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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 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

D enne høsten har flere 
kristne organisasjoner 
og kirker opplevd me-
diestorm. Bakgrunnen 

er et forslag om en lovendring i 
Stortinget, hvor representanter fra 
AP og MDG foreslår å forby såkalt 
«homo-terapi». En dokumentar 
i VGTV har gitt saken stor me-
dieoppmerksomhet, der blant andre 
Til Helhet har kommet i fokus. Til 
Helhet er en organisasjon hvor også 
Ungdom i Oppdrag er medlem.

Presset på det klassiske 
bibelsynet har økt denne høsten. 
At mennesker, som ikke deler vår 
kristne tro, viser sterk motstand 
mot det vi står for, er noe vi må tåle. 
Og det tåler vi selvsagt godt, selv 
om det kan være krevende.

Prosessene i høst har gitt meg  
tre spørsmål:
1. Jeg opplever at kristne på «gras-
roten» synes det er vanskelig å 
forsvare klassiske kristne dogmer, 
særlig vedrørende samliv, men også 
om synd og fortapelsens mulighet. 
Særlig hører jeg dette fra unge 
kristne, som føler de mangeler på 
både redskap, bibelkunnskap og 
forståelse. Hva kan vi gjøre sammen 
for å hjelpe hverandre? Hvordan kan 
vi hjelpe unge mennesker til å bli 
dypere rotfestet i Bibelen?
2. Flere tar til orde for at organi-
sasjoner og kirkesamfunn som 
forfekter klassisk, kristen teologi 
skal fratas offentlig støtte. Allerede 
har studentparlamentene på et par 
av universitetene i landet, strupet 
Lagets økonomiske støtte på grunn 
av deres teologi om samliv. Kristne 
studenter forteller meg at menin-
gsrommet på universitetene er 

trangere nå enn før.
De som leder studentparlamen-

tene i dag er morgendagens poli-
tikere. Betyr dette at trosfriheten i 
Norge vil komme under er sterkere 
press i årene som kommer? Og hva 
betyr dette i så fall for oss? Hvor-
dan kan vi formidle vårt klassiske 
teologiske syn, slik at evangeliet kan 
fremstår som gode nyheter? Hvor-
dan kan vi komme i en posisjon der 
vi kan være proaktive istedenfor 
reaktive i samfunnsdebatten?
3. Det finnes en avgrensning i selve 
evangeliet. Dette handler om at 
Jesus er eneste veien til frelse. Peter 
proklamerte på pinsedag at «Det 
finnes ikke frelse i noen annen, for 
under himmelen er det ikke gitt 
menneskene noe annet navn som vi 
kan bli frelst ved.» (Apg 4,12)

Hva betyr denne avgrensningen for 
oss i møte med teologi som rokker 
med evangeliets kjerne, og som for-
fekter et annet syn på for eksempel 
omvendelse fra synd, fortapelsens 
mulighet og Guds tilgivelse?

Har sann kristen enhet en 
avgrensning, og hvor går denne 
avgrensningen? Og hva betyr denne 
avgrensningen for oss? Kan vi enes 
om en felles forståelse for en  
slik avgrensning?

Vi i Ungdom i Oppdrag står 
for det klassiske synet på ekteska-
pet. Likevel, presset på samlivste-
ologien er bare et symptom på et 
dypereliggende spørsmål; nemlig 
hvordan vi forstår Bibelen og dens 
autoritet for mennesker i dag. 
Derfor er det viktigere enn noen 
gang at vi lærer unge mennesker å 
lese Bibelen, forstå Bibelen og leve 
etter Bibelen.

Om bibelsyn og «homo-terapi»



Kort Nytt

BØNNEKONFERANSE
Neste års bønnekonferanse på Grimerud blir 20. 
– 23. februar. Tema for årets samling er «Tal, Herre 
– din familie hører». De siste års konferanser har 
vært sprengfulle, og Ungdom i Oppdrag håper å 
«sprenge Grimerud» nok en gang. Påmeldingen og 
info på: https://www.checkin.no/event/20880/sam-
men-for-hans-ansikt-2020

«GULL FRA ARKIVET»
På 70- og 80-tallet hadde Ungdom i Oppdrag 
Norges kanskje best utstyrte private TV-studio. 
Studioet stod bak mange filmer, dokumentarer 
og serier. Lidvard Andreassen, som den gang 
stod sentralt i Ungdom i Oppdrag Video, leder nå 
en prosess hvor de gamle filmene digitaliseres. 
Kanal 10 har allerede begynt å sende noen av 
de gamle programmene, under navnet «Gull fra 
arkivet». I løpet av 2020 skal programmene gjøres 
til gjengelig på websidene til Ungdom i Oppdrag.

PODCAST FRA UIO
Endelig blir det Podcasting fra 
UIO. I løpet av vinteren 2020 
etablerer Ungdom i Oppdrag en 
ny nett side med flere Podcaster. 
Her skal ulike personer i UIO få 
sine egne plattformer, hvor man 
skal snakke om ulike tema og 
formidle nyheter fra Ungdom i 
Oppdrag. På denne siden skal 
Ungdom i Oppdrag også legge 
ut taler og undervisning fra ulike 
konferanser og skoler. Første Pod-
cast som lanseres er nestleder i 
UIO, Ann-Helen Sperruds pod-
cast. Så følg med! 

FAMILIELEIR
De siste årene har mellom 1200 og 
1400 personer deltatt på Ungdom 
i Oppdrags familieleire. Sommeren 
2020 blir intet unntak. Leirene er 
nå under planlegging, og datoer og 
locations blir offentliggjort så fort 
dette er klart etter nyttår på  
www.familiefokus.no

ÅLESUND FEIRET 25 ÅR
I 1994 startet Ungdom i Oppdrags arbeid i Ålesund. 
Kalle og Liv Skårbrevik etablerte Vestlands teamet, 
et omreisende team som fokuserte på evangeliser-
ing og å oppmuntre kristne ungdomsgrupper på 
Vestlandet. Etter hvert startet Kreativ-DTS, med 
Jan og Ragnhild Huse som ledere. Siden den gang 
har hundrevis av unge mennesker gått på DTS i 
Ålesund og team har blitt sendt til hele verden. I 
oktober feiret UIO Ålesund sitt 25-årsjubileum på 
basens nye lokaliteter i Ålesund Bedehus.

INSPIRASJON 
FOR LÆRERE
Er du pedagog, student, assis-
tent eller miljøarbeider i barne-
hage eller skole? På pedagoghelg 
får du en praktisk kobling mel-
lom tro og arbeidsliv, og livsnær 
undervisning fra pedagoger med 
ulike bakgrunner. Helgen er 31. 
januar - 2. februar på Grimerud. 
For mer info:
https://www.grimerud.no/events/
pedagoghelg



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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N ylig leste jeg om en doktor-
gradshandling som handler 
arbeidssøkere om kristne 
arbeidssøkere. Avhandling-

en hevdet disse har mindre sjanse til å 
bli kalt inn til jobbintervju. Dette be-
kymrer meg. Siden jeg selv er engasjert 
i en kristen organisasjon; er jeg mindre 
attraktiv på arbeidsmarkedet?

I UIO heier vi på unge ledere, vi gi 
dem ansvar og eierskap. I våre grunn-
leggende verdier står følgende: «UIO har 
et kall til å tro på unge mennesker. Vi tror at 
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 representer 
ikke bare fremtidens menighet, men de er 
dagens menighet. Vi er overgitt til å følge 
dem der de leder etter Guds vilje.»

Vi snakker ofte om kall. Jeg tror vi er 
kalt til å nå alle folkeslag med evan-
geliet. Men jeg tror på en Gud som 
også kaller mennesker til «ordinært» 
arbeidsliv. Er det problematisk at Gud 
har kalt meg til å arbeidslivet? At jeg 
har en dypere motivasjon, enn kun god 
lønn og en grei pensjonsordning? Når 
begynte kristen tro å bli problematisk 
i arbeidslivet?

Ved å være stab i UIO og redaktør 
for Mot Målet har jeg opplevd selv at 
læringskurven er bratt, men fordi jeg 
har ledere som gir rom for å gjøre feil, 
og der vi kan bære hverandre, er det 
også rom for mye lærdom. Jeg tror 
arbeidsmarkedet mister solide ledere 
som har blitt «stolt på, utviklet og 
støttet» fra ung alder. Det å selv ha le-
dere som speiler en tjenende holdning 
og skaper rom for andre til å vokse, er 
et privilegium.

Dette er min første høst som reda-
ktør for Mot Målet, og selv uten en 
master grad i journalistikk, fikk jeg 
rom til å lede. Med dette får jeg mye 
erfaring, både om nye utfordringer, 
om å gjøre feil, men også om å kjenne 
på mestringsfølelse. Jeg mener denne 
erfaringen er minst like relevant som 
min bachelorgrad.

Innholdet i doktorgradsavhandlingen 
bekymrer meg – fordi arbeidsmarked-
et går glipp av visjonære og enga-
sjerte ledere.

Jeg tror på unge ledere
- hilsen en ung leder
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Jeg satt i forsetet 
ved siden av sjåføren 
Omboo da han svingte 
av fra den asfalterte 
hovedveien ut av byen 
Erdenet, og kjørte ut  
på steppene.
Vi skulle besøke noen mongolere som 
bor i telt de kaller Ger. Slik bor en tred-
jedel av befolkningen. De bryter opp 
med sin buskap to til tre ganger om 
året når gresset er avgnagd på søk etter 
bedre beite. Mongolia har tre millioner 
innbyggere og fire millioner hester, 
er verdens 19. største land i areal og 
grenser til Russland og Kina.

Da vi entret teltet, gikk vi til venstre, 
slik skikk og bruk tilsier, og satte oss 
på en benk eller krakk etter de sedvan-
lige høflighetshilsener. Så ble vi traktert 
med tørkede yoghurtbiter og te kokt på 
melk med salt i.

Vi var der for å tilby dem en Bibel. 
Dette året har vår misjon satt seg som 
mål å tilby alle husstander i Mongolia 
Guds Ord, enten i form av en fysisk 
Bibel eller en SD-brikke til smart-
telefon, (man regner at over 90 % av 
alle ungdommer har smarttelefon), der 
du får hele bibelteksten, samt Jesusfil-
men og lovsang på mongolsk. 

Vi var det 60. teamet denne som-
meren. Hvem er vi? Foruten Margareta 
og jeg fikk vi med oss noen gamle UIO 
pionerer; Ella og Ivar Dahle og Øyvind 
og Hilde Karine Hæreid.

I det omtalte teltet fikk jeg be med 
et eldre ektepar til frelse etter at jeg 
hadde forklart evangeliet for dem! Da 
jeg spurte om de ville ha denne Jesus 
jeg hadde undervist dem om, var kona 
først ute og sa med bestemthet at hun 
ville ta imot Jesus. Mannen fulgte på. 
De var begge 86 år.

Maken til åpenhet vi møtte i Mongo-
lia, har ingen av oss opplevd før. Alle 

REPORTASJE
ALV MAGNUS 

Gift med Margareta, 
tre barn og ni 

barnebarn. Har vært 
mangeårig leder for 

UIO Norge. 
Tok DTS på Hawaii i 

1973. Kommer med ny 
bok om Hans Nielsen 
Hauge i januar 2020.

Bless Mongolia 2019
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så nær som to personer, tok imot det 
vi hadde å by på da Margareta og jeg 
gikk fra port til port. Vår trofaste tolk 
Omboo var med oss hver dag og gjorde 
det mulig for oss å formidle evangeliet. 
Teamet ba også for syke. Øyvind og 
Hilde Karine førte an, og stort sett alle 
de, og vi ba for, opplevde at de ble kvitt 
smerter de var plaget av.

Det var spesielt å være i en nasjon 
der kirken ennå ikke er 30 år gam-
mel. Fra UIO på Grimerud sendte vi 
store ungdomsteam til Mongolia både 
i 1992, da landet fikk uavhengighet i 
kjølvannet av Sovjetunionens kollaps, 
og i 1993. Det året kom et ungt svensk 
ektepar i begynnelsen av 20-årene til 
Erdenet, en gruveby nord i landet. 
Teamet vårt hjalp dem å flytte til byen. 
De første som ble vunnet for himmel-
riket var et knippe jenter på 14 år. De 
og de første mannlige tenåringene var 
nå som 40-åringer ledere i det lokale 
UIO og i nye menigheter. Man anslår 

antall menigheter i landet til omtrent 
600, og antallet kristne til et sted mel-
lom 40 000 og 60 000.

Vi ble både begeistret og imponert 
over de lokale, mongolske UIO-ere. 
De er i dag 70 på stab fordelt på fire 
sentre. De har plantet 26 menigheter i 
flere provinser i landet og har per dato 
68 misjonærer sendt ut til andre land. 
Ett av dem er Afghanistan. De er alle 
første generasjons kristne og har ingen 
forbilder i form av eldre og mer erfarne 
troende. Jeg ble bedt om å undervise på 
deres misjonssenter som begynte i telt, 
men som nå var et flott hus de hadde 
bygget med egne hender.

Dagene var fulle av husbesøk. Alle 
i Mongolia får trekvart mål gratis av 
myndighetene til å bygge seg et hjem. 
Når tomten er inngjerdet, er den din, 
og du kan sette i gang med å reise et 
hus. De fleste vi besøkte var fattige, 
husene små, med utedo og store, 
gjøende hunder innenfor gjerdet. De 
var heldigvis i bånd. Inn i mellom ble vi 
budne inn og fikk be og velsigne dem 
som var der, ofte flere generasjoner i ett 
og samme rom.

Om kveldene var vi sammen som 
team og ba for dem vi hadde møtt, for 
landet - og for Norge. Vi frydet oss 
hver dag over enheten oss i mellom 
og vennligheten vi møtte overalt. At vi 
var 70-åringer med grått hår, var ingen 
ulempe. Tvert om. Da hadde vi et for-
trinn ved at vi hadde levd lenger enn de 
fleste vi møtte, og trolig lært mer om 
livet som de kunne ha nytte av å få del 
i. De eldre blir respektert og sett opp til 
i den kulturen!

I sommer har det til sammen vært 
70 team fra 30 forskjellige nasjoner på 
besøk. Man satser på å fortsette tjen-
esten også de neste tre årene. ~

Ungdom i Oppdrag internas-
jonalt har som ambisjon å tilby 
en bibel til alle hjem i Mongolia i 
løpet av 2022. 
 FOTO: PXHERE/BERNDTHALER
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«Vi ringte på et hus hvor en kvinne luk-
ket opp. Etter at vi hadde presentert oss og 
fortalt hvorfor vi nå sto utenfor døra hennes, 
så hun nølende på oss. Jeg forventet et høflig 
nei. I stedet trakk hun på skuldrene og sa "ja, 
hvorfor ikke?". Da hun fikk Bibelen i hendene 
sine, så hun ned på den. Da lyste ansiktet 
hennes plutselig opp. Likegyldigheten ble 
byttet ut med takknemlig.»

«Jeg hadde flere god opplevelser. Den beste 
var da vi banket på et hus der faren i huset 
åpner døra. Vi presenterer oss og tilbyr 
en gratis bibel. Datteren, som har stått 
i bakgrunnen, går ut foran faren og tar 
tak i Bibelen og spør faren begeistret, men 
samtidig spørrende, om de kan ta imot 
Bibelen. Det var veldig tydelig at hun var 
begeistret og glad for å få en slik gave. De 
tok imot og da jeg fortalte at det også var 
en søndagsskole-CD i posen, ble hun enda 
mer begeistret.»

«Den første kvelden kom vi til et rekke-
hus med fire eneboliger. Alle fire tok i mot 
Bibelen med stor glede og fortalte at de hadde 
snakket med hverandre om hvordan de kunne 
få tak i Bibelen og når vi kom til å komme. 
De var alle takknemlige, tok oss i hånda og 
holdt godt fast i gaven de hadde fått.»

Mission19-konferansen, 
8.-10. november, ble et 
høydepunkt. Tema var 
«Høstens Herre».

Sammen arrangerte UIO i Bergen, 
Pionerkirken, Misjonskirken, INFLUX 
og Kristkirken denne konferansen for 
åttende år på rad.

Etter konferansen sitter jeg igjen 
med en følelse av at Gud møtte men-
nesker der, og at det som skjedde under 
konferansen hadde en innvirkning på 
de som var der.

Kall
Helgens hovedtalere var Amy Ward 
og Runar Byberg. Ward kommer fra 
YWAM Kona, og Byberg er nestleder 
i Ungdom i Oppdrag Norge. På 
fredags kvelden delte Amy et tydelig 
budskap om å ta ansvar for det 
kallet Gud har gitt til hver enkelt. 
Videre fortalte hun om hva som 
skjer når vi ikke lenger lever under 
frykt, men i stedet lever ut fra en 
åpenbaring om hvor elsket vi er av 

  FOTO: PHLIP DOSAFOTO: PHLIP DOSA

i Troms og 
Hedmark

Siden oppstarten i 2014 har 191.700 
hjem i Norge fått besøk av Bibelen til Alle og 
et tilbud om en Bibel. Denne høsten har alle 
hjem i Dyrøy kommune i Troms, Stange og 
Stor-Elvdal kommuner i Hedmark fått besøk.

Her er tre historier fra utdelingen:



REPORTASJE
GERD VÅRIN 
EMMERHOFF 

Er 21 år, hun har vokst 
opp i Kasakhstan 

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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Gud. Denne kjærligheten driver ut 
all frykt, og vi kan være fri fra alt 
som holder oss tilbake.

Barmhjertighet
Runar Byberg talte om barmhjertighet. 
Gjennom å følge Jesus får mennesker 
en overflod av den kjærligheten som 
Gud gir. Denne overfloden vil følgelig 
resultere i at Jesu etterfølgere elsker 
sin neste. Budskapet til Runar handlet 
om å gå ut. Vi kan ikke holde på det vi 
har opplevd. Evangeliet må nå ut til de 
som ikke ennå har hørt det. Møtene var 
definitivt noen høydepunkter i konfer-
ansen, men helgen handlet om mer enn 
bare disse. På lørdagsmorgenen var det 
praktiske seminarer om å ta steg i tro.

Tverrkirkelig
En av drømmene bak Mission-
konferansene har alltid vært å samle 
mennesker på tvers av menigheter. Av 
denne grunn har vi valgt å invitere enda 
flere menigheter til neste år. Vi har 
samlet noen ledere for å dele visjonen 
vår, noe som resulterte i at vi sannsyn-
ligvis blir åtte arrangører til neste år.

Misjonstur
En misjonskonferanse kan ikke bare 
handle om misjon, men det må også 
være et konkret steg i handling. Alle 
de ulike kirkene skal derfor arrangere 
misjonsturer det neste året til steder 
som Irak, Sverige, Senegal, samt lokale 
turer på Vestlandet.

Bergen
Bergen har et kall over seg til å være et 
utsendelsessted for misjon. Neste års 
konferanse er allerede i boks, og temaet 
blir «Arven etter Marie Monsen». Den 
unge kvinnen som var med på å utløse 
vekkelse i Kina, blir dermed på agen-
daen. Med dette ønsker vi å se at unge 
mennesker får et møte med Gud, noe 
som vil gjøre at de gir alt for å gjøre 
hans navn kjent.

Jeg har stor forventning til hva som 
vil komme ut av årets konferanse. Det 
er allerede kommet inn mange vitnesb-
yrd om mennesker som opplevde å få et 
kall til misjon, så det blir spennende å 
se hva som skjer de neste månedene. ~

Mission19-
konferansen

Mission19-konferansen Mission19-konferansen 
ble avholdt i Kristkirken ble avholdt i Kristkirken 
i Bergens lokaler.i Bergens lokaler.
  FOTO: PRIVATFOTO: PRIVAT
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Fra høsten 2019 kan 
medarbeidere og mis-
jonærer i Ungdom i 
Oppdrag kombinere 
jobb med studier ved 
Høyskolen for ledelse 
og teologi (HLT)
Ungdom i Oppdrag startet i høst et 
samarbeid med Høyskolen for ledelse 
og teologi (HLT), hvor medarbeidere i 
UIO kan studere ved HLT.

Gjennom dette samarbeidet vil 
medarbeidere i UIO få tilrettelagt et 
studium ved HLT hvor man etter tre 
år eller mer vil kunne få en bachelor-
grad i ledelse og teologi. Studiet er 
en del av HLTs ordinære studietilbud, 
men tilrettelegges spesielt for me-
darbeidere i UIO slik at for eksempel 
arbeidstid i UIO vil bli del av studiets 
praksis. I tillegg vil enkelte kurs som 
UIO tilbyr gjennom sin internasjonale 

utdanningsinstitusjon, University of 
the Nations, kunne gi fritak fra deler 
av bachelor-studiet ved HLT. Noe av 
undervisningen vil også integreres i 
UIOs lederutviklingsprogram.

«Gjennom dette samarbeidet vil våre 
medarbeidere øke sin kompetanse. I 
tillegg vil de få formell kompetanse 
for praksis de utfører som medar-
beidere i Ungdom i Oppdrag. Derfor 
er vi svært glade for dette samar-
beidet», sier Andreas Nordli. «Mange 
i UIO besitter bred realkompetanse, 
men fordi vi er organisert som vi er, 
har de færreste formell kompetanse. 
Dette samarbeidet vil endre på dette, 
og vi tror det på denne måten vil bli 
mer attraktivt for unge mennesker å 
begynne å jobbe i UIO, da man etter 
cirka tre års arbeid samtidig vil kunne 
ha tatt en bachelorgrad.»

«Vi er veldig glade for denne avtalen 
med UIO. Vår visjon som høyskole er 

UIO samarbeider 
med HLT

OM HLT
Privat kristen 
høyskole på 

Stabekk som eies 
av Det norske 

baptistsamfunn og 
Pinsebevegelsen i 
Norge, og som i år 

fyller ti år.

Tilbyr 
bachelorprogrammer 
i Teologi og ledelse 

og Religion og 
samfunn, førstnevnte 

også på engelsk. 
Masterprogram tilbys 

i samarbeid med 
Ansgar og Örebro 

teologiske høyskoler.

Har ca. 280 studenter 
og 31 ansatte.

 FOTO: ADINE SCHWEIZER
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å istandsette mennesker for tjeneste 
innen kirke, skole og samfunn. Derfor 
passer dette samarbeidet rett inn i vår 
tenkning», sier Arne Mella. «HLT har 
også som visjon å kombinere aka-
demisk kunnskap med Åndskraft, og 
vi tror medarbeidere i UIO kan tilføre 
oss engasjement, misjonsfokus og enda 
større bredde. Vårt bidrag vil være å 
tilby praksisnære og relevante studier 
som er tilrettelagt for folk som er i 
aktiv tjeneste.»

HLT er en privat kristen høyskole 
på Stabekk som eies av Det norske 
baptistsamfunn og Pinsebevegelsen 
i Norge, og som i år fyller 10 år. De 
tilbyr bachelorprogrammer i Teologi 
og ledelse og Religion og samfunn. 
Masterprogram tilbys i samarbeid med 
Ansgar og Örebro teologiske høys-
koler. De har i dag cirka 280 studenter 
og 31 ansatte. 

Pressemelding fra Høyskolen for ledelse og 
teologi og Ungdom i Oppdrag

UIO samarbeider 
med HLT Oda Sund

Stab i UIO Oslo og 
student ved HLT

Hvorfor valgte du å stu-
dere på HLT?
Jeg ønsket faglig input i jobben min som 
DTS-leder. I tillegg fikk jeg inntrykk av at 
skolen gir rom for åndelig- og personlig ve-
kst, samtidig som en får god, faglig tyngde.

Hvordan er det å kom-
binere UIO og HLT?
For min del har det vært utrolig bra å 
kombinere det å faktisk jobbe med det 
jeg studerer. Slik får jeg mange knagger å 
henge kunnskapen på, og får anvendt dette 
i praksis.

Hva er det beste med å 
ta praksisen i UIO? 
Det gir gode muligheter på å få fokusere 
på det man ønsker å vokse i. I tillegg blir 
man utfordret og fulgt opp av både selvvalgt 
mentor og praksislærer i faget.

 FOTO: PXHERE
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Det er med stor 
takknem lighet til Gud 
at Hjertefokus kan se 
tilbake på 30 års virke  
i Norge.

Det begynte med kurset «Helse for Hel-
searbeideren – Bibelske perspektiver» i 
1990. Marit og Eilif Haaland hadde på 
sin DTS i Canada i 1987 fått undervis-
ning av Dr. Bruce og Barbara Thomp-
son om hvordan menneskets person-
lighet er bygget opp, og Guds tanke om 
hvordan vi kan vokse og modnes til det 
bildet av Gud vi er skapt til.

Undervisningen førte til et paradig-
meskifte i deres liv, og de kjente at de 
skulle formidle denne undervisningen 
til mennesker med samme profesjons-
bakgrunn i Norge. Etter hvert var det 
imidlertid mange mennesker med an-
dre yrkesbakgrunner som også ønsket 
å få del i dette konseptet, og kurset ble 
åpent for alle.

Dr. Bruce og Barbara kom årlig til 
Haugen Hotel på Geilo fram til 2005. 

Etter dette, har flere i Norge utviklet 
undervisningen videre, og virksomhet-
en økte jevnt og sikkert til at det i dag 
avholdes mellom fem og syv kurs i året.  
Kurset skiftet også navn til Hjertefokus 
og ble fra 2004 en nasjonal tjeneste i 
Ungdom i Oppdrag.

I løpet av disse 30 årene har Hjertefokus 
hatt cirka 6000 mennesker på kurs. 
Dersom mennesker som er indirekte 
berørte av kurset, gjennom ulike re-
lasjoner, snakker vi om mange, mange 
flere. Vi får stadig tilbakemeldinger på 
hva dette har fått bety for mennesker 
– «det var et før og etter i mitt liv!» I 
løpet av de siste årene har andre kristne 
organisasjoner i Norge tatt del i med 
konseptet og tar for eksempel undervis-
ningen inn i sine bibelskoler.

Hjertefokus hadde ikke kunnet fungere 
uten gode medarbeidere. I deg er mel-
lom 70 og 80 personer involvert på 
ulike måter i Hjertefokus, og vi er vel-
dig takknemlige for disse. Men mest av 
alt retter vi en stor TAKK til vår Him-
melske Far som gir oss dette privilegiet 
å få stå i denne tjenesten! ~

Hjertefokus 
fyller 30 år!
Eilif og Marit Haaland 
startet Hjertefokus i 
Norge for 30 år siden.
 FOTO: ADAM HALSALL

JUBILEUM
Jorunn og Hans Erik 

Berling,  
og Marit Opøien 
Styringsgruppen  

i Hjertefokus

Velkommen på 
Hjertefokusuke! 

Neste mulighet er i 
februar 2020. For mer 

informasjon, se  
www.hjertefokus.no
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Misjonstur 
for familier

SOMMERENS TURER 
25. juni – 8. juli 2020 

Team til: Albania, Bulgaria, Latvia, 
Ungarn og Moldova (Love Europe) 
For mer info: www.familiefokus.no/ 

family-adventures

Ungdom i Oppdrag tror 
familier og misjon hører 
sammen. Til sommeren 
kan din familie få en 
smakebit på misjons-
livet gjennom Family 
Adventures!

Family Adventures legger til rette for 
livsforvandlende opplevelser, der Gud 
får arbeide i menneskers liv og fami-
liene sammen kan gjøre Jesus kjent i 
Europa. Misjonsturen begynner med 
en treningsleir i Norge for hele famil-
ien. Til sommeren vil dette skje under 
GOFest, Ungdom i Oppdrags som-
merfestival. Der får familiene med seg 
mye av det som skjer på festivalen, 
men får samtidig praktisk undervis-
ning som vil forberede familiene på 
misjonsturen som varer i ti dager til 
et land i Europa.

Hovedmålet vårt er å gjøre Jesus kjent i 
Europa. Teamene jobber derfor tett opp 
mot lokale menigheter eller misjon-
sprosjekter i de landene familiene drar 
til. Målet er at misjonsturene ikke bare 
blir et hjelpemiddel for at norske fami-
lier kan tjene Gud, men at det først og 
fremst skal bli til evig frukt i landene 
teamene besøker.

Family Adventures legger til rette for 
en familievennlig, men utfordrende 
misjonsopplevelse, for hele familien. 
Hensikten er at familiene skal få erfare 
Guds hjerte for alle nasjoner, og at vi 
kristne er velsignet for å kunne være 
til velsignelse for andre. Håpet er at 
familiene kan lære noe som de kan ta 
med seg hjem til hverdagen, til både 
menigheten og nabolaget.

Ellen og John Goldi, 
ledere av Family Adventures, 

en tjeneste i Familiefokus.

Sommeren 2020 tilbyr 
UIO misjonsturer for 
familier. FOTO: PRIVAT

SOMMER
JOHN GOLDIE 

Er 52 år, fra Glasgow i 
Storbitannia. Gift med 
Ellen og har fire barn. 
Jobber i Familiefokus 
og på Hedemarken 
Friskole. Tok DTS i 
Skottland i 1991.
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På en ledersamling i 
Ungdom i Oppdrag i 
november, underviste 
Kirk Franklin, lederen 
av Wycliffe Global Al-
liance (WGA). Han ut-
fordret oss til videre 
arbeid og samarbeid.

Det har de siste fem årene vært et stort 
fokus på Bibelen i UIO. Vi har fått 
flere bibelskoler på de ulike sentrene, 
Bibelkveld har spredt seg til flere byer 
og vi har vært med å besøke 191 700 
hjem for å tilby en gratis bibel. Et av de 
oppdragene vi opplever Gud har talt til 
oss som UIO, og som vår grunnlegger 
Loren Cunningham nå bruker all sin tid 
på, handler om å få slutt på bibelfat-
tigdom. Oversettelse av Bibelen er en 

av de viktigste måtene å få det gjort på. 
Det var derfor en stor ære for oss i UIO 
og få besøk av den globale misjons-
lederen Kirk Franklin, som leder 
paraplyorganisasjonen for bibeloverset-
telse, WGA. 

Endringer i 
Bibeloversettelse
Kirk er misiolog og har vokst opp som 
misjonærbarn på Papua Ny-Guinea. 
De siste tolv årene har han ledet 
WGA. WGA har endret seg fra å være 
en vestlig organisasjon til å bli en 
global bevegelse, der også organisas-
joner og kirker i det globale sør har 
fått sin rettmessige plass. «Det skjer 
mange endringer innen bibeloverset-
telse», forteller Kirk. Han trekker frem 
hvordan verden har blitt lettere å nå, 
der man i dag kan reise til alle steder 
i verden på ett til to døgn. Teknolo-

Sammen om 
bibeloversettelse

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.
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gien gjør at oversettelsesarbeidet går 
raskere og det er et mye større fokus 
på å oversette hele bibelen (ikke bare 
Det nye testamentet). Det er også 
større fokus på de muntlige bibel-
oversettelsene, for språkgruppene som 
ikke har, eller ønsker et skriftspråk.

Visjon 2025
På slutten av 1990-tallet var ledere 
for Wycliffe og andre misjonsledere 
samlet, der Visjon 2025 ble satt ord 
på. Dette er en visjon om at alle 
språk som trenger det, skal ha en 
påbegynt bibeloversettelse innen år 
2025. «Det er i dag rundt 2115 språk 
som ikke har påbegynt bibeloverset-
telse», sier Kirk. «Denne visjonen 
har utfordret oss til å tenke nytt og 
større når det gjelder bibeloverset-
telse», fortsetter han. «Vi i Wycliffe 
kan ikke gjøre denne jobben alene. 

Vi trenger partnerskap, der også UIO 
kan være en aktør».

Det er spesielt innen oversettelse av 
muntlige bibeloversettelser at UIO-ere 
nå er engasjert, både i Stillehavet og 
Vest-Afrika. UofN, Universitetet til UIO, 
tilbyr også nå kurs i bibeloversettelse. 

Fra oversettelse til 
samfunnsendring
Kirk Franklin tror at innen 2033 eller 
2040, vil Bibelen finnes på alle språk. 
«Men vi må ikke være opptatt av bare 
tall. De gir oss en god indikasjon på at 
noe skjer og at Gud gjør noe i dag. Men 
vår drøm handler ikke bare om at alle 
skal ha en bibel på sitt morsmål, men 
at Guds ord skal gjøre en forandring i 
dem og det samfunnet de lever i. Der 
har dere i UIO mye erfaring og kom-
petanse, og noe vi trenger å lære av», 
avslutter han. ~

WYCLIFFE NORGE  
er en tverrkirkelig, 

norsk 
misjonsorganisasjon 

tilsluttet WGA. 
Wycliffe ønsker å se 
enkeltmennesker, 
lokalsamfunn og 

nasjoner forvandlet 
gjennom Guds 

kjærlighet og Guds 
Ord oversatt til folks 

språk og kultur. 
De har i dag 17 

utsendinger som 
jobber med 20 

forskjellige språk. Mer 
informasjon om hva 
de gjør og hvordan 
du kan bli engasjert 

finnes på:  
www.wycliffe.no

Kirk Franklin (til venstre) Kirk Franklin (til venstre) 
leder Wycliffe Global Alliance. leder Wycliffe Global Alliance. 
Her er han på Grimerud sam-Her er han på Grimerud sam-
men med Agnes Lid, leder for men med Agnes Lid, leder for 
Wycliffe Norge. Wycliffe Norge. 
  FOTO: NATASHA DOSAFOTO: NATASHA DOSA
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Ungdom i Oppdrag og 
Wycliffe samarbeider 
for at flere mennesker 
skal bli kjent med Bibel-
en på sitt hjertespråk.

Wycliffe er eksperter på bibeloverset-
telse. Uten deres investering og arbeid 
over mange tiår, ville verden sett an-
nerledes ut. De har nemlig vært med å 
gi Bibelen på hjertespråket til men-
nesker over hele verden. Samtidig vet 
vi at en bibeloversettelse alene – eller 
det å eie en bibel – ikke er nok til å bli 
kjent med Bibelens Gud. Bibelen må 
nemlig leses og leves.

Siden 1995 har Ungdom i Oppdrag 
jobbet sammen med Wycliffe og lokale 
kirkeledere over hele verden i et pros-
jekt som heter BELT (Biblical Educa-
tion and Leadership Training). Mens 
bibeloversettere fra Wycliffe jobber 
dedikert og grundig med bibeloverset-
telse, starter BELT-teamene kurs som 
utdanner kristne ledere og pastorer i 
hvordan man kan bruke og forstå den 
nye bibeloversettelsen. Slik legges det 

til rette for å multiplisere bruken av 
de nye bibeloversettelsene. På denne 
måten sikrer man at den praktiske 
forståelsen av Bibelen og engasjement-
et rundt Bibelen går hånd-i-hånd  
med oversettelsesarbeidet.

Det er nå et utstrakt behov for å 
utdanne flere BELT-team som kan re-
spondere på behovet rundt om i verden 
for nettopp denne typen bibelutdan-
ning av lokale kirkeledere.

Til nå har BELT-kurset blitt avhold 
270 ganger i 37 nasjoner. Ungdom i 
Oppdrag Norge utdanner BELT-team 
gjennom sin Bible School for the 
Nations på Skjærgårdsheimen, og har 
sendt team til bl.a. Kongo og Fiji.

Dr. Bettina Gottschlich-Modibale 
fra SIL, en utdanningsinstitusjon i 
Wycliffe-alliansen, sier følgende om 
BELT: «BELT… jeg tror dette kan 
være med å forvandle hele Kongo». 
David Cummings, tidligere president 
i Wycliffe, var med å oppmuntre til 
dette konkrete samarbeidet mellom 
UIO og Wycliffe og omtaler BELT i 
samme ordelag.

BELT: Partnerskap 
mellom Ungdom 
i Oppdrag og 
Wycliffe

REPORTASJE
ANNA WAGNER 

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

barn. Bor og studerer 
i Malmö. 

Tok DTS i 2001  
i England.

 FOTO: YWAMBELT

For mer informasjon 
sjekk ywambelt.org
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Daniel

Hvem er dere? «Randi (31) 
og Jan Oskar Alnes (32), vi er gift 
og bor på Alnes utenfor Ålesund. 
I høst ble vi senterledere for 
Ungdom i Oppdrag Ålesund. Vi 
er også engasjerte i legeskip-
arbeidet til Ungdom i Oppdrag 
i Papua Ny-Guinea hvor vi har 
vært med som sykepleier og 
kaptein siden 2015.»

Hvorfor takket dere ja 
til denne jobben?  «Det 

la seg en klar vei foran oss inn i 
tjenesten for Ungdom i Oppdrag i 
Ålesund. Samtidig opplevde vi det 

spennende å få muligheten til å forme 
fremtiden til Ungdom i Oppdrags 
arbeid i byen og regionen.»

Hva drømmer dere om? 
«Vi ønsker at senteret skal være en 
velsignelse for byen vår. Ungdom i 
Oppdrag Ålesund er et kreativt senter 
og vi drømmer om å se kristne artister 
blomstre frem og inspirere mange men-
nesker til å følge Jesus. Vi drømmer 
også om at få være med å hjelpe Papua 
Ny-Guinea å oppnå sine fremtidsmål 
for livskvaliteten til det enkelte individ 
i deres nasjon.»

Hvem er du? Mitt navn er 
Daniel Kapelrud og jeg er 21 år 

gammel. Jeg arbeider for UIO 
Grimerud, hvor mine felt er 
kreativ kommunikasjon og mo-
bilisering. I den kreative kommu-
nikasjonsdelen er hovedoppgaven 
min å lage videoer. I mobiliser-
ingsteamet drar vi rundt i Norge, 
først og fremst for å herliggjøre 
Guds navn. I tillegg hjelper vi 
menneskene vi møter på rett vei.

Det å være stab her på Grimerud 
er fantastisk. Dette er et sted hvor 

jeg får vokse på mange områder i 
livet. Fellesskapet her er også helt 
fantastisk. Grimerud er et sted fylt 
av godhjertede mennesker.

Hva drømmer du om? 
En ting Gud virkelig har lagt på 
hjertet mitt i det siste er å se et 
forvandlet Norge. Jeg har en drøm 
om å se mange ungdommer akti-
vert i sitt kall. Gud har en plan for 
Norge, og han ønsker å reise opp 
unge mennesker.

Jan og 
Randi

Et forvandlet Norge 
og evangeliet til 
alle folkeslag Vi er glade for nordmenn 

som vil se en forandring 
i sitt eget land. 

Her er Jan og Randi Alnes, 
nye senterledere i Ålesund, og 
Daniel Kapelrud, som ønsker å 
kalle flere landsmenn til misjon

 PHOTO: FLICKR CC/GRAHAM LEWIS
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«En gang en YWAMer, 
alltid en YWAMer.» Det 
er noe jeg relativt hører 
ofte, men er det sant? 
Har min tid i YWAM 
gjort meg til en disippel 
på livstid? Hva er det 
i YWAM  som jeg vil ta 
med meg videre?

I 2012 valgte jeg å dra til Paris, fordi 
hva var vel bedre enn å kombinere 
«Kunst, mat og fransk kultur»-DTS, 
bo i Paris og lære om livet med Jesus? 
Det var en ganske god deal, tenkte 
jeg. Utgangspunktet mitt var et kris-
tenliv som hadde sklidd ganske langt 
fra Gud, men jeg begynte på DTS-en 
med et åpent sinn. Klar for å høre 
om Gud hadde noe smart å si. Over-
raskende nok var det utrolig mange 
ting jeg ikke hadde hørt før, selv om 

jeg hadde vokst opp i kirka og på 
ungdomsgrupper! Gjennom DTS-
en endret faktisk Gud livet mitt og 
synet på ham, på kirka og livsstilen 
en kristen er kalt til å leve. Etter å ha 
blitt ledet av Gud gjennom bønn, ble 
jeg værende som stab i fire år, uten å 
forstå viktigheten selv. For meg ble 
YWAM-livet i storbyen en rytme som 
jeg tror vil være med å prege meg 
gjennom hele livet. Hva var det vi 
gjorde i YWAM som jeg har tatt med 
meg videre i livet etterpå?

Jeg kom fra en kultur og holdning som 
var veldig selvstendig. Jeg ønsket å 
løse utfordringene mine alene. Enda 
husker jeg øyeblikket da det gikk opp 
for meg hvor viktig felleskap er. At 
vi kunne dele med hverandre, lene 
oss på hverandre og holde hverandre 
an svarlig. For en gave! Dette har jeg 
tatt med meg videre og bor derfor i et 
Disippel-kollektiv hvor vi er intens-

Vi vil sette lys på hvordan erfar-
inger og opplevelser i UIO kan 
være relevante i dagliglivet.Her møter dere noen som for-

teller hva tiden i UIO har betydd 
for dem. 

INNLEGG
ANA C. HEGÉN 

Er 30 år, fra 
Kristiansand. Bor og 
studerer i Oslo, aktiv 

i UIO-miljøet. Tok 
DTS i Paris i 2012 og 
har vært stab der i 

fem år.

Ett disippelliv 
som grunnlag
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jonelle i relasjonene med hverandre. 
Det er godt å bo sammen med tre 
andre jenter som jeg kan dele både 
seier og nederlag med. Jeg forpliktet 
meg også raskt til en kirke og ble aktiv 
i arbeidet deres. Det valgte jeg for å 
bli med i et større felleskap, med en 
større visjon: vise omsorg for byen og 
de rundt oss, akkurat som vi gjorde  
i Paris.

Viktigst, og kanskje vanskeligst av alt, 
er den tiden jeg bruker alene med Gud. 
Jeg har skrevet dagbok, eller journal, 
siden jeg var ung. Men med Gud fikk 
den en ny dimensjon. Å skrive ned det 
jeg tror han sier, er det jeg jobber med 
og går igjennom. Det har blitt viktig for 
meg på mange måter. Først og fremst 
er det mange skriftlige bevis på bønnes-
var! Jeg ser også hans gjennomgående 
forvandling av meg på noen områder, 
og andre områder jeg fortsatt trenger å 
jobbe med!

Det har i midlertidig ikke vært lett 
å gå fra et liv der nesten alt handlet 
om Gud, til et hvor mye handler om 
studier. Man blir omringet med mange 
sekulære impulser hele tiden. Men jeg 
tror han har en plan med det jeg stud-
erer. Ved å gjøre en god jobb med det 
jeg er blitt gitt, både i studier og arbeid, 
ærer jeg ham. Og jeg håper at Guds lys 
kan skinne gjennom meg til de rundt 
meg når jeg bruker de gavene jeg har. 
Selv om jeg studerer på fulltid, og 
prøver å få hverdagen til å gå opp med 
alt jeg «burde» og ønsker å gjøre, er det 
disippellivet som legger grunnlaget for 
prioriteringer og rytmer. Det viktigste 
jeg har tatt med meg fra YWAM er øns-
ket om å leve med Jesus i alt jeg gjør og 
aktivt bruke tid på dette forholdet. Så 
tror jeg at andre relasjoner og prioriter-
inger får liv som en følge av det.
 ~

Ana C. Hegén skriver om 
erfaringene fra sin tid i 
YWAM Paris. FOTO: PXHERE
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På nett 
med Tone
J: Hei, Tone! E du opptatt?

T: Hei, Jorunn      Tja, er på outreach 
for tia, men kan vel avsjå litt tid. 

J: Takk for det! Viss ej hadde spurt dej 
for seks år sia om du ville blitt mis-
jonær, ka ville du svart då?

T: Eg ville nok sagt nei      Det var 
ein del av meg som var nysgjerrig på 
misjonærlivet, men eg trudde ikkje at 
eg var god nok. Eg er så glad for at eg 
fulgte Guds plan og ikkje min egen og 
takknemlig for den muligheten han 
har gitt meg, slik at eg kan gjer det eg 
elskar kvar dag.

J: Ka e det du gjer kvar dag da, som  
du elska?

T: Eg har nå starta på mitt fjerde år 
som stab i YWAM Cebu på Filippinene 
og trives enormt! Siden eg starta har 
eg vært engasjert i DTS. Fokuset er på 
studentane og dei ulike aktivitetene 
me har for dei. Min DTS betydde så 
mykje for meg, så eg ønsker å støtte og 
veilede studentane i deira reise med 
Jesus. For øyeblikket co-leder eg ein 
Sports DTS outreach. 

J: Det e et viktig arbeid man gjer som 
DTS -stab! Og ka gjer du når du ikkje 
jobba med DTS? 

T: Litt forskjellig. Eg er på kjøkkenet 
å lager mat, er ute å gir hundene våre 
eit bad, går ut med søppelet, deltar på 
tjenestar vi har osv. Som base har me 
alltid nye prosjekt på gang 

J: He du et eksempel på prosjekt 
dokke driv med for tida? 

T: Nå når desember kommer har me 
vårt største prosjekt som me har kvart 
år. I Filippinene er det den katolske 
kjerkå som er størst og dei har ofte 
«Fiesta» der dei hyller og feirer ulike 
«saints». Derfor vil me som base ha vår 
egen «Jesus Fiesta», der me feirer vår 
konge Jesus! Då samler me sammen 
alle ungane, ungdommane og forel-
drene frå våre ulike «ministry locations» 
til ein fest full av lovsang, leker, Guds 
ord og mat. Då er me over 1000 folk 
samla i ein stor gymsal. Veldig jilt! 

J: Høres veldig festlig ut. Apropos jul, 
blir du der, eller skal du til Norge?

T: Eg skal heim til Norge på juleferie. 

TONE HADDELAND 
er 23 år gammal 
og kjem frå Klepp 
på Jæren. Etter 

vidaregåande i 2015 
«skulle ho berre» ta 
ein DTS på Hawaii, 
før ho flytta til Oslo 
for å studere. Den 

planen blei fort 
endra. Då DTS-en var 

ferdig var det fleire 
moglegheiter som 

baud seg. Ho hadde 
blant anna vore på 

Filippinene i løpet av 
DTS-en og kjente på 
at ho skulle tilbake 
dit. Og slik blei det. 

September 2016 
flytta ho, og der har 

ho vore sidan. 

Saman med teamet sitt Saman med teamet sitt 
hadde Tone ei sterk bøn-hadde Tone ei sterk bøn-
nestund oppe i fjellsida nestund oppe i fjellsida 
der dei ba og sang over der dei ba og sang over 
folket i Bontoc på Filip-folket i Bontoc på Filip-
pinene. pinene. ALLE FOTO: PRIVATALLE FOTO: PRIVAT



21

Det er to år siden eg har vært på norsk 
jord, så det skal bli jilt å treffe både 
venner og familie igjen! Eg er enormt 
glad dei  Det er ikkje alltid like lett å 
vær vekke frå familie og venner, men 
Gud gir meg ein fred om at han er med 
dei og tar vare på dei   

J: To år e ganske lenge! Då blir det sik-
kert deilig å komme heim til jul. Har du 
elles tilpassa dej Filippinsk kultur?

T: Kulturen her på Filippinene er 
veldig annleis enn i Norge. Dei første 
månedene eg budde her var det van-
skeligst. Det var gonger der eg bare 
ville reise heim. Men som person gir 
eg ikkje opp så lett og ga tid til Gud, 
slik at han kunne vise meg kvifor eg 
var her. Han var med meg gjennom det 
som var vanskelig. Eg er så glad for 
at eg  ikkje gav opp, for nå kunne eg 
ikkje tenke meg noko annet enn å væra 
her og tjene Gud! Etter den vanskelige 
tiden bestemte eg meg for at eg ville 
utforske denne kulturen. Eg vil at det 
også skal bli min kultur. Men eg savner 
jo selvfølgelig mor sine heimelaga pan-
nekaker, farmor sine komler og far sin 
lørdagsgraud. Hehe.

J: Hehe, det forstår ej godt      Språket 
da?

T: Det er kanskje det mest utfordrande 
med å bu her. Det går heilt fint å kom-
munisere på engelsk, men det å kunne 
forstå og snakke deira språk hadde vore 
enormt jilt. Eg ønsker å gå i dypere 

samtaler og møte spesielt den yngre 
generasjonen. Sjøl etter 3 år tar det litt 
tid for meg å sette meg inn i eit heilt 
nytt språk. Men eg har ikkje mistet 
håpet og eg trur at dersom eg tar dag 
for dag og lar Gud hjelpa meg kan eg 
læra meir og meir!

J: Heilt sikkert      Men no e du altså 
på outreach. E det noke spennande 
som skjer? 

T: Me har vært nord i Filippinene på 
ein plass som heiter Bontoc, Mountain 
Province. Der gjekk me ein dag eit godt 
stykke opp i fjellsiden for å sjå ut over 
plassen Bontoc. Me følte at Gud ønskte 
at me brukte tid i bønn og lovsang. Det 
var så sterkt. Me sang og ba på våre 
morsmål og eg klarte ikkje holde tårene 
tilbake då eg sang velsignelsen på norsk 
over plassen og folkå som bur der!

J: Herlig      Du må vel snart fyke vi-
dare. Før du fer, he du et tips til andre 
som kanskje lure på om dei skal ut  
i misjon? 

T: Ja, plikten kaller      Det viktigste 
rådet er å lytte til Guds stemme. Er 
det noko inni deg som brenner for å 
nå ut til fleire mennesker, i Norge eller 
utland, spør Gud kva hans tankar om 
det er. Stol på meg, du vil ha med Han i 
eit evt misjonsarbeid!

J: Takk for tipset! Ha en god outreach, 
og lykke til med Fieastaen i desember! 

INTERVJU
JORUNN VALBØ 

TRAN 
(27) gift med Philip, 

fra Sykkylven. Bor og 
studerer i Danmark. 

Tok DTS i Skien i 2011.

Til høyre: I staden for 
å reise til Oslo for å stu-
dere, som den opphave-
lege planen var, reiste 
Tone til Filippinene for 
å vere stab på YWAM 
Cebu, noko ho elskar.

Til venstre: Tone er 
for augeblikket nord 
i Filippinene, der ho 
leiar ein sports-DTS. 
Her trenar hun et 
lokalt volleyballag.



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

TA EN DTS NORGE
WWW.DTS.ORG
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Kontakt
UIO Grimerud 

Grimerudvegen 77 
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.com

UIO Rogaland 
Solastrandvegen 116, 4050 Sola 

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

uiorogaland.no 
UIO Kristiansand 
Skjærgårdsveien 20 

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: 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

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

UIOS ARBEID 

SENTRE I NORGE



Proklamedia
Ungdom i Oppdrag

Bøkene får du kjøpt i din lokale bokhandel eller direkte fra oss. 
E-post: ordre@proklamedia.no  •  Tlf. 62 57 43 43 

Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad

Gratis porto ved  
kjøp over kr 350,-

www.proklamedia.no

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

GAVER SOM KAN FORANDRE LIV!

Ranveig Klein
Den mystiske 
rustningen
Todd og Sander utforsker 
den store skogen. Plutselig 
oppdager de en hemme-
lig sti. De følger den og 
trekkes lenger og lenger 
innover! Der finner de en 
mystisk hjelm og en hem-
melig hage, og de møter en 

konge og en ridder. Hva er det for et eventyr 
guttene er blitt dratt inn i? Boken gir leseren en 
spennende opplevelse, og den viser både barn 
og voksne hvordan vi kan ta på oss Guds fulle 
rustning i hverdagen. Kr. 228,-

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 frimodig-
het 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,-

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 man-
gler 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,-

Tom Bloomer
Askepott 
og søstrene 
hennes
Prinser og prinsesser 
burde være mer opptatt 
av arven sin enn av noe 
annet, men vi vet at det 
gjerne ikke er slik. Vi som 
er sønner og døtre av 
Kongen overlater ofte 

autoriteten over livet vårt til andre og gir fra oss 
arven. Tilbedelsen rettes mot feil kilde eller feil 
person. Forstår vi samspillet mellom identitet, 
autoritet, arv og tilbedelse vil det hjelpe oss med 
å vinne tilbake autoriteten i livet vårt og bruke 
den til det gode.  kr. 229,-


