 
Guds ord», sier Åsta og Sigmund.

Trening ble redningen
COVID-19 har påført både utfordringer 
og gleder til familien. Den mest krev-
ende fasen var stresset de opplevde i 
begynnelsen av perioden med lock-

down. I lang tid før Korona hadde Åsta 
strevd seg gjennom ulike angstsymp-
tomer, og lockdown gjorde dette mye 
verre. Etter å ha prøvd mange ting for 
å bli bedre, måtte hun ta fysiske grep. 
Det som forandret situasjonen for Åsta, 
var da hun leste at fysisk trening kunne 
virke angstdempende. Da begynte de å 
trene 30 minutter daglig som familie, 
noe som viste seg å være den akutte 
hjelpen hun trengte.

Uventet besøk
Like før lockdown møtte de en kvinne 
fra Thailand, som er gift med en lokal 
mann. Hun var kristen og hadde vært 
involvert i UIO tidligere. I forkant av 
at Åsta møtte henne, hadde denne 
kvinnen bedt intenst om å møte 
andre kristne, for de hadde mistet 
jobben og var i ferd med å bli kastet 
på gaten. Etter det guddommelige 
sammentreffet, begynte Sigmund med 
ukentlige bibelstudier og bønn med 
den lokale mannen. 

«Han viste stor hunger etter Guds 
ord, vilje til å overgi seg til Jesu og om-
vende seg fra synd», sier Sigmund.

Både Åsta og Sigmund følte Gud lede 
dem til å invitere ekteparet til å bo i kj 
elleren deres. 

«Vi har opplevd Guds forsørgelse, og 
har bare delt det vi har, og vi har hatt 
nok til to familier», sier de.

Planer fremover
Familien har blitt styrket gjennom 
felles trening, daglig bønn, og bi-
bellesning. De vil fortsette å in-
vestere i familien som bor i kjelleren, 
i tillegg til å forberede seg til et nytt 
arbeid de øns ker å starte, for å nå 
ut til mennesker i byen sin og legge 
til rette for åndelig felleskap med 
kristne søsken. ~

Morgenbønn og 
trening i lockdown 

SENTRAL
ASIA

GERD VÅRIN 
EMMERHOFF 

Er 21 år, hun har vokst 
opp i Kasakhstan 

og bor nå i Bergen. 
Hun er lærerstudent 
og er med i Disippel 
Bergen. Tok DTS i 

Ålesund i 2017.

*Av sikker- 
hetsmessige årsaker 
oppgir vi ikke deres 

etternavn
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Ikke bare har Åsta og Sigmund i vår 
måtte hjelpe barna med hjemmeskolen, 
men har samtidig begynnt å investere 
i ekteparet som flyttet in i kjelleren.  
 BEGGE FOTO: PRIVAT



22

Oddrun Agnethe 
Bulæg fra Lyngdal har 
15 år bak seg i UIO-tjen-
este, både i Trøndelag 
og Rogaland. 

Gjennom UIO har hun drevet bønne-
hus, DTS-er, hatt ansvar for kjøkken, 
personal og vertinneoppgaver. I dag 
jobber Oddrun innen rus og psykiatri 
samtidig som hun studerer til å bli 
psykoterapeut (traume-terapeut) ved en 
kristen høgskole i Danmark. Studiet har 
fokus på traumer knyttet til misbruk. 

Hva lærte du i UIO som du 
drar nytte av i dag?
– Jeg lærte først og fremst å ha et nært 
forhold til Jesus daglig. Relasjonen med 
Jesus er viktig i enhver sammenheng. 
Jeg har alltid med Jesus på jobb. Jeg 
jobber ved en kristen institusjon og vi 

Studerer psykoterapi som 
respons på smerten hun 
møtte på misjonstur

jobben i psykiatrien bruker jeg det jeg 
lærer på studiet. Ikke alle kan en nevne 
Jesus for, fordi de har blitt misbrukt 
også av kristne. Men jeg kan likevel ta 
med meg Guds rike inn i samtalen.  

– Gjestfrihet er en verdi jeg har lært 
gjennom UIO. Jeg la merke til det i dag 
på jobb, at når nye pasienter kommer 
inn er jeg den som springer rundt og 
blant annet stryker sengetøyet, mens 
de andre ikke bryr seg. Jeg tenker at 
det er Jesus som kommer på besøk. Jeg 
prøver å se Jesus i en hver person. Når 
jeg er på kjøkkenet pleier jeg å finne 
fram kake som jeg serverer i pausen. 
Jeg er opptatt av å gi det lille ekstra. 

– Noe jeg synes er bra med UIO er 
måten en ser folks gaver, og heier fram 
det som ligger i dypet, spesielt hos 
unge mennesker. Dette er noe jeg tar 
med meg og prøver å gjøre. Jeg jobber 
litt på en videregående skole og det er 
så fint å få være der og heie ungdom-
mene fram.

Selv da Oddrun jobbet fullt i UIO 
hadde hun småjobber innen rus og 
psykiatri. De som kjenner henne vet at 
hun har gaver både som evangelist og 
omsorgsperson, så da passet det bra å 
jobbe med dette ved siden av UIO.
– Jeg gjorde dette fordi jeg ville være 
et lys i mørket. Vi kan ikke bare være i 
kristenbobla, vi må gi videre det vi har 
fått. Noe jeg lærte da jeg tok BCC var 
de fem stegene i Bibelstudie. Anven-
delse er det siste steget som vi så lett 
glemmer, men vi er ikke i mål før vi 
har anvendt det vi har lært. For meg 
har jobbene i rus og psykiatri vært min 
konkrete anvendelse. ~

INNLEG
EVA MARIA NILSSEN 

37 år fra 
Varangerbotn i 

Øst-Finnmark. Leder 
Bibelkveld ved UIO 

Rogaland. Tok DTS i 
Skien i 2003.

starter hver dag med andakt. I dag hadde jeg andakten og 
senere på dagen fikk jeg dele evangeliet med en pasient da 
vi var ute på tur. Det er dagligdags.

– I studiene er også Jesu nummer én. Jeg vet at jeg ikke 
kan være psykoterapeut uten at Jesus er en del av det. 
For det vi lærer er utfrielse. Derfor blir vi også oppfor-
dret av våre veiledere til å bruke tid med Jesus før terapi 
med en klient.

Hvorfor valgte du å studere psykoterapi?
– I UIO reiste vi verden rundt, og i enhver nasjon vi kom 
til var det smerte. Vi møtte folk i fengsel, prostituerte, 
barn som ble misbrukt og så videre. Å ta denne utdan-
ningen ble en respons på den smerten. Når jeg er ferdig 
med utdanningen kan jeg enten gå tilbake til misjon eller 
bruke det jeg har lært i andre yrker. 

– Jeg er med i omsorgsutvalget i menigheten min. Der har 
jeg samtaler med folk og møter mange som sliter. Også i 
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Oddrun har sett vik-
tigheten av psykoterapi på 
misjonstureren hun reiste 
på med UIO FOTO: PRIVAT
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CHRISTER 
ANDERSEN (32) Fra 

Kristiansand, tok 
bachelor i Ledelse og 
Teologi ved HLT, tok 

DTS i Brisbane i 2009

På nett  
med Christer
Sørlandsguten Christer 
Andersen (32) var in-
nom både UIO i Austra-
lia og i Skien før han i 
2012 blei utsendt som 
feltarbeidar til Køben-
havn for å starte UIO 
der. I dag er han leiar 
for UIO i Danmarks hov-
udstad. No, etter åtte 
og eit halvt år i teneste 
der, går vegen vidare 
for Christer.  

Jorunn: Hei, Christer! Lenge sia sist. 
Det va so kjekt å feire 17. mai med dej i 
fjor i København!

Christer: Hei, Jorunn      Ja, det var 
stas å feire nasjonaldagen sammen med 
andre nordmenn. Det blei ikke den 
samme feiringa i år …

J: Det e kjipt med heile Korona-situas-
jonen. He det påvirka dokke på basen 
noke? 

C: Det kjipeste med Korona-tiden for 
oss i København var å avlyse alle out-
reach-teamsene som skulle komme, fra 
USA, Mexico og Paris, ja til og med fra 

Flekkerøya! Vi har (som sikkert mange 
andre) gjort litt oppussing, men ellers 
har vi byndt å streame våre ugentlige 
bønn- og lovsangskveldår. Det har vært 
spennanes og vi har lært mye av det. Vi 
har faktisk au fortsatt med gadeevange-
lisering hver onsdag.

J: Korsen e responsen på gata, med 
tanke på korona?

C: I starten kunne man godt merke at 
folk helst ville holde avstand fra andre 
fremmede. Men vi lagde en bønnestas-
jon hvor folk kunne skrive bønnår ner 
og vi hadde masse antibac tilgjengelig 
som folk var glade for. De ville heller ha 
det enn no ant vi hadde å tilby  

J: Hehe, folk he vel vør litt ekstra glae 
i antibac i det siste      Men ser dokke 
noke frukt av gateevangeliseringa? 
Funka det i en vestlig, sekulær storby? 

C: Det æ utfordranes å bo i en sekulær 
by hvor folk setter sæ sjøl og men-
neskeheden på tronen i stedet for Gud. 
Mange har nok med sæ sjøl og er ikke 
åbne for å søge Gud. Men det er au 
mange som er åbne! En kul historie er 
noe som skjedde for et par måneder 
siden på «bøn på gaden», som vi kal-
lår onsdagsevangeliseringa. Ei dame 
kom opp til oss, for ho kunne lese på 
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INTERVJU
JORUNN VALBØ 

TRAN 
(27) gift med Philip, 

fra Sykkylven. Bor og 
studerer i Danmark. 

Tok DTS i Skien i 2011.

skiltet at vi var kristne. Ho byndte å 
fortelle oss at ho hadde brukt mye 
tid på Clairvoyance og Reiki (Japansk 
helbredelsesmetode). Men et par ugår 
før hadde hun hørt en stemme si «om-
vend deg». Ho googlet det og fikk kun 
kristne treff. Det fikk ho t å tenke at 
det måtte være Jesus. Vi fikk lov t å be 
med ho, og ho blei helbreda for hode-
pine og endte opp med å gi livet sitt til 
Jesus. Nå vandrer ho sammen med en 
av oss som har invitert henne med i et 
kristent fellesskap. Utrolig sterkt å se 
at Gud mødår menneskår ud av det blå, 
og at vi kunne være med å lede ho heilt 
t Jesus. 

J: Wow, det e kult! Bortsett frå gate-
evangeliseringa, ka anna gjer dokke?

C: Vi har en kafe, der vi for eksempel 
arrangerer bønn- og lovsangskveldår. 
Noe av det spennende med å bo i en 
større by er at det kommer alltid noen 
nye folk hver eneste uge. Vi har au bl.a. 
seminarer, misjonsturer og leirer. Så 
det går mye tid t å planlegge og legge 
til rette. Når man æ et lide team som 
oss, blir man litt som ei potet, man kan 
bruges til alt   

J: Det skjer litt av kvart, med andre 
ord      Ej he alltid lurt litt på: spranget 
fra Sørlandet til Danmark - e det egent-
lig so stort?

C: Det æ heilt klart en annerledes 
kultur i Danmark enn i Norge, men det 
er såpass likt at det krever ikke store 
tilpasninger. De snakker jo til og med 
nesten sørlandsk      Æ savnår skiturer 
om vinteren og bådturer i skjærgården, 
men vi har den store kanalen i byen 
hvor det er hærlig å bade om sommeren. 
Det betyr noe for en sørlandsgutt 

Christer møter folk på 
gaten i København 
 FOTO: PRIVAT

J:Det kan ej godt forstå! Viss ej he 
skjønt det rett, so reiste du åleine ned 
første gongen? 

C: Det stemmer. Det anbefalår æ 
egentlig ikke      Gud var alligevel tro-
fast og æ fikk et team med det samme. 
Det vigtigeste æ uansett å få et hjerte 
for å reise ud, og for menneskane man 
skal nå ud t. 

J: Høres fornuftig ut      Men Christer - 
tusen takk for den tjenesten du he gjort 
i København!! Det e en kjempeinnsats 
du he lagt ned! 

C: Det har vært en glede! København 
æ jo en kanonby. Det er høyt tempo, 
masse kultur, arrangementer, mange 
unge folk og mangfoldigheden feires. 
Det å reise ud og bruge sine gavår og 
talentår t å tjene Gud og lede men-
nesker t Jesus, æ det største æ har vært 
med t i alle fall. No overlader æ leder-
skabet for UIO København i hendane 
på en kanonbra, ung hollender  

J: Det blir nok veldig bra      Ej ønska 
dej Guds rike velsignelse på veien 
vidare! 

C: Takk for det, og god sommer!
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Kontakt
UIO Grimerud 

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

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

UIO Borgen,  
9046 Oteren, tlf. 77 71 45 62, 
e-post: info@borgen.ywam.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 i 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: 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 

Ann-Helen Sperrud, nestleder

UIOS ARBEID 

SENTRE I NORGE
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Johannes Hartl
En brann  
i hjertet
Hva er bønn? Hvordan 
virker bønn? Og hjelper 
bønn egentlig? Hvordan 
skal vi begynne å be, og 
hvor fører bønnen oss? 
Dette er spørsmål som 
Johannes Hartl har brukt 
sitt liv på å utforske.

«Dette er en av de beste  
bøkene jeg har lest.»

Andreas Nordli,  
leder for Ungdom i Oppdrag

Kr. 249,-

Kristne helter
Elisabeth Elliot
Da nyheten kom om at 
hennes mann og fire an-
dre misjonærer var døde, 
besluttet Elisabeth Elliot 
å fortsette arbeidet. Hun 
ble værende i Ecuador for 
å jobbe blant waoraniene 
(aucaene) og quechua-
ene – lære seg språket 

deres og dele evangeliet. Etter mange år i Sør-
Amerika vendte hun tilbake til USA, der hun ble 
en av vår tids mest innflytelsesrike kristne kvinner.
Kr. 199,-

Andreas Nordli
Når Gud  
er taus
Av og til mister vi troen 
og håpet.  Det er som om 
Gud er borte. 
Bibelen tegner et guds-
bilde 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,-

Oddvar Søvik
Følg meg!
Vi har satt et skille mel-
lom det å tro på Jesus, og 
det å følge Jesus, mellom 
det å ha Jesus som Frelser 
og det å ha ham som 
Herre. Vi har blitt Ordets 
hørere, men ikke dets 
gjørere. Dermed har det 
også blitt et skille mellom 

det å være en kristen og det å være en disippel. 
Men det skillet finnes ikke i Bibelen. Det er en og 
samme sak!. 
«Vår tid trenger Kristusdisipler» uttalte Edin Løvås. 
Hva innebærer det helt konkret å følge ham i 
dag? Det er den utfordringen jeg vil prøve å svare 
på i denne boken.
Kr. 279,-

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

www.proklamedia.no


