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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.
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Andreas Nordli,
Leder for Ungdom i Oppdrag Norge 

www.andreasnordli.no 
t @andreasnordli

Misjon: For et år siden talte 
jeg på en misjonskonferanse. På 
sedvanlig vis brukte jeg mine 
tilmålte 30 minutter til å først gå 
til Bibelen for å se hva den sier om 
misjon. Deretter utfordret jeg men
nesker til å respondere på Bibelens 
budskap om å gjøre alle folkeslag 
til disipler, særlig i folkeslag og på 
steder i verden uten kirker, kristne, 
bibler og misjonærer – altså de 
minst nådde folkeslagene. Fokuset 
mitt handlet om å være villig til å 
gå – hvor som helst, når som helst 
og til hva som helst.

Stolthet: Senere på kvelden 
snakket jeg med en annen misjons
leder, som også talte på konferan
sen. «Andreas, jeg kan ikke preke 
som deg», sa han. I min stolthet 
smilte jeg fornøyd av egen innsats, 
og tenkte med meg selv at jeg 
hadde gjort en god jobb. Men det 
tok ikke lang tid før jeg forstod at 
jeg hadde tatt feil. Det var nemlig 
ikke mine evner til å forkynne, han 
snakket om.

«Vi har ikke som mål å sende ut 
flere norske misjonærer enn de få 
vi har utsendt», fortsatte han. «Vi 
ansetter nå flere og flere lokale 
evangelister, og derfor trenger jeg 
ikke kalle mennesker fra Norge til 
å reise ut som misjonærer, slik som 
dere i Ungdom i Oppdrag gjør.»

Tropehjelm: Flere og flere 
norske misjonsorganisasjoner har 

ikke som ambisjon å øke antall mis
jonærer fra Norge. Dette forklares 
gjerne med endret misjonsstrategi, 
at norske misjonærer er dyrere i 
drift enn lokale misjonærer og at 
det er lettere for lokale misjonærer 
å lære kultur og språk, enn for sol
brente nordmenn med tropehjelm.

Fordi: Ungdom i Oppdrag velger 
en annen strategi. Vi tror ikke det 
er en motsetning mellom å sende 
penger og å sende mennesker. 
Derfor vil vi gjerne gjøre begge 
deler. Og derfor har vi som am
bisjon å sende ut flere misjonærer 
fra Norge. Hvorfor? Er norske 
misjonærer bedre egnet enn lokale 
misjonærer? Er det fordi vi har så 
mange penger? Tror vi norsk kultur 
er bedre enn andre kulturer? Eller 
stoler vi ikke på lokale utsendinger? 
Selvfølgelig ikke. Vi gjør det fordi 
vi er overbevist om at kallet til å gå 
gjelder alle kristne – også kristne fra 
Norge. Gud kaller også mennesker 
fra Norge til å gå til de minst nådde 
folkeslagene med evangeliet.

Flere: Disse ønsker vi å utdanne 
og sende. Og siden det finnes 
tusenvis av byer, folkeslag og steder 
i verden der evangeliet aldri har blitt 
formidlet, kan vi ikke gjøre annet 
enn å kalle mennesker til å gå  
– også mennesker fra Norge.

Hvorfor Ungdom i 
Oppdrag vil sende ut flere 
misjonærer fra Norge



Kort Nytt

DTS-STUDENTER I JANUAR
I januar startes det DTS i henholdsvis Åle-
sund, Grimerud, Skien og Sola. Til sammen 
forventes det godt over 90 studenter. Det er 
flere norske studenter enn vanlig på skolene 
i vinter, fordi det er vanskelig for nordmenn å 
reise til utlandet på DTS. Samtidig ble også 
DTS-en på Grimerud og Ålesund utsatt til 
januar, noe som gir flere studenter enn van-
lig. Ungdom i Oppdrag har aldri før hatt over 
90 DTS-studenter i januar.

ØKONOMIRAPPORT 2020
Koronapandemien har tæret på Ungdom 
i Oppdrags økonomi, hvor inntektene har 
sunket med nærmere 40% totalt. Gave-
inntektene ligger for eksempel an til å bli 
nærmere to millioner kroner lavere enn i 
2019, men dette kan endre seg i desem-
ber. Utgiftene har også gått dramatisk 
ned, ligger likevel regnskapet totalt sett 
an til å gå omtrentlig i balanse for Ung-
dom i Oppdrag. Egenkapitalen er god, så 
dette er ikke dramatisk for Ungdom i Opp-
drag på lang sikt, selv om det er krevende 
på kort sikt.

NYE SENTERLEDERE PÅ 
SKJÆRGÅRDSHEIMEN
Marianne og Ståle Braseth har vært sen-
terledere i Ungdom i Oppdrag Kristiansand 
i 21 år. Til sommeren gir de ansvaret til nye 
ledere,  Kjartan og Janette Kleivset blir nye 
senterledere. De har blant vært misjonærer 
i et asiatisk land i ti år, og har jobbet i UIO 
Kristiansand de siste fem årene. Marianne 
og Ståle Braseth skal fortsette å jobbe i 
Ungdom i Oppdrag.

DTS-OUTREACH I NORGE
Studentene ved høstens DTS-er i Norge 
kan ikke reise på praksistur til utlandet. 
Studentene og staben kommer til å ha 
outreach i Norge. Studenter fra Borgen, 
Røsvik og Kristiansand skal derfor tur-
nere rundt om i kongeriket hele vinteren.

KRUSS PÅ MISJONSTUR
På grunn av korona, kan heller ikke årets 
Kristenruss reise på misjonstur til utlandet. 
De siste ti årene har Ungdom i Oppdrag 
vært partner med Laget og Bibelselskapet 
for den tradisjonsrike Kristenrussen, hvor 
UIO blant annet har arrangert misjonstur 
for Krussen. I år blir det misjonstur i Norge i 
steden for til utlandet, og misjonsturene går 
til blant annet Troms og Finnmark.

NYE BØKER FRA 
PROKLAMEDIA
Proklamedia, Ungdom i Oppdrags forlag, 
utgir fire nye titler før jul. En av disse 
er Kampen foregår i tankene, av Kristin 
Løland Berge fra Kristiansand. Kristin har 
jobbet som stab på Kona, Hawaii. Dette 
er hennes andre bok. En annen ny bok er 
misjonærbiografien Reisen hjem, av Liv 
Toril Rinding Skjeggestad. Boken forteller 
hennes historie om mange år som mis-
jonær i Afrika, og da hennes mann døde, 
kort tid etter ankomst i Kenya. Boken 
forteller en ærlig og usminket historie om 
kall, lidelse og Guds trofasthet.

FAMILIELEIRER TIL 
SOMMEREN
Det planlegges ni eller ti familieleire til 
sommeren. Påmeldingen åpner, som 
vanlig, i midten av februar. Man øker antall 
leirer til neste år, fra vanligvis åtte, for å 
sikre at alle som vil på leir kan komme, 
særlig når det kanskje vil bli begren-
sninger på antall deltagere på grunn av 
koronapandemien. Mer informasjon blir 
etter hvert lagt ut på www.familiefokus.no 
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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.

I årets siste utgave av Mot Målet ønsker 
jeg alle en gledelig jul. Selv om jule
feiringen kanskje blir annerledes enn 
vanlig, kan vi likevel minnes det som 
skjedde for mer enn 2000 år siden.

Det er lett å bli lei av «den nye hverda
gen», å holde avstand og ikke kunne 
være blant nære og kjære. Det er i 
disse tider, nå når jeg bor i Bergen med 
strenge restriksjoner, at jeg forstår at 
jeg har tatt friheten for gitt.

De to siste årene har min jul blitt 
preget av lite snø og mye varme, da 
jeg som stab ved UIO Oslo reiste til 
Kenya og året etter til Filippinene. Det 
var på disse misjonsturene at jeg feiret 
jul uten norske tradisjoner som gaver 
og mat som pinnekjøtt eller ribbe. Der 
fikk jeg fikk et reelt møte med det vesle 
barnet som lå i en krybbe i en liten 
landsby. Ikke fylt med snø, og ikke 
med julegaver, men med et enda bedre 
budskap. Hva kan vi lære av historien 
om frelserens fødsel, som blir kort 
presentert i noen få vers?

Et barn ble født, med bare noen få 
gjester til stede, i en liten landsby. 
Ikke lenge etter ble foreldrene med 
det nyfødte barnet tvunget på flukt. 
Hvordan kan vi ta inn over oss det 
som Maria og Josef opplevde? Å ikke 
være med nære og kjære, med fami
lie, og på et trygt sted?

Det var på misjonsturene mine at 
jeg selv ble minnet på julens sanne 
bud skap – Jesus Kristus, vår frelser 
ble født!

Med dette ønsker jeg dere en riktig god 
og trygg jul. Selv om vi kanskje ikke 
kommer til å være sammen med alle 
våre nære og kjære, og om dette blir 
en annerledes jul, så kan vi samle noen 
få, med gaver og alt av tradisjon – men 
mest av alt – vende blikket mot barnet 
som ble født i den lille krybben for mer 
enn 2000 år siden.

Julen - en tradisjon 
eller en god nyhet?

«Herren velsigne deg og bevare deg 

Herren la sitt ansikt lyse over deg

og være deg nådig!

Herren løfte sitt ansikt  
mot deg og gi deg fred!»
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ulike kapitlene. «Som alt annet i UIO, 
er det teamarbeid som gjør arbeidet 
vårt mulig», sier Darlene.  

Forberede den neste bølgen
«Hensikten med boken er å dele de 
ord Gud har talt til oss og som har 
formet hvem vi er», sier Darlene. Hun 
mener dette er fundamentet vi må stå 
trygt på i fremtiden. «Boken er vårt 
steg i lydighet så vi kan utruste frem
tidige generasjoner av UIOere. Det 
gjør det mulig for neste generasjon å 
være tro i det kallet Gud har for oss 
som bevegelse. Boken er for den neste 
bølgen, og den neste, og den neste», 
fortsetter hun.

Darlene 
Cunningham utgir 
bok om Ungdom i 
Oppdrags verdier

I forbindelse med 
Youth With a Missions 
60-årsjubileum, utgir 
Darlene Cunningham 
en bok om organisa-
sjons verdier.
Youth With A Mission – Ungdom i 
Oppdrag internasjonalt – feirer i år 60 
år. Fra visjonen om bølgene, som Loren 
Cunningham fikk, ser vi i dag bølger 
av unge mennesker til nesten alle land 
i verden. Ved siden av Loren, har Dar
lene Cunningham stått. Internt i UIO 
sier man spøkefullt at det er Loren som 
har fått visjonene, men det er Darlene 
som har gjørt at disse kunne bli virke
lighet. Hennes fokus på verdier, hva 
Gud har talt til oss om og praktisk til
nærming, har vært en viktig faktor for 
oss som bevegelse. Darlene gir nå ut 
sin første bok: «Våre verdier, sannheter 
som formet Ungdom i Oppdrag».

Teamarbeid
En av våre verdier i UIO er å gjøre ting 
i team. For noen måneder siden kom 
en nær medarbeider, Sean Lambert, 
til henne og sa at nå var tiden inne 
for å skrive en bok om verdier, og han 
skulle hjelpe henne med å få det gjen
nomført. Dawn Gauslin, som har job
bet tett med Darlene over mange år, 
har også hjulpet med å skrive boken, 
mens det er David Hamilton som har 
utarbeidet bibelstudiet knyttet til de 
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Oversatt til mer  
enn 42 språk
Boken ble gitt ut 1. desember, og er 
allerede oversatt til over 42 språk, deri
blant bulgarsk, koreansk, arabisk, farsi, 
spansk, hausa, khmer og norsk. For 
Darlene var det viktig at boken skulle 
komme ut samtidig på mange språk, 
som et uttrykk for våre verdier og at vi 
virkelig er en internasjonal bevegelse. 

De fleste av oversettelsene blir 
etter hvert gjort tilgjengelig digitalt 
på nettsiden www.ywamvalues.com 
og boken kan også kjøpes på norsk på 
www.proklamedia.no 

Mot Målet

«Hensikten med boken er å dele de ord Gud 
har talt til oss og som har formet hvem vi er», 
sier Darlene.  FOTO: CAROL ELIYA / YWAM KONA

RR eborn i sommer var et høydepunkt på flere eborn i sommer var et høydepunkt på flere 
baser i Norge, så vi kjører i gang med REbaser i Norge, så vi kjører i gang med RE
BORN nyttårsfestivaler! Også denne gangen BORN nyttårsfestivaler! Også denne gangen 
har vi det på ulike steder; Borgen i Troms, har vi det på ulike steder; Borgen i Troms, 

Skjærgårdsheimen i Kristiansand, Grimerud utenfor Skjærgårdsheimen i Kristiansand, Grimerud utenfor 
Hamar, Namdal i Trøndelag og Sola i Rogaland.Hamar, Namdal i Trøndelag og Sola i Rogaland.

På basen i Rogaland har de lagt leiren sin før jul, fra 
12.  13. des. en skikkelig juleinnspurt! Ellers arran
geres det fra 29. des.  1. jan. Nytt denne gangen er 
at team fra Grimerud skal være med å arrangere ulike 
steder. Teamet skal være med å arrangere leirene både i Teamet skal være med å arrangere leirene både i 
Namdal og Ålesund, og naturligvis på Grimerud.Namdal og Ålesund, og naturligvis på Grimerud.

AnnHelen Sperrud, som er initiativtager for REBORN 
på sentrene, synes det er utrolig gøy at det er stemn
ing for at UIO også skal kjøre tenåringsleire selv om 
det fortsatt er mange begrensninger. «Mange er lei av 
skjerm og digitale samlinger, de lengter etter å være 
sammen, treffes ansikt til ansikt, og jeg tror de trenger 
det. Ved å legge det til fem plasser i stedet for en, kan 
vi samle flere tenåringer. Vi ser også at vi samler mer 
lokale ungdommer rundt de ulike stedene, som ikke 
har vært med på UIO leir før. De ulike basene arrang
erer dette selv og de legger masse tid og arbeid ned i 
dette, de gjør en så viktig jobb. Ellers hadde ikke dette 
blitt noe av» sier AnnHelen.

Tema for alle nyttårsleirene er «Enter», og de ser for Tema for alle nyttårsleirene er «Enter», og de ser for 
seg en festsamling med lovsang, taler, masse gøy og seg en festsamling med lovsang, taler, masse gøy og 
god tid.god tid.

«Vi drømmer om å samle mange ungdommer, at vi «Vi drømmer om å samle mange ungdommer, at vi 
skal få møter med Jesus sammen og starte det nye skal få møter med Jesus sammen og starte det nye 
året med fokus på det som er det viktigste», avslutåret med fokus på det som er det viktigste», avslut
ter AnnHelen.ter AnnHelen.

Mot MåletMot Målet

Påmelding og informasjon finner du på  
www.gofest.no/reborn, eller Checkin.no.

Reborn  
Nyttårs
festival
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I høst foreslo Skien 
kommune at Ungdom i 
Oppdrag Skien ikke len-
gre skulle nyte godt av 
en refusjonsordning for 
frivillige organisasjoner. 
Nå har de snudd.
På grunn av Ungdom i Oppdrags syn 
på ekteskapet, foreslo Skien kommune 
i høst å fjerne en refusjonsordning for 
vann og renovasjon. I praksis handlet 
dette om 124 000 kroner i direkte støtte 
til Ungdom i Oppdrag. Flere aviser 
skrev om saken og mange hevdet dette i 
realiteten var en trussel mot trosfriheten 
i landet, da det er Ungdom i Oppdrags 
teologi som var utgangspunktet bak 
forslaget til Skien kommune.

Bilde i avisen
Britt Solveig Spilde, senterleder for 
Ungdom i Oppdrag Skien, har stadig 
vært i media i det siste på grunn av 
denne saken.

«Hvordan har det vært å figurere i media?»
«Det er jo ikke noe som jeg i ut

gangspunktet ønsker å gjøre, men i 
denne saken har det vært viktig», sier 
hun. «Jeg liker jo bedre å jobbe med 
mennesker enn å se bilde av meg selv 
i avisen.»

«Har dere fått mye støtte?»
«Ja, vi har fått mye god støtte, og 

saken har generert mye positiv kontakt 
med andre kristne ledere. Det er 

Skien kommune  
gir likevel  

offentlig støtte til  
Ungdom i Oppdrag

selvfølgelig kjekt. Mange kirker og 
kristne organisasjoner har uttrykt takk
nemlighet for at vi har valgt å ikke gi 
etter og har vært villig til å «ta en for 
laget». Dette er jo en situasjon mange 
andre kirker og organisasjoner som 
tenker likt som oss, står i fare for å 
komme i», sier hun.

Ikke stemplet
«Har du opplevd det ubehagelig å være i 
media?»

«Jeg har ikke følt på noe stempel 
eller stigma. Men hele tematikken 
er både kompleks og sårbar, så det å 
snakke om dette offentlig, er vanskelig. 
Det handler jo i bunn og grunn om 
enkeltmennesker og deres liv. I tillegg 
handler det jo selvsagt om teologi og 
prinsipper», sier hun. Britt Solveig sier 
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de har forsøkt å bidra til dialog, opptre 
ryddig og skape forståelse for sitt syn, 
uten å være polariserende.

«Det var jo ikke vi som startet saken, 
men det er vårt ansvar hvordan vi 
svarer», sier hun, og legger til at det har 
vært lærerikt å ta del i prosessen.

Kompromiss
Britt Solveig sier at 124 000 kroner 
er mye penger for Ungdom i Oppdrag 
Skien, men legger til at prinsippene er 
viktigere enn pengene. 

«Har du vært fristet til å gå på kompro-
miss, og gi etter for presset?»

«Nei, det har ikke vært aktuelt. 
Vi ønsker å handle prinsipielt, og til 
syvende og sist er ikke pengene det 
viktigste. Vi er jo UIO og vi tror Gud 
forsørger oss uansett», sier hun og ler.

Fredag 27. november ble UIOs klage 
behandlet av kommunens utvalg for 
kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet. 
De konkluderte med at UIO skal få inn
vilget søknaden om refusjon,

Juridisk utfordring
Britt Solveig forteller at jurister de har 
snakket med, uttaler at Skien kom
mune sto på svak grunn rent juridisk, 
i denne saken. Trosfrihet er en viktig 
verdi, både i grunnloven og i Den 
europeiske menneskerettighetsdom
stolen. Og dersom Skien kommune 
ville fastholde sitt forslag, kunne dette 
vært et brudd på disse.

«Nå er vi selvsagt glade for at det 
gikk vår vei», sier Britt Solveig.

Mot Målet

Kommunen konkluderte 
med at UIO skal få innvil-
get søknaden om refusjon
 FOTO: MILENA RUPPEL
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Ole Gramstad Jensen er ny 
styreleder for Til Helhet

Det vært mye debatt 
om Til Helhet, et forum 
Ungdom i Oppdrag 
er medlem av. Blant 
annet var Til Helhet 
sentral i en dokumen-
tarserie på VG-TV om 
såkalt «homoterapi».

Til Helhet har blitt feilaktig beskyldt 
for å drive med såkalt «homoterapi» 
eller «konverteringsterapi» i en offentlig 
debatt i fjor, som startet med en doku
mentarserie på VGTV. Foruten Ung

dom i Oppdrag, består dagens medlem
mer i Til Helhet av Misjonssambandet, 
Normisjon og Indremisjonforbundet.

På en ekstraordinær generalforsam
ling i Til Helhet 9. november, ble Ole 
Gramstad Jensen valgt til ny styreleder. 
Han jobber som advokat, har bakgrunn 
fra Ungdom i Oppdrag, og er aktivt 
med i Bibelkveld i Oslo.

«Jeg takket ja til utfordringen om å 
være styreleder i Til Helhet fordi jeg 
mener organisasjonen gjør et svært viktig 
arbeid, og vi står overfor en fase hvor det 
kan være hensiktsmessig med juridisk 
kompetanse i ledelsen. Jeg er også glad 
for å kunne gi Jens Fredrik Brenne noe 
avlasting i den delen av arbeidet som 
knytter seg til organisasjonsbygging og 
struktur, og jeg gleder meg til å ta fatt 
på oppgavene som ligger foran, sammen 
med styret», sier Gramstad Jensen.

Denne høsten er det blitt utformet nye 
vedtekter for forumet. Disse gjør det nå 
mulig både for enkeltpersoner og enkelt
stående menigheter å bli medlemmer.  
De nye vedtektene slår fast at «Til Helhet 
vil holde fram det positive synet på sek
sualitet og samliv som Bibelen beskriver» 
og at «ekteskapet mellom én mann og 
én kvinne er den rette og gode ramme 
om det seksuelle samliv». Det slås også 
fast at «Til Helhet er et kontaktforum for 
mennesker som opplever problemer med 
sin seksualitet – og som selv ønsker hjelp 
i sin personlige prosess».
 Pressemelding Til Helhet

Ole Gramstad Jensen
 FOTO: PRIVAT
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Erlend Øverbø kom-
mer fra Sauland i Tele-
mark. Som stab ved 
UIO Rogaland jobber 
han hovedsakelig med 
kommunikasjon og IT. 
Her er hva Erlend skriver om en team
tur til Finnmark tidligere i høst:

På teamturen vår til Finnmark var det 
tydelig at Gud ville at vi skulle reise 
til NordNorge, og da til en del av 
landet vårt som tidligere ikke har fått 
så mye besøk fra oss. Vi kjørte helt fra 
Stavanger til Kirkenes, Honningsvåg og 
Tana. På veien stoppet vi også ved UIO
senteret Borgen i Storfjord kommune, 
utenfor Tromsø.

Vi møtte mennesker, både unge og 
gamle, som faktisk ikke hadde hørt 
evangeliet skikkelig forklart. Dessverre 
opplevde vi først at ikke så mange ønsket 
å høre hva vi ønsket å fortelle. Vi valgte 
derfor å fokusere på å bygge relasjoner 
med mennesker først. Da ble det lettere 
å dele mer om hvem Gud er, og vi fikk se 
unge mennesker møte Jesus. Vi opplevde 
også mennesker med ulike utfordringer 
åpne seg og dele sine byrder med oss.

Jeg har alltid tenkt at man må reise 
utenfor Europa for å oppleve mirakler 
eller erfare store ting med Gud, til land 
der det åndelige er mer vanlig. Men vi 
opplevde at mirakler og helbredelser er 
fullt mulig også i Norge. Vi hadde for 
eksempel et møte i Varangerbotn der vi 
opplevde flere helbredelser . En eldre 
dame der, som hadde hatt smerter i 
kroppen i 25 år, fikk oppleve Guds fulle 
helbredelse den kvelden.

Å reise på team i eget hjemland virket 
først skummelt, men det viste seg å 
være en veldig positiv og lærerik opp
levelse. I Norge bor det mange ulike 
folkeslag, og noen av disse er faktisk 
unådde folkegrupper. Samtidig er 
Norge ett av verdens rikeste land, og 
det legger en merke til. Flere ganger 
følte vi oss mer velsignet enn de men
neskene vi var der for å velsigne.

Jeg håper flere nå vil dra til Finnmark 
for å dele Guds ord. Mange mennesker 
som bor der er åndelig søkende, så det 
skal ikke så mye til for å begynne å 
snakke om Gud. Det er et stort behov 
for mennesker som vil flytte dit for å 
jobbe som langtidsmisjonærer, særlig 
blant unge mennesker. ~

UIO 
ROGALAND
ERLEND ØVERBØ 
23 år, fra Sauland i 

Telemark. Jobber med 
Media og IT ved UIO 
Rogaland. Tok DTS i 

Rogaland  
i 2020.

Teamet på vei til  
Nord-Norge.
 FOTO: ERLEND ØVERBØ

Team fra UIO på 
tur til Finnmark
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UIO Nordland flyttet 
til Røsvik i juni 2019. 
Siden da har naturlig 
nok en del tid gått med 
til å pusse opp bygget 
de flyttet inn i. I tillegg 
til å kjøre DTS i høst, 
har de kommet godt i 
gang med mange lo-
kale tjenester.
Chloé Icard, som er stab i UIO Nord
land, forteller at de i oktober åpnet 
kafé på det nye senteret for å tjene og 
bli kjent med menneskene i den vesle 
bygda Røsvik, tettstedet i Sørfold kom
mune, hvor Ungdom i Oppdrags nye 

senter ligger. Gjennom Café Nordlys 
ønsker de at mennesker skal få se mer 
av hvem Gud er. Samtidig ønsker de å 
skape et sted som bringer liv til Røsvik. 

«Mange i Røsvik har respondert 
veldig positivt på at vi har åpnet kafé 
på senteret. På åpningsdagen var det 
mange som kom for å se», sier Chloé.

DTSen reiser mye rundt i lo
kalmiljøet, spesielt i løpet av sine 
«adventureuker». Da utforsker de 
Nord-Norges vakre natur og får treffe 
mange mennesker gjennom møter og 
for eksempel praktisk arbeid.

«I august inviterte vi til Arctic Praise, 
en dag hvor vi tilba Gud fra noen av 
fjelltoppene rundt senteret – samt i 
den lokale kirken. Mer enn 50 personer 
kom og var med oss for å tilbe Gud 

Nyheter fra UIO Nordland

FRA NORD
EVA MARIA NILSSEN 

38 år fra 
Varangerbotn i 

Øst-Finnmark. Leder 
Bibelkveld ved UIO 

Rogaland. Tok DTS i 
Skien i 2003.
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Nyheter fra 
UIO Borgen

Det skjer mye på verdens 
nord ligste UIO-senter, spesielt 
når det gjelder undervisning 
i menigheter, bønn og nett-
verksbygging blant kristne i 
nord.
På tross av koronarestriksjoner har staben på UIO 
Borgen gjennomført flere teamturer og arrangert 
konferanser i høst. Her kommer en liten smakebit av 
noe av det som har skjedd.

Helbredelseskonferanse
Denne høsten har UIO Borgen arrangert konfer
ansen «Helbred de syke» på Borgen. Dette er hva 
Håvard Gjerset, fra Bønn for Nordteamet på Borgen, 
skriver: «23. – 25. oktober arrangerte UIO Borgen 
helbredelseskonferanse for fjerde gang på to år. Det 
er Bønn for Nordteamet på Borgen som har tatt ini
tiativet disse konferansene. Vi ser hvor stor vekt Det 
nye testamentet legger på helbredelsestjenesten til 
Jesus og de første kristne, og hvordan Jesus befaler 
sine etterfølgere å fortsette hans tjeneste. Samtidig 
ser vi en stor avstand mellom det som beskrives i 
Det nye testamentet og vår erfaring i dag. Øyvind og 
Hilde Karine Hæreid har vært med å undervise oss i 
helbredelsestjeneste. En gang i halvåret har de kom
met for å gi oss en «puff» framover i det å vokse i tro 
og frimodighet til å be for syke». ~

To ganger i året kommer 
Øyvind og Hilde Karine 
Hæreid (her med Hanne 
Eliassen i midten) til 
UIO Borgen for å under-
vise på helbredelseskon-
feransene som har blitt 
holdt for fjerde gang.
 FOTO: HÅVARD GJERSET

Staben i den nye kafeen Café Nordlys 
på UIO Nordland. FOTO: PRIVAT

gjennom musikk og kunst», fortsetter 
Chloé. I november arrangerte de en lov
sangskveld på livestream, en kveld som 
mange satte pris på. Chloé forteller at 
de planlegger å fortsette med dette.

«Selv om det er mange restriksjoner 
knyttet til pandemien, opplever vi å få 
bety en forskjell for mennesker i områ
det vi bor, og samtidig kjenner vi hvor
dan Gud viser oss mer av sitt hjerte for 
menneskene her», avslutter Chloé.

Følg gjerne Café Nordlys på Instagram: 
@cafenordlys. 
 ~



Hvordan er det å ta DTS i 2020?
Det å være på DTS i 2020 er ganske spesielt på grunn 
av alle koronarestriksjonene. Vi bor mange sammen 
på internat og har blitt til en stor familie. Derfor er det 
krevende å skulle holde en meters avstand og spise i 
grupper i matsalen. Samtidig kunne jeg ikke ha vært på 
en bedre plass enn dette. Jeg er takknemlig for å være 
sammen med gode mennesker i en tid hvor ensomheten 
er stor blant mange. Outreach blir annerledes i år, siden 
vi må være i Norge, men jeg er overbevist om at Gud vil 
bruke oss her også.

Hvorfor valgte du å ta DTS?
Jeg valgte å ta DTS fordi jeg ønsket en dypere relasjon 
med Gud. Jeg har vært kristen hele livet, men har aldri 
kjent Gud personlig. Jeg har hatt en så stor lengsel etter 
å høre Guds stemme! Derfor ville jeg gå på denne skolen, 
der jeg kunne lære mer om min identitet i Gud og hva 
som er kallet for mitt liv.

Hva er det viktigste du har lært hittil?
Jeg har opplevd mye revolusjonerende og har fått lært om 
min identitet i Gud, hans farshjerte og den autoriteten 
jeg bærer ved at Den hellige ånd lever i meg. Noe av det 
viktigste jeg har lært er hvor høyt han elsker oss. Gud er 
en kjærlig Gud som fryder seg over oss! Jeg har selv fått 
opplevd hvordan Gud har forvandlet mitt steinhjerte til 
et «kjøtthjerte», og har fått se men
nesker med nye øyne. Vi bærer alle 
ulike karaktersider av Gud, og det å 
finne disse vakre sidene i andre er 
fantastisk. Kort fortalt er jeg veldig 
takknemlig for å være på DTS.

14

To på DTS i KristiansandTo på DTS i Kristiansand
COVID-19 har gjort det 

vanskeligere å drive 
DTSer både i Norge 

og utlandet.

Men det er flere av 
våre sentere, som 

Borgen, Nordland og 
Kristiansand som har 

hatt mulighet til å 
drive en DTS.

Derfor spurte vi to av 
DTS studentene på 
Skjærgårds heimen, 

Krist iansand hvordan 
det er å ta DTS i 2020. 

Ingrid Sofie 
Ingvaldsen
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To på DTS i KristiansandTo på DTS i Kristiansand
Hvordan er det å ta DTS i 2020?
Jeg har ikke veldig mye å sammenligne med, siden jeg 
ikke har tatt DTS før, så vet jeg ikke hvor stor forskjell det 
er når det gjelder DTS i 2020 sammenligna med et annet 
år. Den største forskjellen er vel at vi ikke får reise på out
reach til utlandet, og har en del koronarestriks
joner på senteret. Det er veldig fint i en tid som 
dette å kunne bruke hverdagen på å sette fokus 
på Gud og bruke tid med ham. Det gir også 
mye håp, noe som vi trenger i denne tiden.

Hvorfor valgte du å ta DTS?
Jeg har hatt lyst til å ta en DTS siden ungdoms
skolen. Grunnen til at jeg valgte å ta en DTS og 
ikke en bibelskole, er fordi DTS har et tydelig 
fokus på det å få et dypere personlig forhold 
til Gud, se mer av hvem han er og hva han har 
planlagt for meg. Jeg ville også bli flinkere i å 
høre Guds stemme og lære mer om ham.

Hva er det viktigste du har lært hittil?
Det viktigste jeg har lært hittil, må være hvor mye Gud 
faktisk ønsker å være med oss. Han elsker oss så høyt og 
har et så stort ønske om å ha et personlig forhold til oss, 
og ønsker at vi skal bruke tid med ham. Det er som en rød 
tråd som har gått gjennom hele undervisningsperioden og 
hvert emne vi har gått gjennom i høst.
 Mot Målet

  ALLE FOTO: OLE SEBASTIAN RIBEALLE FOTO: OLE SEBASTIAN RIBE

Viktor Stubberud
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Har du noen gang 
tenkt at det hadde 
vært deilig med en uke 
litt avsides? 

Hva med å fylle denne uken med god 
undervisning om hvem Gud er og hvem 
du er, som går rett til hjertet? Tid til å 
gi slipp på vonde og usanne tanker som 
hindrer deg å leve det livet i overflod 
som Gud har for deg. Tid til å erfare 
sannheter i dypet av hjertet ditt slik at 
det virkelig setter deg fri? Hjertefokus 
er en slik tjeneste i Ungdom i Opp
drag. Vi som jobber med det, anbefaler 
det for alle, nettopp fordi en uke med 
Hjertefokus legger til rette for livsfor
vandlende, frigjørende møtepunkt med 
Gud. Oddveig Margrete Ytreland var 
deltaker på Hjertefokus i fjor. La vitnes

byrdet hennes bli til oppmuntring og 
skape tro i deg:

Uten forventninger
Jeg dro på Hjertefokus med null for
ventninger. Jeg måtte jo likevel være 
et sted. 

En meget klok og modig dame hadde 
sagt til meg at «ditt hjerte er så hardt 
at jeg tror ikke det kan ordnes, det må 
helbredes. Noen ganger er det slik». Så 
i november 2018 var jeg på en teaser, 
hvor Marit og Eilif Haaland forklarte 
kjernen i Hjertefokus og avslutningsvis 
nevnte skam. Skam visste jeg hva var. 
Jeg meldte meg på og var altså på veg 
til kurs for «råtne hjerter».

Livet var svart
Jeg er oppvokst i kristne miljøer, gått 
på bibelskole, ansatt i barnearbeid og 

Med Guds 
fokus på 

hjertet

VITNESBYRD
ODDVEIG 

MARGRETE 
YTRELAND

På Hjertefokus-kurs fikk 
Oddveig Margrete opp-
leve Guds kjærlighet på 
nytt etter en svart period 
i livet hennes.
 ILLUSTRASJON:  
 JAN WILLEM MIDDAG
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som misjonær.  Jeg måtte ikke skuffe 
Gud! Men gjennom mange krevende er
faringer ble jeg overbevist om at «Gud 
var ute etter meg». Jeg følte at alle 
utfordringer var hans måte å holde meg 
nede som straff fordi jeg hadde skuffet 
ham. Livet var svart. 

Som en propp
De to første kursdagene på Hjertefokus 
satt jeg svært skeptisk bak i salen. 
Men forelesningene og tid til etter
tanke satte i gang en indre prosess. Jeg 
begynte å forstå at det ikke var Gud 
som var sint på meg. Det var mine 
feiltolkninger gjennom livets hendelser 
– av hvem Gud var og hvordan han så 
på meg – som stod som en propp og 
stengte fullstendig for sannheten. Ved å 
erkjenne at denne «proppen» er synden 
som skiller meg fra Guds kjærlighet, 
fikk jeg ta imot hans tilgivelse. Jeg 

erfarte virkelig at «Jesus, du finnes jo!» 
Det opplevdes som en arbeidslampe 
stod rett foran meg (uten at det var noe 
fysisk lys til stede) og mørket jeg hadde 
i hjertet forsvant. Det ble både latter og 
tårer i gruppa og jeg kunne bære fram 
det som tynget. Friheten og gleden var 
fysisk! Jeg kunne gråte og le, noe jeg 
ikke hadde gjort på mange år. Andre så 
det også, og vi lo sammen. Livet mitt 
ble helt forvandlet.

Aldri for sent
Utfordringene sluttet likevel ikke selv 
om hjertet mitt var blitt friskere, det er 
sånn livet er, men å leve i lys av Guds 
uendelige kjærlighet er helt fantas
tisk. Etter å ha vært så totalt åndelig 
nedstengt og ha det så krevende med 
meg selv, er det stort å erfare dette som 
voksen 57åring. Det er aldri for sent.
  Hjertefokus lederteam

Hjertefokus

 
KURSOVERSIKT
Hjertefokus på Hermon 

05. - 12. feb. 2021

Hjertefokus Hemsedal 
25. apr. - 02. mai 2021

Hjertefokus Ung 
Hemsedal 

20. - 27. juni 2021

Hjertefokus Bildøy 
31. juli - 07. aug. 2021

Hjertefokus Rogaland 
19. - 26. nov. 2021
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Hedemarken friskole vokser
Denne høsten innviet 
Hedmarken Friskole 
et nybygg til 29 mil-
lioner kroner. Det gir 
større plass til elever 
og lærere.
Ungdom i Oppdrags grunnskole, som 
ble født på kne i bønn til Gud og ble 
startet på Grimerud gård i 1991 med 
ti elever, har fått flotte nye lokaler. 
Skolen, som holder i Løten kommune, 
har i dag 175 elever fra 1. – 10. klasse 
og 39 ansatte.

Lite plass
I flere år har vi kjent på at vi har hatt små 
klasserom. Vi har lenge ønsket å bygge, 
men det har vært utfordrende å skulle ta 
opp stort byggelån. Skolen får statsstøtte 
per elev, men friskolene får bare 85% av 
tilskuddet offentlige skoler får. Kapital
tilskudd til bygg og vedlikehold er bare 
en dråpe i havet, når man har fem gamle 
bygg som skal vedlikeholdes.

Flere elever
Friskolen har gjennom årene drevet 
nøkternt og alle ansatte får utbetalt 90 
prosent lønn. Vi har derfor over mange 
år opparbeidet oss en god egenkapital 
med tanke på å skulle bygge en gang 
i fremtiden. Da Harold Johansen tok 
over som styreleder i januar 2017, var 
han tydelig på at det var med et ønske 
om å hjelpe skolen til å få på plass 
bedre fasiliteter for både elever og 
ansatte. Han satte som et klart premiss 
at dersom dette skulle bli mulig, var vi 
nødt til å få til en økning i elevtall. Vi 
satte i gang med planlegging av et 1100 
kvadratmeter stort bygg til 29 mil
lioner kroner. Vi søkte samtidig om en 
økning i elevtall fra 180 til 200 elever 

Tenker du på å 
bli misjonær?
Da vil jeg gjerne 
snakke med deg!
Send meg en 
SMS på 2210 
med kodeord 
«UIO misjon»

hilsen Yngvild 
Hofstad,
leder for Ungdom 
i Oppdrags 
misjonsarbeid
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Hedemarken friskole vokser

NYTT BYGG
HILDE SÆTRANG 

Gift med Eivind 
Sætrang, tre barn 
og en svigerdatter. 

Rektor ved 
Hedemarken friskole. 
Tok DTS i Skottland 

i 1988.

totalt. Godkjenningen kom på plass i 
februar 2020, og da var byggeprosessen 
allerede godt i gang.

Nye lokaler
Skoleåret 2019/20 var et byggeår. Det 
har både vært utfordrende og spennende 
å følge byggeprosessen på nært hold. 
Ved skolestart 2020 kunne vi ønske 
ungdomsskolen velkommen inn i splitter 
nye lokaler med store og fine klasserom, 
elevkantine og spesialrom. Denne høsten 
har vi også bygget om eksisterende bygg 
til større klasserom for mellomtrinnet og 
nye arbeidsrom for lærerne. Vi er svært 
godt fornøyde og gleder oss over å «bo 
oss inn» i nye lokaler.

Bønn til Gud
Skolens motto er «Liv, vekst, glede» og 
vi har et mål om å utdanne unge men
nesker til å bruke sine evner og res
surser i tjeneste for Gud og mennesker. 
Vi som arbeider ved skolen ligger 
fortsatt på kne og kjenner at vi er helt 
avhengige av Guds nåde og Den hellige 
ånds nærvær og hjelp hver eneste dag. 
Å drive kristen friskole i dagens Norge 
oppleves som en kamp og vi kjenner at 
det snører seg til. Vi vil derfor oppfor
dre hele UIOfamilien om å stå med 
oss i bønn. Vi kan vitne om Guds store 
trofasthet gjennom snart 30 år og det 
gjør oss svært takknemlige.

 ~

Inspektør Ove Randgaard klipper snor for åpningen av det 
nye bygget på Hedemarken Friskolen. FOTO: RUNE AASEN



INTERVJU
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.
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Nygift med ny start
Det nygifte paret Ca-
leb og Georgia Gunn 
deler åpent og ærlig 
om livet etter Ungdom 
i Oppdrag, og hvordan 
tiden deres var som 
stab og kjærester. 

Caleb og Georgia Gunn jobbet til 
sammen fire år i UIO Rogaland, og 
de gikk begge på DTS i Rogaland. 
Overgangen ut av UIO kom brått.

Brå overgang
Den opprinnelige planen var at de 
skulle flytte til Canada sist sommer for 
å gifte seg. I mars måtte de på kort var
sel pakke sammen livene sine i Roga
land og flytte tilbake til Nord-Amerika. 
Der dro de hver for seg til foreldrene 
sine i henholdsvis USA og Canada. På 
grunn av stengte landegrenser ble de 
tvunget til å ha langdistanseforhold i 
månedene før de giftet seg i august.

Overgangen ut av UIO ble derfor 
preget av å plutselig måtte flytte fra 
Rogaland, som hadde vært et hjem for 
dem begge. 

«Å dra fra miljøet så brått var emo
sjonelt krevende. Det å gå fra å se 
hverandre hver eneste dag til å ikke se 
hverandre i det hele tatt var også tøft 
for forholdet», sier de to.

Etter UIO
Georgia sier at det var veldig utfor
drende å finne sin plass i den nye 
hverdagen i Canada. Utenom fami
lien, hadde hun ikke mange venner 
der, og COVID19restriksjonene 

gjorde det alt annet enn enkelt å 
finne seg et miljø. Vendepunktet kom  
da hun startet i ny jobb.

«Nå som jeg har fast jobb som 
personlig assistent, føler jeg at jeg har 
funnet en slags hensikt her i Canada», 
sier hun, og legger til at jobben er både 
givende og meningsfull. 

Tiden etter at Caleb flyttet til 
NordAmerika ble utfordrende og 
preget av depresjon.

«Jeg savner fortsatt Norge. Følelsen 
av å tilhøre et åndelig felleskap i UIO 
Rogaland er ulikt noe annet sted jeg har 
opplevd», sier han.

I løpet av våren ble ting bedre for 
Caleb, og han nyter livet som in
geniørstudent og nygift. Etter at de 
giftet seg i august, forteller de begge at 
det er utrolig fint å ha en annen person 
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å dele livet med, spesielt nå som det er 
så mange restriksjoner rundt det å møte 
andre mennesker.

«Vi kan støtte hverandre når det er 
utfordrende, og hjelper hverandre i 
overgangsprosessen etter UIO», sier de.

Å forlate et hjem
«For de som vet at de skal forlate 
UIO, så må jeg ærlig innrømme at 
det kan være vanskelig, men selv om 
det er utfordrende, så er Gud alltid 
god», sier Georgia. «Selvsagt vil ikke 
alle ha en ektefelle eller kjæreste 
å prosessere med, men verdsett de 
vennskapene du har fått i UIO, og 
vær bevisst på at det er lett å miste 
kontakten med de personene man har 
vokst så nær.»

Dating som stab
Å være kjærester, mens de jobbet i 
UIO, var ikke enkelt. Caleb og Georgia 
sier at det var mest krevende å finne tid 
til hverandre i den hektiske hverdagen 
på senteret. De lærte at den eneste 
måten å løse dette på, var å sette av tid 
til hverandre i timeplanen og faktisk 
holde av en eller to kvelder i uken, bare 
de to. Deres beste minner fra tiden i 
UIO var å få nære venner fra mange 
ulike nasjoner.

«Når man er stab sammen, er man 
kollegaer, men man er også venner 
som samarbeider mot et felles mål. 
Man utfører et oppdrag for Gud, slik 
som Paulus snakket om, at han ‘kjente 
dem og elsket dem’», avslutter Georgia 
og Caleb.

 ~

Caleb og Georgia var stab sammen Caleb og Georgia var stab sammen 
på UIO Rogaland.på UIO Rogaland.
  FOTO: APRIL DAWN PHOTOGRAPHYFOTO: APRIL DAWN PHOTOGRAPHY



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

TA EN DTS NORGE
WWW.DTS.ORG
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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,  
Larsvollen 6, 9046 Oteren,  

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

www.uioborgen.no 
UIO Nordland, 

Nesveien 11, 8220 Røsvik 
tlf. 488 909 46 

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

UIO Ålesund, 
Parkgata 14, 

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

www.ywamaalesund.com

UIO Rogaland, 
Postboks 176, 4097 Sola, 

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

www.ywamrogaland.no 
UIO Kristiansand, 
Skjærgårdsheimen, 

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

www.heimen.org 
UIO Skien, 

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

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

UIO Oslo, 
Holbergsplass 4, 0166 Oslo, 

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

www.ywamoslo.no 

UIO Namdalen, 
Drageidet, 7977 Høylandet, 

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

ywamnamdalen 
UIO i Bergen, 

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

UIO i Molde 
Elvegata 7, 6413 Molde 

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

UIO i Trondheim 
Osloveien 25 Trondheim,  

www.facebook.com/
disippeltrondheim 

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

sognkloster@gmail.com 

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

Hjertefokus 
Jorun og Hans Erik Berling 
Tlf: 41012885 / 45204662 

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

Proklamedia 
Alex og Alina Dragoman 

(forlagssjefer) 
Grimerudvegen 77,  

2312 Ottestad, 
tlf. 62 57 43 43, 

post@proklamedia.no, 
www.proklamedia.no

YWAM Medical  
Ships Norway 

c/o Ungdom i Oppdrag 
Skjærgårdsheimen,  

4625 Flekkerøy

UIO Norge på nett 
www.ywam.no 

www.twitter.com/
ungdomioppdrag 

www.facebook.com/ 
ywamnorway

Ønsker du å gi 
en gave til UIO? 

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

personnummer).  
Konto nr: 3000 14 69378

Vipps: 501525 UIO Nasjonal

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

Ungdom i Oppdrags styre 
Aleksander A. Knudsen - Molde 

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

Hanne Braathen - Storfjord 
Kjell Ekman - Porsgrunn 

Tove Kirkebye Poulsen - Danmark

Ungdom i Oppdrags 
lederteam 

Andreas Nordli, leder. 
Runar Byberg, nestleder 

(i permisjon) 
Ann-Helen Sperrud, nestleder

SENTRE I NORGE



NO - 945 3
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

Darlene Cunningham
Våre verdier
I Våre verdier deler 
YWAMs medgrunnleg-
ger Darlene Cunningham 
inspirerende historier 
om hvordan Gud gjorde 
YWAM til det den er i 
dag – en stor og effektiv 
«bølgemaskin» for misjon 
– ved hjelp av det ånde-
lige «DNA»-et i bevegel-

sens trossannheter og 18 grunnleggende verdier. 
Darlene har levd, lært og ledet oppdagelsesreiser 
i disse essensielle sannhetene og verdiene, på 
seks kontinenter gjennom mange tiår. 

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 me-
ningsfulle relasjoner med 

våre nye landsmenn. I Til naboer og nasjoner viser 
Jeannie Marie at det ikke trenger å være så skrem-
mende eller umulig som vi kanskje tror, å følge 
Jesu siste instrukser til oss.

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 for-
tvilelse, 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.

Olof Edsinger
Når minoriteten 
tar majoriteten 
som gissel
Det pågår for tiden et 
gigantisk, sosialt eksperi-
ment i nordiske barneha-
ger og skoler. Det kalles 
ofte «normkritisk peda-
gogikk» 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 represen-
tanter avviser ikke bare hetero-normen, men også 
normdannelse som sådan.


