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Hvem er
Ungdom i Oppdrag?
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 menneskene 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 mennesker 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.

Det sekulære budskapets
dårlige nyheter
Evangelium betyr «gode nyheter». Ordet kommer fra det greske
ordet evangelion, som er sammensatt av to ord; «ev» og «aggelion».
Ev betyr «godt». Aggelion betyr
«budskap» eller «nyhet».

og samfunnet rundt meg, må jeg
derfor selv finne denne horisonten,
og dermed definere min egen identitet, egenverdi og hensikt.
«Så, hvem er jeg?» Dette
er ett av de store spørsmålene som
unge mennesker i dag må finne ut
av selv. Er det mine egenskaper?
Hvor flink jeg er? Hvordan jeg ser
ut? Hva jeg får til? Mine gener?
Eller mitt biologiske kjønn eller seksualitet? Min familiehistorie eller
samfunnet rundt meg?

At mennesket er skapt i
Guds bilde, er en helt sentral del av
evangeliet. Dette gjelder alle mennesker, uavhengig dets egenskaper.
Alle mennesker er ønsket, villet og
like mye verdt – fra unnfangelse til
naturlig død.
Dette gir alle enkeltmennesker en
uendelig verdi. At vi er skapt i Guds
bilde definerer også vår identitet.

For noen går dette fint. Men
ikke for alle.
For hva om det ikke er samsvar
med hva jeg føler og hvem jeg er?
Hva gjør jeg da? Eller hva om jeg
ikke er den jeg skulle ønske jeg var?
Eller ikke greier å produsere noe?
Hva om jeg er pleietrengende?
Og hva skjer hvis følelsene endrer
seg? Må jeg da også endre min
identitet? Er jeg en gutt? Eller er jeg
en jente?
Det er en stor oppgave for et ungt
menneske å selv skulle definere
sin identitet og samtidig skape den
store horisonten som vi styrer livsveien vår mot. Dette kan legge en
tung byrde på unge skuldre.

Du trenger nemlig ikke lure
på hvem du er. Du er verdifull,
enestående og spesiell – skapt slik
Gud ville du skulle være. Dermed
trenger du ikke selv definere hvem
du er. Det er allerede gjort av ham
som skapte deg.
Denne troen gir mennesket et rammeverk å leve i: Fordi jeg er villet og
ønsket, har livet mening og hensikt.
Dette er gode nyheter.
Det sekulære budskapet har et annet rammeverk
enn evangeliet. I et materialistisk
livssyn står det ingen god Skaper
bak skaperverket. Alt har sin
opprinnelse i tilfeldig evolusjon.
Selv om jeg kan være ønsket av
mine foreldre, har jeg oppstått på
grunn av tilfeldigheter. Og fordi
ingen har skapt meg, eksisterer det
heller ikke en stor fortelling som
definerer horisonten for livet mitt.
I speilet av meg selv, min familie

Slik kan det sekulære budskapet være dårlige nyheter.
Evangeliet er gode nyheter.
I følge Bibelen er jeg nemlig skapt
i Guds bilde. Og da Gud hadde
skapt, var han fornøyd med det han
hadde skapt.
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Andreas Nordli,
Leder for Ungdom i Oppdrag
www.andreasnordli.no
t @andreasnordli

Kort Nytt

NYE BØKER FRA
PROKLAMEDIA

SKOLER I UNGDOM
I OPPDRAG
HØSTEN 2020

Denne høsten er det DTS på tre
steder i Norge; Skjærgårdsheimen,
Nordland og Borgen. UIO Oslo har
et eget disippeltreningsprogram,
mens UIO Rogaland har Bible Core
Course (BCC) og UIO Skien har DBS
(Discipleship Bible School). Det er til
sammen litt over 80 studenter på
disse skolene. Til vinteren startes
det DTS i Ålesund, Skien, Rogaland
og Grimerud.

ANTALL MISJONÆRER

Endelig kommer det nye bøker fra
Proklamedia. På grunn av Covid-19 ble
alt satt på vent i vår og sommer, men
nå er det klart for høstens nyutgivelser. Blant bøkene finner vi både oversatte og norske bøker. Av de oversatte
bøkene er «Til naboer og nasjoner»
en spennende bok. Den er skrevet av
Jeannie Marie, og handler om hvordan
vi kan være med å bety en forskjell
for unådde folkeslag – midt i en travel
hverdag. Se www.proklamedia.no for
mer informasjon.

REBORN NYTTÅRSFESTIVAL

Til nyttår blir det Reborn Nyttårsfestival på
flere av Ungdom i Oppdrags sentere i Norge.
I august var over 300 tenåringer samlet til
Reborn: GOfest Home Edition på fem ulike
UIO-sentre i Norge. Nå gjøres det klart for nytt
årsfestival på flere av sentrene i Norge. Følg
med på www.gofest.no for mer informasjon.

Før Covid-19 brøt ut, hadde Ungdom i Oppdrag
rekordmange 150 langtidsmisjonærer sendt ut til
andre land. I løpet av mars og begynnelsen av april,
var det mange misjonærer som kom hjem, samtidig
som at misjonærer som hadde planlagt utreise
ikke kunne reise ut. I dag har Ungdom i Oppdrag
cirka 110 langtidsmisjonærer utsendt. Det forventes
at antallet vil øke igjen, så raskt mulighetene for
utreise åpnes opp.

ØKONOMISK
KOMPENSASJON
FOR COVID-19

Ungdom i Oppdrag har avlyst
det meste av aktiviteter denne
våren og sommeren på grunn av
Covid-19. Også i høst har enkelte
ting blitt satt på vent. Ungdom i
Oppdrag har dokumenterte tap på
cirka 1,7 millioner kroner, og basert
på dette har organisasjonen nå
mottatt 1,2 millioner kroner i kompensasjon fra staten.

Den nyttige Onesimus
Paulus’ brev til Filemon
er Bibelens korteste
bok. Hva kan vi lære
fra de få versene i Filemon? Hvordan kan
dette brevet være re
levant i 2020?

kirketradisjonen stemmer, var Onesimus
i brevet til Filemon, den samme som Onesimus av Byzantium, som fikk brevene
fra Ignatius av Antiokia, da han var på vei
til å bli martyr i Roma.
Hvordan er disse versene relevante til oss i dag?
Et spørsmål vi kan tenke over er følg
ende: Hvem er det samfunnet ser ned
på i dag som vi kan løfte opp? Og hvem
er det vi kan gi en ny sjanse i våre egne
liv, tilgi for urett og ta imot som en
bror eller søster i Kristus?

Onesimus spiller en sentral rolle
i dette korte brevet. Opprinnelig var
han Filemons slave, men endte opp
med Paulus i fengsel i Roma, fordi han
hadde stjålet og deretter rømt fra sin
herre Filemon i byen Kolossai. I Paulus’
brev møter vi Onesimus som en tyv,
der Paulus ber Filemon om å ta ham
tilbake. I vers 17 står det «Hvis du mener
du har fellesskap med meg, så ta imot ham
som meg selv. Hvis han har gjort deg urett
eller skylder deg noe, så sett det på min regning!» Paulus ber Filemon ta ham imot
«ikke lenger som slave, men som noe
mye mer – som en elsket bror».

Hva kan vi lære av relasjonen mellom Paulus, Filemon og Onesimus?
Det viser oss kraften i tilgivelsen og at
vi skal løfte mennesker fra en posisjon
som slave, til en posisjon som bror.
Dermed gikk Onesimus fra slave, til
bror, til biskop og til å være en som
bevarte litt av den tidligste kristne
teologien etter apostlene.
I denne utgaven av Mot Målet
vil vi høre om viktigheten av bibelundervisning og hvordan Bibelen taler til
oss i dag. Det er nemlig uendelig mye å
hente fra Bibelen.

For bibelnerdene der ute, bruker
Paulus et ordspill: «En gang var han unyttig for deg, men nå er han nyttig både
for meg og deg». Selve navnet Onesimus
betyr nyttig. Paulus sier dermed «En
gang var han u-Onesimus for deg, men nå er
han Onesimus for meg og deg». Og dersom
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REDAKTØR
ANDREAS SÆTHER
Er 22 år og bor i
Bergen. Studerer
ved Høyskolen for
Ledelse og Teologi
og ved NLA Bergen.
Fra Hommersåk,
Sandnes. Tok
Backpack-DTS i
Rogaland i 2018.
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Reborn
Da Norge i juni åpnet opp
for at vi i disse Covid-19
tider igjen kunne samle
200 stykker, kastet vi oss
rundt og gjennomførte
REBORN, ungdomsdelen
av GOfest.
Vi gjennomførte REBORN på fem ulike
plasser: Namdal, Ålesund, Rogaland,
Kristiansand og Hamar.
Leirene bestod i alt fra leking og vannsport til fjelltur og møter med Jesus. Over
350 ungdommer var innom! For en glede
det er å se tenåringer si ja til Jesus for
første gang, eller ta nye steg i tro og kaste
seg ut i nye utfordringer. «Det var et privilegium å få være med på» sier Ann Helen
Sperrud, nestleder i Ungdom i Oppdrag.

Helen Sperrud var en av disse fire som
reiste rundt. På tre dager var hun innom Ålesund, Rogaland, Kristiansand
og Hamar, «Det var utrolig gøy å se de
ulike uttrykkene hver leir hadde. Å se
ungdommer gi livet sitt til Jesus, vokse
i troen sin og bli sikre på hva de tror

En måte å knytte alle leirene sammen
på, selv om de geografisk var langt fra
hverandre, var å ha talere som dukket opp
ulike steder, derav pop-up talere. Ann6

2

4

2020
3

1 Lovsang var på programet ved årets
Reborn rundt i landet.

2 Som alltid var det en utfordring eller to
ved festivalene.

3 Andakt var også på programet, her

samles ungdommene på Himmel og Hav
ved UIO Rogaland.

og hvorfor, var for meg sommerens
høydepunkt!» Det har gitt mersmak!
Nå kjører vi på med REBORN rundt
jul og nyttår flere steder i Norge.
Følg med på instagram og Gofest.no/
reborn for mer info!
 Mot Målet

4 Uansett hvor festivalen befant seg ble
dagene fult med lek og moro.
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Covid-19 og økonomiske
konsekvenser for
Ungdom i Oppdrag
Coronakrisen har rammet de ulike sentrene i
Ungdom i Oppdrag på
ulike måter.

Sta

n

ne

An

pensasjonsordningen, og fikk dermed
1,2 millioner kroner i kompensasjon fra
ordningen, fordelt på de ulike sentrene.
Dette dekte tapte inntekter, men ikke
tapte gaveinntekter eller økte utgifter.
Ungdom i Oppdrag Rogaland og Skien
hadde for eksempel flere DTS-team
som måtte kalles hjem. Dette medførte til flere hundre tusen kroner i
ekstrautgifter, som ikke ble dekket av
forsikring eller andre ordninger.

Økonomien rundt omkring på sentrene
er forskjellig. Mens noen har høye leieeller vedlikeholdsutgifter, har andre
større lån som må betjenes. Under
nedstengningen klarte for eksempel
sentrene i Rogaland og Skien å fortsette
bibelskolene sine under nedstengning,
mens andre sentre ble nesten tømt for
mennesker. Ålesund og Nordland har
på sin side nettopp overtatt bygg, med
store behov for investeringer.

Inntektene til Ungdom i Oppdrag
kommer fra tre hovedkilder: Gaver,
medarbeidere som betaler leie for tjenestebolig og arrangementer som skoler
og leirer. Den største inntektskilden er
skoler og arrangement. Disse er nesten
halvert første halvår. De andre tallene er mer stabile. De fleste sentrene
har strammet inn på vedlikehold og
vært forsiktige på andre måter, slik at
Ungdom i Oppdrag samlet sett unngår
underskudd.

Ungdom i Oppdrag har opplevd et
bortfall på inntekter på over fem millioner kroner i løpet av første halvår i
2020. Tre DTS-er ble avbrutt, en fullsatt Familieskole og ni familieleirer ble
avlyst, mens GO-Fest og mange mindre
arrangement også måtte kuttes.

Denne høsten har Ungdom i Oppdrag
startet DTS på Skjærgårdsheimen,
Nordland og Borgen, mens de andre
basene forventer oppstart av skoler
etter nyttår, om det da ikke kommer
strengere Korona-begrensninger.

Mot Målet

Regjeringen hadde i sommer en
kompensasjonspakke for å hjelpe de
som hadde tapte inntekter på grunn av
Covid-19. Ungdom i Oppdrag kunne
dokumentere et tap på cirka 1,7 millioner kroner som falt inn under kom8

Nye ledere for
UIO Rogaland

S

ofie og Erlend Seglem ble
i august innsatt som nye
ledere for Ungdom i Oppdrag
Rogaland, etter Jan og Kristin
Torland, som startet arbeidet i 2006.

Erlend og Sofie Seglem ble de nye senterledere ved
FOTO: NATHAN VAN DE GRAAF
UIO Rogaland.

Før de flyttet til Rogaland i 2006, var
de ledere for Ungdom i Oppdrags
senter Eintrøa i Trøndelag. De forteller
at det kjekkeste i denne tiden har vært
å se mennesker bli disippelgjort og
vokse i sine kall.
«Det mest inspirerende har vært
å se mennesker bli sendt ut som
feltarbeidere til nært sagt alle verdens
hjørner».
Torland forteller at de har erfart at
Gud er trofast mot sitt ord.
«Når han taler, så ligger det en stor
velsignelse i å adlyde», sier de.
I løpet av sin tid som ledere, har de
tenkt langsiktig og å bygget lederteam
hvor medlemmene har ulike gaver.
Torland skal fortsette å jobbe i
Ungdom i Oppdrag Rogaland, og bruke
dette som base for sitt arbeid i UIO
Norge og andre land.
Mot Målet

Sofie og Erlend er veldig spente på tiden
som ligger foran som senterledere.
«Vi har hatt noen veldig gode ledere
i Jan og Kristin, og vi er takknemlige
for at de vil stå med oss videre», sier
ekteparet Seglem.
De gleder seg til å jobbe tett sammen
som et team, og ser frem til å nå ut
enda lengre lokalt, til både tenåringer
og unge voksne.
«Så drømmer vi om å vokse som et
bønne- og misjonssenter i Rogaland,
hvor vi ser flere disipler og misjonærer
reise ut til andre land».
Jan og Kristin Torland har involvert i
å lede og å pionere ulike UIO-arbeid
både i inn- og utland de siste 25 årene.

9

UIO
ROGALAND
EVA MARIA NILSSEN
38 år fra
Varangerbotn i
Øst-Finnmark. Leder
Bibelkveld ved UIO
Rogaland. Tok DTS i
Skien i 2003.

FOTO: NATHAN VAN DE GRAAF
FOTO:

Ordet gjorde alt

BIBELKVELD
HELGE HAUGLAND
30 år, Leder
Bibelkveld Bergen,
Økonomi- og
administrasjonsleder
ved PitStop Norge.
Tok DTS ved UIO
Skien i 2009.

«Guds ord vender aldri
tomhendt tilbake», var
en av frasene som ble
ofte gjentatt på bedehuset da jeg var yngre.
Det var nesten slik at
hvor eldre en var, desto
oftere gjentok man
disse ordene.

tap. Jeg gjorde ingenting; Ordet gjorde
alt.» Dette sa han mandag etter første
søndag i fastetiden. Luther var akkurat
ferdig med å fortelle om hvordan Guds
ord grep menneskene i Athen da Paulus
forkynte omvendelse til guden de tilba
som de ikke kjente (Apgj 17,16-34).
Noen som hørte på, gjorde narr av Paulus, mens andre ville gjerne høre mer.
Videre beskriver Luther hvordan Ordet
skapte himmelen, jorden og alle ting
(Salme 24,1-2 og Salme 33,6), og at
det er Ordet selv som skal gjøre dette
verket i mennesker.

Noen hundre år tidligere, den 10. mars
1522, sa Martin Luther noe av det
samme som de gamle på bedehuset:
«Jeg simpelthen underviste, prekte
og skrev Guds Ord; ellers gjorde jeg
ingenting. Og mens jeg sov, eller drakk
Wittenberg-øl med vennene mine
Philipp og Amsdorf, svekket Ordet
pavedømmet så sterkt at ingen prins
eller keiser noen gang påførte det slike

Sove godt
En god venn siterer ofte Salme 127,1-2,
og forteller med både lengsel og glede
hvordan Gud gir sine venner det de
trenger mens de sover. Om det var
disse versene, eller Jesu egne ord i
Markus 4,26-29, som fikk Luther til å
10

BIBELKVELDENS NORGE
Bibelundervisning har tatt
av de siste årene, på karte
kan du se hvor det har vært
ulike Bibelkveldsamlinger.
Siden oppstarten i Oslo
har Bibelkveld også
blitt organisert i Hamar,
Molde, Ås, Harstad,
Trondheim, Bergen,
Kristiansand og Sola.

Høsten startet Bibelkveld
i Bergen med de historiske bøkene.


FOTO: ANDREAS SÆTHER

sove godt om natten, vet jeg ikke. Men
det ligger noen dype sannheter i å la
Ordet selv få gjøre sin gjerning i menneskers liv. Luther underviste, prekte
og skrev Guds Ord. Resten gjorde
Ordet selv.

glede av å bli kjent med Guds gjentatte
kall etter rettferdighet gjennom sine
mange profeter.
Det er mye godt som gjøres, men
som Paulus var inne på i Athen, er det
ingenting som slår å bli kjent med den
levende Gud.
Jeg møter i dag på mange mennesker
som er sultne og nysgjerrige på å bli
bedre kjent med Gud. På den reisen
oppdager flere at de samtidig også blir
bedre kjent med seg selv.

Kjenne Ordet
I dag vokser det opp en generasjon unge mennesker hvor mange
er sulteforet på Guds Ord. Noen er
velsignet med god bakgrunn i Guds
Ord fra hjem, menighetsfellesskap eller
venner. Andre har bare så vidt hørt om
Abraham og Moses. Ekthet og ærlighet
er verdier som står disse ungdommene
nært, men de har ikke fått dykket ned
i Davids ektefølte lidelser og gleder i
det han bretter ut hjertet sitt gjennom
salme etter salme.
Mange unge kjemper for rettferdighet, men ville samtidig hatt slik en

De gamle hadde rett
Kanskje hadde de gamle på bedehuset
i tenårene mine et poeng, da de løst
siterte profeten Jesaja om at Guds ord
ikke vender tomhendt tilbake. Det
fullfører det Gud sender det til.
Vår oppgave er å formidle det.
~
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Tonje skriver historien

INTERVJU
ANNA WAGNER
Er 38 år, fra Sverige,
gift med Hobbes, to
barn. Bor og studerer
i Malmö.
Tok DTS i 2001
i England.

Historien til UIO Norge er
fortellinger om menneskene i
organisasjonen. Tonje Haugeto
Stang skriver en bok om denne
utrolige historien.

I begynnelsen
Vi sitter i matsalen på Grimerud og
rundt oss er det vasking, smøring
av matpakker og mange engasjerte
mennesker som snakker sammen. Så
begynner hun å fortelle meg om hennes
nyeste prosjekt: å skrive en bok om
hvordan UIO startet her i Norge, med
historien fra begynnelsen til i dag.
«Jeg har oppdaget at historiene til
andre bevegelser har blitt fortalt og
funnet sin plass i moderne kirkehistorie. Det har ikke skjedd med Ungdom
i Oppdrags historie. Jeg visste at
denne historien også måtte fortelles»,
sier Tonje.
Hun kontaktet leder for Ungdom i
Oppdrag, Andreas Nordli, for å legge
fram ideen, med et ønske om å kunne
bidra litt. Hun hadde på det tidspunktet ikke planer om å skrive boken selv,
men nå jobber hun på deltid for UIO,
samler informasjon og skriver Ungdom i Oppdrags historie. I arbeidet
sitt har hun blant annet intervjuet

Ungdom i Oppdrag skal feire 50 år i 2022. Mye har
skjedd siden begynnelsen i 1972, og som alltid, gir det å
fylle 50 år grunn til å både feire og minnes. Samtidig er
det umulig å minnes noe man ikke selv har opplevd. Og
det er her Tonje Haugeto Stang kommer inn i bildet: hun
skriver nemlig en bok om Ungdom i Oppdrags historie.
Jobbet i Mot Målet
Tonje jobbet selv i Ungdom i Oppdrag på 70- og 80-tallet. Hun minnes tiden i UIO som en tid som formet livet
hennes. I 1979, på tiden før DTS eksisterte, fullførte
hun Evangeliseringskurset, som det da het. Som mange
andre, hadde hun ikke planlagt å forbli i Ungdom i Opp
drag over lang tid. Likevel endte hun opp med å jobbe
åtte år i UIO. Deler av tiden hun som grafisk designer
for Mot Målet. Mye har endret seg siden da. Nå jobber
Tonje som forfatter og har utgitt flere bøker, noen av
dem hos Proklamedia.
12

om Ungdom i Oppdrag

«Jeg visste at denne også måtte fortelles» sier Tonje Haugeto
FOTO: PRIVAT
Stang om Ungdom i Oppdrags historie.
over 90 personer og lest utallige sider
referater, gamle utgaver av Mot Målet,
brev og dokumenter.

Gud trofast. De har også beskrevet hvordan Gud har spilt en aktiv del i deres
historie og at tiden i Ungdom i Oppdrag
har formet dem».

Det handler om mennesker
Boken vil være fortellingen om bevegelsen og personene som bygget den opp.
«Jeg fokuserer ikke først og fremst
på alle de gangene Gud forsørget for
oss på mirakuløst vis», forteller Tonje.
«Noen av disse historiene er selvsagt
med i boken, og fungerer som et slags
krydder. Men det er ikke dette som er
selve historien. Ungdom i Oppdrags
historie er fortellingene til enkeltmennesker og deres erfaringer med å lytte
til Guds stemme og følge hans kall»,
sier hun og legger til at hun bærer en
stor respekt for disse fortellingene.
Ledelsen i UIO ønsker at historien
skal fremstilles ærlig, og Tonje føler seg
privilegert som får høre alle historiene
fra ulike personer.
«Alle jeg har snakket med har lagt
vekt på at på tross av utfordringer, så er

Vil inspirere
De fleste som kjenner Tonje, kjenner
henne ikke først og fremst som UIO-er.
«Jeg har vært en del av UIO og kjenner til bevegelsen fra innsiden, både
fra min egen erfaring, men også fordi
jeg har levd ut mange av UIOs verdier», sier hun. Samtidig bærer Tonje et
«utenfrablikk», siden det er over 30 år
siden hun avsluttet sitt arbeid i organi
sasjonen. Hun håper dette vil resultere
i en unik vinkling.
Tonje ønsker å skrive en bok som kan
nå mange mennesker.
«Jeg håper at den kan inspirere unge
mennesker og lære dem noe om Gud.
Det blir kanskje en tykk bok, men jeg
håper og tror at historien jeg forteller
om UIO blir så interessant at folk
ønsker å lese den», avslutter hun.
~
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Unge har
krav på
gode svar
på spørsmål
rundt
seksualitet
«Dagens ungdom trenger
gode og tydelige forbilder»
sier Trond Sæthren.
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Det er mange viktige
spørsmål som unge
må ta stilling til når det
gjelder seksualitet,
relasjoner, kjønn og
identitet.

ert statistikk og to nye kapitler om
tematikken rundt kjønn. Guttogjente.
no vil hjelpe ungdom, som ønsker å
leve etter Bibelens syn på seksualitet og
ekteskap, til å ta bevisste valg basert på
informert kunnskap. Gjennom historiene som presenteres, må ungdommene
selv ta stilling til hva de ville gjort i
konkrete dilemmaer: Hva når noen går
over grensen? Hvordan skal vi forholde
oss til nakenbilder? Hva skal man gjøre
når man angrer? Hva er forskjellen på
samboerskap og ekteskap?
Boka stiller spørsmål til refleksjon
og skaper en arena for å snakke om
utfordrende temaer med utgangspunkt
i et kristent livssyn.

«Unge mennesker har krav på gode
svar når det gjelder kjønn og seksualitet», sier Trond Sæthren, leder av
Ungdom i Oppdrags familiearbeid
internasjonalt og styreleder i guttogjente.no. Nettstedet guttogjente.no
har i disse dager kommet i ny drakt og
med en revidert bok.
Gode svar på vanskelige
spørsmål
Den første utgaven av boken, skrev
et av Olof Edsinger, er utsolgt. Den
er oversatt fra svensk og tilpasset
det norske samfunnet med oppdat-

Neste generasjon
Sæthren mener boken er noe alle
kristne tenåringshjem burde ha.
Samtidig er den også viktig for de som
jobber med ungdom.
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«Dagens ungdom trenger gode og
tydelige forbilder», sier han.
Trond Sæthren engasjerte seg i
dette arbeidet fordi det handler om
neste generasjon.
«Vi trenger alle å tenke gjennom
disse teamene og snakke om dette. Det
er bare død fisk som følger strømmen»,
fortsetter han.
Det er laget et eget undervisnings
opplegg som kan brukes i tilknytning
til boken.
Tilgjengelig for hele verden
I tillegg til boken, driver guttejente.no
et nettsted med mange artikler og hvor
det er mulig å få svar på spørsmål en
lurer på. Den nye versjonen av nettstedet har også en enklere søkefunksjon.
Familiefokus har bidratt til at nettsiden
nå er blitt oversatt til engelsk, og nettsiden kan derfor nå enda bredere ut.
 Mot Målet
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Ungdom
Norge
Disippel
Misjon
Hjelp oss å se Jesus bli kjent!
Bli Ungdom i Oppdrag-partner.
ywam.no/giveruio

Egentlig skulle de på
såkalt «blindfolded
globetrotting». Istedet
reiser de nå Norge på
langs med evangeliet.
UIO
ROGALAND
GERD VÅRIN
EMMERHOFF
Er 22 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.

vi gledet oss kjempemye til å dra på
outreach. Da Covid-19 utelukket denne
muligheten, begynte vi å se på alternative outreach-muligheter. Jeg tenkte at
Norge ikke var et aktuelt sted å dra på
outreach i, men Gud gav meg et hjerte
for å nå Norge og se behovene som er
her også», sier hun.

Lyly Figueroa fra Texas, jobber som
stab på DTS-en i UIO Rogaland. Egentlig skulle hun ledet et misjonsteam fra
denne DTS-en som het «blindfolded
globetrotting». Dette betyr at teammedlemmene ikke visste hvilke land de
skulle besøke, før de satte seg på flyet
til landet de skulle til.
«Mange av studentene våre har
virkelig et hjerte for nasjonene, og

Nye muligheter
I mars måtte Backpacker DTS-en i
Rogaland avlyse alle misjonsturene sine.
Etter mye frem og tilbake, bestemte de
seg for å samle de som kunne, til å reise
på outreach i Norge denne høsten.
«Vi er nå to team som reiser rundt i
Norge. Teamet jeg leder, skal til blant
16

Fra Sola til
Lofoten med
Evangeliet

Utfordringer
Selv om det å reise rundt i Norge er
utrolig kjekt, så forteller Lyly at de
merker at det er utfordrende og kan
virke skremmende med Covid-19
situasjonen rundt om i verden.
Likevel opplever de det meningsfylt å
møte mennesker i en tid hvor mange
er ensomme og ønsker kontakt med
andre. Mange av de Lyly og teamet
har møtt, har gitt uttrykk for at de
lengter etter å komme sammen med
andre mennesker.
~

annet Haugesund, Ålesund, Trondheim
og Lofoten. Det andre teamet reiser til
Nord-Norge og Finland», sier hun.
Lyly opplever at deltagerne på teamet
har fått et hjerte for Norge og er takk
nemlige for å kunne reise på outreach
i Norge.
«De siste åtte dagene har vi vært i
Haugesund og jobbet med et ungdomsarbeid gjennom Totalen kaffebar. Her
har vi møtt mange ungdommer fra
ulike miljø i byen. Ingen av disse er
kristne, men vi har hatt mange samtaler om Gud. Ungdommene vi møter
spør om hva vi tror på og det endte
med at to ungdommer gav livene sine
til Gud», forteller Lyly.
17

Teamet gjør seg klare til å
ta turen fra UIO Rogaland
og opp Vestlandet.
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Sender team
til Ulsteinvik
Da UIO Ålesund ble
spurt av Ulsteinvik Indremisjon om de kunne
være med å starte et
ungdomsarbeidet i
Ulsteinvik ble svaret et
rungende ja.

for tenåringer, men manglet ungdomsledere. Jeg er fra Chile og da Gud
kalte meg til Norge var det for unge
mennesker», sier Valentina Leighton.
Etter at Ulsteinvik Indremisjon
tok kontakt med UIO Ålesund, gikk
det ikke lang tid før de hadde første
møte. «Vår visjon og deres visjon passet så godt sammen, vi tok dette som
et tegn på åpne dører i Ulsteinvik»,
sier Valentina.

Teamet fra Ungdom i Oppdrag Ålesund, som skal jobbe i Ulsteinvik,
består av Jenny Freim (22) fra Norge,
Valentina Leighton (27) fra Chile og
Stefan Miron (31) fra Romania. De
reiser regelmessig fra Ålesund til Ulsteinvik for å hjelpe tenåringer med å bli
bedre kjent med Jesus.

Hvordan er møtene?
«Vi har en andakt, lovsang og så er det
rom for å være venner. Møtene har vært
ganske avslappet, hvor andaktene har
blitt til samtaler. For å bygge relasjoner
og være venner, har vi prøvd å ha lave
skuldre», sier Jenny Freim. «Det hand
ler mer om relasjoner enn programmet
vi kommer med».

Hvordan startet
dette arbeidet?
«Ulsteinvik Indremisjon har et hjerte
18

UIO Ålesund jobber for fult med å ta i bruk
det nye bygget.
FOTO: RAGNHILD KRISTINE
VARTDAL ESPELUND/RADIO SUNNMØRE

UIO Ålesund vil løfte frem
den yngre generasjonen.
FOTO: STEFAN MIRON

Hva ser dere frem til?
«Vi ønsker først og fremst å bli kjent
med ungdommene. Det har ikke noe å
si hvor mye erfaring du har eller hvor
gammel du er. Alt handler om hjerteholdningen vår, så vil Gud virke gjennom oss», sier Valentina.
Målet er å starte et arbeid, men
la ungdommene selv bære arbeidet
videre. Derfor vil de først og fremst
forsøke å utruste unge mennesker, hvor
de kan oppdage potensialet de har og
at arbeidet skal fortsette med lokale
ledere senere.
Hva har dere opplevd
så langt?
«En dag følte Jan Oskar Alnes, senterleder i UIO Ålesund, at han skulle
bli med til Ulsteinvik. Da vi kom
frem, fortalte en av ungdommene at
han hadde et ønske om selv å reise ut
som misjonær, og spesielt jobbe med
YWAM Medical Ships. Jan Oskar har
selv vært misjonær i Papa New Guinea
med YWAM Medical Ships, og de
kunne da snakke om dette. Slik opp
levde vi at Gud er med og legger ting til
rette og leder oss».
Selv har teamet opplevd at Gud har
minnet dem om at det kan komme
vekkelse gjennom felleskapet de bygger med ungdommer på kysten. De
ser frem til det som Gud har i vente
for dem.
Mot Målet
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Gud ved
vår side
Noen ganger kan livet
være utfordrende. Kanskje mer enn det man
forestilte seg. Da Sedine
Kjær Eikje jobbet i Ungdom i Oppdrag Oslo, ble
hun sterkt minnet på at
Gud er trofast i det han
kaller oss til.

INTERVJU
SARA K. SORTLAND
(23 år) Med i
lederteamet
for Disippel
Oslo. Studerer
tekstforfatter
på Westerdals,
Høyskolen Kristiania.
Tok DTS på Kona,
Hawaii i 2017

Hvordan var det å være stab
på DTS og samtidig studere?
«Mye på en gang, men også spennende!», sier Sedine.
Høsten 2018 begynte Sedine Kjær
Eikje som stab på DTS-en i UIO Oslo.
Etter å ha vært hjemme i ett år etter
DTS på Hawaii, kjente hun at hun
skulle flytte til hovedstaden det året.
Hun ble utfordret til å være stab der, og
brått fant hun seg selv boende på basen
i Oslo.
«En skikkelig trosreise», forteller hun
og smiler. «Det første året var overveldende. En ny by, nye mennesker, nytt
hjem, nytt studie og det å være stab for
første gang. Alt var annerledes».
Men Sedine vokste mye på det også.
Selv om hun opprinnelig tenkte å være
der bare ett år, spurte hun Gud om hun
skulle bli ett år til.
«Hvis du, Gud, vil at jeg skal gjøre
det, så gjør jeg det», bad hun.
«Heldigvis står Gud ved vår side og
leder oss når vi er usikre».
Bare noen dager senere fikk hun fred
for å fortsette som stab. Selv om det ble
to, travle år som student og stab, visste
20

hun at Gud hadde henne på rett plass.
Hun merket det var med en hensikt.
Det var noe hun aldri tvilte på.
Hva lærte du fra
å være stab?
«Å stå i noe når det blir vanskelig», er
det første Sedine kommer på.
Ivrig forteller hun at generasjonen
i dag har vokst opp med at man gjør
det man vil, det som kjennes godt og
det som frister. Det er lite fokus på det
å faktisk ikke stikke av når ting blir
vanskelig, eller droppe ut når det blir
for travelt.
«Når du kjenner Guds fred i en

situasjon, når du vet at her vil Gud at
du skal være, så tror jeg det er det du
trenger for å stå i ting».
1.Tess 5,24 oppsummerer nettopp
dette, og var verset Sedine leste hver
morgen: «Han som kaller dere, er trofast, og
Han skal også gjøre det.»

lovsynge Gud er noe hun satt veldig
stor pris på DTS-en.
«Når man er hjemme på basen, får
man den styrken og kraften du trenger
til å bli sendt ut».
Det synes Sedine er en unik måte å
bo på. Stabsårene var en fin tid, men
hun kjenner at hun er klar for en ny
sesong i livet, både med et nytt år på
sykepleiestudiet og annet Gud eventuelt leder henne til.
For hva enn det er, vet hun at Gud er
trofast i det han kaller oss til.
~

Hva tar du med deg videre?
Fokuset på DTS-en var hverdagsdisippelgjøring. I løpet av de to årene ble
det klart for Sedine hvor naturlig livet
med Gud kan være. Både på studiet og
hjemme på basen. Det, og viktigheten
med fellesskap, tar hun med seg videre.
Muligheten til å stå sammen i bønn og
21

Sedine dro på Outreach
til Romania da hun var
stab ved UIO Oslo.
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tlf. 37 27 41 34
mob. 90 84 57 90

TA EN DTS NORGE
WWW.DTS.ORG
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Kontakt
SENTRE I NORGE

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

UIOS ARBEID
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 ekteskapsrådgivning,
oppfølging eller informasjon
om ekteparweekender lokalt.
Ta kontakt på 408 52 217 eller
familie@ywam.no for info om
kontaktpersoner i din region. Se
også: www.familiefokus.no

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
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

UIO Namdalen,
Drageidet, 7977 Høylandet,
e-post: info@uionamdalen.no
UIO i Bergen,
e-post: post@uiobergen.no
uiobergen.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

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

Hjertefokus
Jorun og Hans Erik Berling
Tlf: 41012885 / 45204662
e-post: post@hjertefokus.no
www.hjertefokus.no
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Returadresse:
Ungdom i Oppdrag
N-2312 Ottestad
NORWAY

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

Toril Rinding
Skjeggestad

Reisen hjem
I denne boken trekker
Toril sløret til side, og med
sine fortellerevner slipper
hun leserne inn i sitt livs
indre rom. Du blir med på
en reise – der håp og fortvilelse, tro og tvil flettes
sammen til et trossterkt
bånd, som holder henne
fast gjennom alt som skjer.
Denne reisen er som å lytte til en wienersymfoni i
fire satser, der melodier blir fremført i styrkegrad
fra pianissimo til fortissimo. Musikkens tonespråk
gir assossiasjoner til livet, men skjebnen, nei,
den tror ikke vi kristne på. Vi tror heller på Guds
ledelse og hjelp, selv når livet er vanskelig.

Jeannie Marie

Til naboer og
nasjoner
Verden er i endring. Gud
henter flere mennesker
enn noen gang fra andre
land og kulturer til våre
nabolag, arbeidsplasser
og skoler. Men ofte vet
vi ikke hvordan vi skal
begynne å bygge meningsfulle relasjoner med
våre nye landsmenn. I «Til naboer og nasjoner»
viser Jeannie Marie at det ikke trenger å være så
skremmende eller umulig, som vi kanskje tror å
følge Jesu siste instrukser til oss.

NO - 945 3

Olof Edsinger

Når minoriteten
tar majoriteten
som gissel
Det pågår for tiden et
gigantisk, sosialt eksperiment i nordiske barnehager og skoler. Det kalles
ofte «normkritisk pedagogikk» og blir frontet
av organisasjoner som
kjemper for kjønns- og
seksualitetsmangfold, med støtte fra offentlige
myndigheter. Sverige er kommet lengst i denne
utviklingen, men Norge er hakk i hæl.
Normkritikken henter mye av sin inspirasjon fra
«skeiv teori», eller Queer theory. Dens representanter avviser ikke bare hetero-normen, men også
normdannelse som sådan.

Kristin Løland Berge

Kampen foregår i tankene

Hvordan takler du utfordringer og press som livet
fører med seg? Hvordan
kan du lære å forholde
deg til motgang på en
god måte? Gud ønsker
å velsigne deg. Han vil
hjelpe deg så du tar gode
avgjørelser i enhver situasjon. Du kan lære å tenke i tråd med hva som står i
Bibelen. Men hvordan gjør du det?

www.proklamedia.no

