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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 
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Andreas Nordli, Leder for 
Ungdom i Oppdrag Norge 

www.andreasnordli.no 
t @andreasnordli

I januar kom endelig Alv Magnus’ 
bok om Hans Nielsen Hauge fra 
trykkeriet. Dette er en utrolig 
historie om en manns utrettelige 
pågangsmot, vilje, kall og evner. Og 
så handler den om Guds inngripen i 
vårt lands historie.

Hauge startet en bevegelse som 
hverken kirkens eller lovens menn 
kunne stanse. Hva skjedde? Alv 
Magnus gir oss noen ledetråder:

1. Relasjonelt: Hauge startet 
ikke en organisasjon. Han bygget et 
nettverk av venner som arrangerte 
småmøter i hjemmene, ledet av 
lokale forkynnere. Alle kunne være 
med. Alle var velkommen.

2. Visjonært: Visjonen var 
enkel; alle mennesker måtte høre 
evangeliet og få mulighet til å 
omvende seg til Gud. Og evangeliet 
skulle positivt prege samfunnet de 
troende levde i.

3. Tydelig tale: Hauges brev 
og skrifter minner om apostlenes 
tale. Budskapet om omvendelsen 
nødvendighet ble ikke pakket inn i 
vage formuleringer.

4. «Lesere»: Hans Nielsen 
Hauge skrev, trykket og dis-
tribuerte bøker. Og haugianerne 
ble gjerne kalt for «lesere». Ja, de 
leste! Og de leste mye. Og særlig 
leste de Bibelen.

Materialisme, nytelse og selvreali-
sering er dagens «gullkalver» som 
skal «frelse» oss – i hvert fall skal 
disse gi mening med tilværelsen. 
Det sekulære mennesket er selv 

ansvarlig for å definere sin egen 
identitet og fremtid, selv finne håp 
og mening med tilværelsen.

Dette har ført oss inn i en  åndeli-
ge krise. Samtidig lengter vi etter at 
Guds rike skal vokse og komme. Vi 
lengter etter at flere mennesker skal 
bli kjent med Jesus. 

Hvordan kan det skje? Her kan vi 
lære av prinsippene fra haugianerne:

1. Guds rike bygges relasjonelt – 
ikke strukturelt. Hauge plantet 
mindre fellesskap over hele landet. I 
dag vil det kanskje se annerledes ut, 
men prinsippet er det samme: Der-
for tror jeg vi trenger å plante nye 
kirker, forsamlinger og menigheter 
over hele landet!

2. Hva er vår visjon? Det kan ikke 
være noe mindre enn at alle men-
nesker i hele Norge får høre evan-
geliet. Den handler om byen vår, 
hjemstedet vårt og landet vårt.

3. Evangeliet er verdens beste 
nyheter! Evangeliet om Jesus er en 
kraft til frelse for hver den som tror. 
Og denne frelsende troen kommer 
av å høre Guds ord forkynt. Derfor 
må vi forkynne evangeliet til omven-
delse – evangeliet om Guds nåde og 
godhet for alle mennesker.

4. Jeg tror ikke vi vil oppleve en 
folkevekkelse i Norge før vi får en 
bibelvekkelse blant Guds folk. Vi må 
kjenne Guds ord. Vi må leve i Guds 
ord. Og da må vi lese Guds Ord – 
hver dag.

Mannen som 
forandret Norge



Kort Nytt

RUNAR BYBERG 
HAR PERMISJON
Runar Byberg har fått 
innvilget permisjon fra 
jobben som nestleder i 
Ungdom i Oppdrag i ett 
år, frem til 1. januar 2021. 
I permisjonsperioden 
skal han arbeide som 
Generalsekretær i Misjon 
Uten Grenser, i tillegg til 
at han skal ha en mindre 
stilling i UIO Skien.

PÅSKEFESTIVAL 
PÅ GRIMERUD
Det blir påskefestival på Grimerud 
for Tweens! Tema for årets festival er 
«Bibelen, verdens viktigste bok». Festival-
sjefene Chris Duwe og Svein Ola Skaaret 
gleder seg. Og kanskje dukker Øystein 
opp også. Følg med på www.grimerud.no 
for mer informasjon.

GOFEST
Velkommen til sommerens 
GOfest! Det skjer i Stavern, og 
dato er 25.  28. juni. Festival-
general Ann-Helen Sperrud 
forteller om et spennende 
program. I disse dager åpner 
påmeldingen på www.gofest.no

NYE BØKER  
FRA PROKLAMEDIA

Proklamedia har så langt utgitt tre nye 
bøker i 2020. Alv Magnus’ bok om Hans 
Nielsen Hauge nærmer seg 1000 solgte 

eksemplarer siden utgivelsen i midten 
av januar, og kommer til å gå i nytt 

opplag ganske snart. Boken En brann i 
hjertet, er en spennende bok om bønn, 
skrevet av den katolske bønnelederen 
Johannes Hartl. Den siste boken er en 

biografi om Elisabeth Elliot, som kommer 
ut i serien om Kristne Helter. Alle bøkene 

kan kjøpes på www.proklamedia.no



REDAKTØR
ANDREAS SÆTHER 

Er 21 år og bor 
for tiden i Oslo. 

Fra Hommersåk, 
Sandnes. Tok 

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

ved Høyskolen for 
Ledelse og Teologi
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I  forrige utgave av Mot Målet skrev 
jeg om hvordan vi i UIO tror og heier 
på unge ledere. Jeg vil fortsette på 
denne tankegangen, men skal fokusere 
på visjon. Visjon kan defineres som 
et ønsket bilde av fremtiden. Når jeg 
snakker med unge mennesker, kan jeg 
ofte høre en beskrivelse – et ønske – et 
bilde om en bedre fremtid. Det er en 
brann som brenner.

Jeg stiller spørsmålet; hvordan kan 
vi heie frem unge visjonære men-
nesker som ønsker å se en annerledes 
framtid? Jeg tror at dagens ungdom vil 
forandring, både i hvordan vi forvalter 
jorden som Gud har gitt oss, men også 
å berøre mennesker. Jeg tror ungdom 
har kapasitet og kreativitet til å foran-
dre verden! Gir vi dem rom? Hvor er 
morgendagens visjonære?
 
I Ungdom i Oppdrags grunnleggende 
verdier heter det i verdi fem:
«UIO har et kall til å være visjonære 
ved kontinuerlig å motta, fremelske og 
forløse frisk visjon fra Gud. Vi støtter 
oppstart av nye tjenester og metoder og 
er alltid villige til å være radikale for å 
kunne være relevante for enhver gen-
erasjon, folkegruppe og samfunnsom-
råde. Vi tror at UIOs apostoliske kall 
påkrevet en samordning av åndelige 

“eldste”, frihet i Ånden og i felleskap, 
sentrert rundt Guds Ord.»

Jeg vil være med å gi unge mennesker 
rom for å vokse, gjennom utrustning 
og utfordringer. I denne utgaven av 
Mot Målet vil du kunne lese om det 
jeg vil tørre å påstå er en av dagens 
største visjonære lederen, Loren Cun-
ningham, som for 60 år siden startet 
UIO. Loren Cunningham er et eksem-
pel på en ung mann som hørte fra Gud 
om en visjon og ga alt! Kan dagens le-
dere skape rom for unge mennesker til 
å drømme stort? Vi i UIO vil gi unge 
mennesker denne muligheten.

I denne utgaven av Mot Målet kan du 
lese om hvordan medarbeiderne i UIO 
Norge var samlet i januar for å møtes 
og drømme sammen. Om Love Europe, 
som er et nytt initiativ for å berører 
mennesker, om mini-DTS i Skien som 
gir ungdommer solid undervisning for 
troen og om deres identitet. Om vårt 
lands største visjonær, Hans Nilsen 
Hauge, som Alv Magnus, har skrevet 
en ny bok om.
 
Har du en visjon? Vil du se forandring? 
Bli med! 

Heie frem unge 
visjonære ledere
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I begynnelsen av 
januar var 400 me-
darbeidere i Ungdom 
i Oppdrag samlet på 
Grimerud til årets ar-
beidersamling.
Helgens fokus var å søke Gud og feire 
det han har gjort det siste året. På 
programmet var det lovsang, undervis-
ning, seminarer, konsert, og mye tid for 
samtaler og fellesskap.

Ungdom i Oppdrag har arbeid på 13 
steder i Norge, fra Skjærgårdsheimen i 
sør til Borgen i nord. Å samle Ungdom 
i Oppdrag Norge som en stor familie, 
inspirerer og bygger oss sammen, både 
åndelig og relasjonelt.

Arbeidersamling 
2020 

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.

I løpet av de fire dagene på Grimerud 
var det mye fokus på Bibelen og dens 
kraft i våre liv. Leder for Ungdom i Op-
pdrag, Andreas Nordli, skrev følgende i 
en epost etter arbeidersamlingen: 

«Det begynte med Ann-Helen Sper-
rud som på torsdag kveld snakket om 
Guds ord som definerende for vår iden-
titet og at Jesus tar bort vår skam. Det 
fortsatte med Oskar Skarsaune som 
snakket om Jesu lære (Matt 28,20) og 
at essensen av dette er i Bergprekenen, 
og at dette er å forstå som en praktisk 
beskrivelse av det som er vår livsstil. 
Elin Fagerbakke snakket om viktighet-
en av å forkynne evangeliet, omven-

På tvers av baser og generasjoner står vi sam-
men i lovsang. BILDE: ADAM HALSALL
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delse og at vi ikke skal gå på kompro-
miss med Guds ord, og viktigheten av å 
være fylt av Den Hellige Ånd. På lørdag 
snakket jeg om bibelbruk, både hvorfor 
og hvordan – individuelt og som beveg-
else – at Bibelen er vår øverste autoritet 
for liv, lære, tro og teologi. Lørdag 
kveld ble en fantastisk fest, med fokus 
på bærekraften i vår bevegelse: relas-
joner, generasjonene sammen, kallet 
og feiring av hverandres mangfold og 
glede. Søndag forkynte Runar Byberg 
om misjonsbefalingen og at troen må 
være virksom i kjærlighet (Gal 5,6), og 
at evangeliet er gode nyheter for fattige 
og lidende.» 

En viktig del av arbeidersamlingene 
er å bli kjent med nye mennesker, og 
samtidig bruke tid med gamle venner. 
Det er oppmuntrende å høre hva som 
skjer på de ulike basene og hva Gud 
gjør gjennom de forskjellige tjenestene 
rundt omkring i landet.

Å samles som UIO-familie legger til 
rette for samarbeid på tvers av basene. 
På nettverkssamlingene og seminarene 
fikk man mulighet til å møte personer 
med like interesser og drømmer for så 
å kunne jobbe sammen videre.

UIO har i dag 150 langtidsmis-
jonærer, og på arbeidersamlingen fikk 
vi være med på å sende noen av disse 
ut. Vi hørte også om arbeid som skjer 
internasjonalt i UIO. Historiene er både 
inspirerende og skaper begeistring for 
evangeliets kraft. 

Det er spennende å gå inn i et nytt tiår 
som misjonsbevegelse fordi Gud gjør 
utrolig mye både i og utenfor Norge. 
For et fantastisk privilegium det er å få 
være med på dette.  ~
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Siden da har mellom 40 og 50 men-
nesker fra dette folket tatt imot Jesus og 
fått et nytt liv. Adrian (pseudonym) tok 
imot Jesus i Januar 2017, etter en lengre 
prosess, hvor han hadde hørt evangeliet 
ukentlig i en bibelstudiegruppe. Han var 
musiker i sitt lokale hindutempel, men 
var så fascinert av Jesus at hans første 
lovsang ble til én måned før han gav 
livet til Herren. Etter han tok imot Je-
sus, ble han et naturlig midtpunkt med 
sitt vinnende vesen og sin musikalske 
gave. Adrian vokste fort og ble, trass sin 
unge alder, raskt en naturlig leder blant 
de nyfrelste.

I 2018 fikk han et løfte fra Gud om at 
hele familien skulle komme til tro. I 
løpet av våren 2019 gav de tre søsk-
nene hans livene sine til Jesus, og en 
dyp forandring begynte å skje i fami-

Gud skriver 
historie blant et 
unådd folkeslag i 
Himalaya

lien. Moren var egentlig 
mot barnas nye tro, men 
merket samtidig forand-
ringen i deres liv. Dermed la 
hun Jesus til, som en av de mange 
gudene som hun bad til. En okkult 
opplevelse hun hadde, skapte mye frykt 
og sykdom i livet hennes. Samtidig var 
hun også misunnelig på barna sine, 
som vitnet om opplevelser med Jesus i 
drømmer og visjoner.

Et team som var på besøk, bad en dag 
om at moren til Adrian skulle erfare 
Jesus i en drøm. Like etter drømte hun 
om Adrian og det gode Jesus hadde 
gjort for ham. Men smerten og kvalm-
en fortsatte. En dag i september 2019 
kom hun på besøk til en av Ungdom i 
Oppdrags utsendinger i området. Der 
fortalte hun om noe som hadde skjedd, 

Arbeidet blant dette unådde folk—
eslaget i Himalaya startet på begyn-
nelsen av 90-tallet. Etter 20 år med 
forbønn og så-arbeid, kom den første 
personen til tro i 2013. 
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høsten 1994, da 
hun gikk gravid 
med Adrian. 

Høsten 1994 
hadde hun vært 
overarbeidet, 
deprimert og 
hadde det tøft, fordi mannen drakk og 
svigerforeldrene behandlet henne ikke 
vel. Hun bestemte seg for å ta sitt eget 
liv, fant et tau og var på vei ut i skogen. 
Da møtte hun en nabo som overtalte 
henne til å gå hjem. Samme natt 
drømte hun at en rytter på en hvit hest 

og hvite klær, kom for å redde henne 
ut av dyp gjørme. Hun ble løftet opp 
på hesten og båret i sikkerhet. Rytteren 
beroliget henne og sa at hun ikke måtte 
gi opp. Hun trodde det var en lokal 
landsbygud som reddet henne i drøm-
men. Da hun fortalte drømmen om den 
hvitkledde ridderen på den hvite hesten 
med teamet, leste teamet fra Johannes 
Åpenbaring 19,11, om Jesus som kom-
mer på en hvit hest. 

Da forstod hun at det var Jesus som 
hadde reddet henne i drømmen, og hun 
gjenkjente også kronen på hodet hans.

Historien viser at Gud har virket blant 
dette folkeslaget, helt siden Adrian 
var i mors liv. Jesus reddet ham og 
moren hans, og nå får han og bruke 
sine gudgitte gaver til å vinne andre 
for Jesus og disippelgjøre de andre nye 
troende i området.

Langtidsmisjonærer i Sør Asia

Adrian var den Adrian var den 
første i sin familie første i sin familie 
som bestemte seg for som bestemte seg for 
å følge Jesus.å følge Jesus.
  ILLUSTRASJON: JAN ILLUSTRASJON: JAN 
WILLEM MIDDAGWILLEM MIDDAG



«Det er to personer som 
har forandret Norge; Olav 

den hellige og Hans Nielsen 
Hauge,» har historikeren 

Karsten Alnæs sagt. 

Alv Magnus med sin nye bok 
om Hans Nielsen Hauge
 FOTO: KYRRE HOVDE
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NY BOK
ALV MAGNUS 

Gift med Margareta, 
tre barn og ni 

barnebarn. Har vært 
mangeårig leder for 

UIO Norge. 
Tok DTS på  

Hawaii i 1973.

Karsten Alnæs bruker store ord. Men 
når det gjelder Hauge er det virkelig 
sant at han bidro til å gjøre Norge til et 
bedre land for alle.

«Få personer har formet det moderne 
Norge mer enn Hans Nielsen Hauge. 
Men altfor mange vet lite om alt han 
bidro med – på svært mange områder. 
I denne boken gir Alv Magnus en bred 
og engasjerende presentasjon av Hauge 
som forkynner, forfatter, industribygger 
og gründer og mye annet. Hauges livs-
verk inspirerer fortsatt!» Slik ordlegger 
Espen Ottosen seg om den nye boka 
om Hauge som ble utgitt på Proklam-
edia i januar 2020. 

En annen kjent skikkelse i norsk 
kristenliv, Rune Edvardsen, har dette å 
si: «Alv Magnus har gjort et dypdykk i 
Hauges liv og i bevegelsen han startet. 
Her er mye for oss alle å ta med oss 
som troende og som samfunnsbyggere 
for kommende generasjoner! En stor 
takk til forfatteren for denne skatten i 
norsk historie.» Elin Fagerbakke, som 
leder kvinner i nettverk, har notert seg 
dette om boka: «Vi beveges og inspir-
eres av den effekten genuin vekkelse og 
reformasjon hadde på vår nasjon, og vi 
får håp når vi ser hva som kan skje når 
Guds kall og kraft møter et "Ja!" fra oss. 
Dette er en klassiker ...»

Hauge og vekkelsen som ble til ved 
hans forkynnelse, har vært noe av et 
livsprosjekt for meg fra jeg ble en kris-
ten mens jeg studerte på universitetet 

i Oslo. Nå har jeg presentert mine 
funn om virkningene vekkelsen har 
hatt på landet vårt gjennom denne nye 
boka. Min bønn er at en ny generasjon 
kristne kan bli grepet av livet hans og 
la seg utfordre til å ville leve overgitte 
liv i troen på Jesus Kristus. Gud er den 
samme. Hans løfter gjelder fortsatt. 
Han ser fortsatt etter dem som har sine 
hjerter helt med ham, så han kan støtte 
dem med sin kraft. (2 Krøn 16,9).

De som vil bruke livene sine til å 
fremme Guds rike i dag, står over-
for noen av de samme utfordringene 
som Hauge gjorde; han hadde deler 
av lovverket mot seg og ikke minst 
kirkeledelsen. Kampen han kjempet 
kostet ham dyrt: elleve arrestasjoner 
og et langvarig fengselsopphold med 
en rettssak som strakk seg over ti år. 
Følgene ble en knekket helse. Han 
døde forholdsvis ung, bare 53 år gam-
mel. Men det er Hauge som står i et 
forklaret lys for ettertiden. Han er 
helten og reformatoren, mens hans 
samtids kritikere er levnet liten ære. I 
det lange perspektiv var det han som 
seiret. Glemselens slør har lagt seg 
over hans motstandere. Det kan vi la 
oss inspirere av. For vi møter i dag en 
for oss uvant fiendtlighet og motstand 
i det offentlige rom når vi skal formidle 
evangeliet sant og usminket. Da er det 
godt å ha noen forbilder. Noen som har 
gått foran og vist vei. Noen fra vår egen 
historie som har bekreftet at evangeliet 
er godt nytt, ikke bare for den enkelte, 
men for et helt samfunn. ~

Hans Nielsen 
Hauge mannen som 
forandret Norge
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dan de kan gjøre misjon når de «bare» 
er en businessmann eller «bare» en 
lærer. Her mener Loren UIO har vært 
banebrytende og nyskapende. For i dag 
kan alle være en misjonær. Man trenger 
ikke være «misjonær-misjonær», man 
kan også være det på alle samfunnsom-
råder. På den måten blir flere med i 
det som Loren kaller «misjonsbølgen». 
Samtidig baner UIO en lettere vei for 
unge til å bli med ute i misjon.
Loren føler Gud har kalt Norge til å 
være et land som skal sende mange 
misjonærer. Faktisk et av verdens 
største, sammen med Korea, Sør-Afrika 
og New Zealand.

- Deres [Norge] misjonsutsending 
reflekterer en åndelig atmosfære, sier 

Søke 
Guds 
nærvær

INTERVJU
SARA K. SORTLAND 

(22 år) Med i 
lederteamet 
for Disippel 

Oslo. Studerer 
tekstforfatter 

på Westerdals, 
Høyskolen Kristiania. 

Tok DTS på Kona, 
Hawaii i 2017

Loren Cunningham 
er tilbake i Norge. 
Besøket varer i 20 tim-
er. Om det blir for siste 
gang, er vanskelig å si. 
Det man vet sikkert, er 
at han er mer ivrig enn 
noen gang. 

Til å være 85 år er han ennå sprek, 
utholdende og energisk. Han var net-
topp i Belgia og skal dra videre til Praha 
og Brasil.

«Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når jeg 
blir gammel», forteller Loren og hum-
rer. Det er lett å se at han ennå brenner 
for visjonen han fikk i 1956. Det skal 
komme en enda større bølge av unge 
mennesker enn det er nå, forteller han. 
Innen 2025 skal Bibelen være påbegynt 
oversatt på alle verdens språk. Og det 
skjer en åndelig oppvåkning i Norge. 
Gang på gang sier han at fokuset har 
alltid vært på ungdommen.

«Det heter ikke Loren i oppdrag, men 
ungdom i oppdrag.» Ungdommen i 
dag lengter etter vekkelse, eller åndelig 
oppvåkning, som Loren liker å kalle 
det. Bølgen av unge vokser! Dessuten 
er det typisk Gud, synes han. Ingen 
ville ha tenkt på å la ungdommer gå ut 
i misjon.

Loren opplever mange spør seg hvor-
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han med et glimt i øyet. Det skjer 
noe i det åndelige når vi sender ut 
misjonærer. Det kan blant annet være 
med på å få nordmenn til å vende sitt 
hjerte mot Gud og ville vinne andre 
for Kristus. Først da kan vi ha en stor 
misjonsbevegelse. 

Ja, men hvordan beholder man bran-
nen i sitt hjerte? Her smiler Loren 
lurt og svarer at han rett og slett nyter 
Jesu nærvær. Han liker å lytte til den 
lille sangen han hører, når de går og 
snakker sammen.

«Det er ingenting mer viktig enn å 
gå i Guds nærvær. Det er rett og slett 
det daglige livet med Jesus, å huske på 
å ta han med i alt vi gjør, som telles. 

Akkurat slik som det står skrevet i Mat-
teus 6,33: Søk først Guds rike og Hans 
rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt 
dere i tillegg.»

Loren Cunningham er ikke mer spesiell 
enn oss. Han er en vanlig mann som 
var og er lydig ovenfor Gud, som prak-
tiserer hans nærvær og som går i tro. 
Iveren Gud plasserte i Loren for 60 år 
siden har vokst, akkurat som UIO har. 
Når det første vi gjør er å søke Guds 
rike, så skal vi få alt det andre i tillegg. 
Vi trenger bare å si ja til Gud, som 
Loren gjorde, og han forsørger resten.
 ~

700 mennesker kom ofr å 
høre Loren Cunningham 
snakke i Oslo. 
 FOTO: KJELL TORE MYRE
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Ungdom i Oppdrag 
Skien har utviklet et 
nytt konsept; Mini-DTS. 
De vil gi videre til andre 
det de selv har fått.

Det beste tegnet på at man har «fått 
noe» er at man kan gi det videre. Det 
er bare det du selv eier, som du kan gi 
til andre.

Det siste året har vi i UIO Skien 
opplevd at Gud har gitt oss et større 
hjerte for ungdommer i Norge. Vi 
drømmer om at mange flere ung-
dommer skal få oppleve en levende, 
personlig og ekte relasjon til Gud. Vi 
drømmer om å en bevegelse av norsk 
ungdom som opplever at kristen tro 
ikke bare er enda en teori, men at det 
er et liv som leves tett på og sammen 
med Gud.

Derfor stilte vi oss selv følgende 

spørsmål: «Hva er det vi kan gi videre?» 
Svaret var opplagt. For veldig mange av 
oss var DTS en livsforvandlende opp-
levelse. Kanskje var det der man opp-
levde å høre Guds stemme for første 
gang? Fikk et møte med Den hellige 
ånd? Ble satt i brann for misjon? Tenk 
om vi kunne gi mange norske ungdom-
mer en smakebit av noe av det samme? 
Tenk om vi kunne gi dette til flere enn 
de som kommer på DTS? 

Derfor laget vi konseptet Mini-DTS. 
Dette er et konsept som våre team 
kan ta med seg til ungdomsgrupper, 
internatskoler og leirer. I løpet av en 
uke, har teamet ulike møtepunkter 
med gruppen de besøker. Disse møte-
punktene gir en smakebit av en DTS 
i miniatyr. 

Vi har jobbet frem en enkel undervis-
ningsressurs på seks klassiske DTS 
temaer. Ressursen er ikke en ferdig 

UIO Skien tilbyr 
Mini-DTS til 
ungdomsgrupper

NYE TING
BRITT SOLVEIG 

SPILDE 
35 år, gift med Kjetil 
og mamma til Elias 
Emil. Senterleder i 
ungdom i oppdrag 

Skien Tok DTS i Skien 
i 2003

DTS fra UIO Skien 
besøkte i februar på 
internatskolene Framnes 
og Tomb. Miriam Hering 
(20), DTS-student, 
holder her morgenan-
dakt på Framnes som 
en del av Mini-DTS-
opplegget.
 BILDE: NATANAEL 

SJÖBERG
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Bible in Context handler om å 
få tak på skattene i Bibelen, og 
gå dypere i relasjon med Jesus. 
Vårt håp er at dette kurset 
vil gi deg en opplevelse med 
Ordet som forandrer deg 
for alltid, og å gi deg verk-
tøy du kan bruke resten 
av livet.

www.grimerud.no

Bible Core Course, eller grunnkurs i bi-
belstudier, er en tre månders lang skole 
utviklet for å hjelpe deg å studere Guds 
Ord og å anvende det i din hverdag. 
Erfarne bibellærere vil instruere i hvor-
dan å studere skriften på egenhånd og 
metoder som åpner skriften for deg.

www.ywamrogaland.no

School of Frontier Missions består av en tre-

måneders teoridel, som går over i ni måneder 

med praksis. SOFM i Kristiansand fokuserer på å 

forberede studenter til å dele det gode budskap 

med de unådde, bli trent til å forstå ulike verdens-

syn og trossystemer, plante voksende kirker, og bli 

plassert i team.

www.heimen.org

Her er tre ulike 
videregående kurs 
som du kan gå på 
etter DTS. 

andakt, men hjelper deltagerne selv til 
å finne bibelmateriale og gode eksem-
pler. Så har vi laget ulike konsepter, 
hvor man setter ut i praksis det man 
har lært. Slik blir uken både interaktiv 
og relasjonell.

Vi tror at dette skal bety en stor 
forskjell, både for de som er med 
på teamene som reiser rundt, og for 
ungdommene vi møter. Å gi videre 
noe av det man akkurat har opplevd på 
DTS, er en kjempegod måte å virkelig 
integrere den nye erfaringen i egne liv. 
Og så ber vi om at teamene våre skal 
erfare at mange ungdommer i Norge 
opplever Jesus og alt det han er. Vi vil 
se en disippelbevegelse blant ungdom 
i Norge. ~

Dersom du ønsker besøk av et Mini-
DTS team fra Skien, ta kontakt med 

info@uioskien.no

BCC

SO 
FM

BIC
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LOVE 
EUROPE
Vi drømmer om å gjøre 
en forskjell. Vi drømmer 
om at vår innsats og 
våre liv skal bety noe 
for noen. 

Det er tanken bak Love Europe – Ung-
dom i Oppdrags nye satsing i Moldova.
Moldova er nemlig Europas fattigste 
land. Og det er langt fattigere enn du 
kan forestille deg. 

Alle som kan, flykter fra Moldova. De 
lar barna og de gamle bli igjen. Mange 
steder er en tredjedel av innbyggerne 
borte. Kun 13 000 mennesker besøker 
landet hvert år. Depresjonen er massiv, 
håpet er borte og menneskene lider. 

Jeg møtte Lilia. Familien på seks per-
soner levde av et lite gårdsbruk som 
de drev med håndkraft. Ofte var det 
ikke mat nok, og kjøtt spiste de bare 
på søndager. 

Jeg kunne se smerten i øynene til Ma-
ria. Hun var tolv år. Foreldrene bodde i 
Polen. «Det er et fint land», svarte jeg. 
«Hvor lenge har de bodd der?»
«Åtte år», svarte jenta. Hun hadde vært 
uten foreldrene siden hun var fire.

Love Europe vil gi evangeliet med to 
hender. Med den ene hånden gir vi 
ordet om frelse. Dette kan forandre 
enkelt mennesker, som igjen kan foran-
dre sine samfunn og si nei til korrup-
sjon. Den andre hånden er gjerningen 
Jesus forteller om i Matteus 25. «Jeg var 
sulten, dere gav meg mat. Jeg var naken 
og dere kledde meg. Jeg var syk og dere 
så til meg …»

Love Europe vil evangelisere, hjelpe 
mennesker med mat og klær. Vi vil gi 
helsetjenester og bygge nye hjem til de 
som bor i rønner og dårlige leiligheter. 
Visste du at 15 ungdommer kan bygge 
et hus på fem dager?

Love Europe samler UIO-ere fra hele 
Europa. Vi har skaffet 460 sengeplasser 
i Moldova. Dette blir en barmhjer-
tighetsfestival! Knallsterk forkynnelse, 
intens lovsang og tjeneste i en fat-
tigdom du ikke ante eksisterte. Det 
gjelder vårt kontinent; Europa. 

Husk: Det er vår vakt nå.

OUTREACH
RUNAR BYBERG 
50 år, gift 2 barn, 

bor i Skien. Har vært 
nestleder i UIO frem 
til 1.januar, men er i 
permisjon (80%) nå. 
Leder Love Europe 
i regi av UIO Skien. 
Tok DTS på Kings 
Mansion, Hawaii, 

1988.

Finn ut mer på  
www.loveeurope.no

Vi vil nå ut med Jesu kjær-
lighet til mennesker  
i Moldova. FOTO: FLICKR 
CC_PARLIAMENTRM
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Nordlendinger 
i Oppdrag

Hvem er du? Mitt navn 
er Ole Andre Moldstad og jeg 
er 58 år gammel. Jeg har tre 
barn. Jeg er regnskapsfører for 
UIO Borgen. Jeg er også en del 
av lovsangsteamet på Borgen, 
Worship and Prayerteam og 
Bibelen til alle. I tillegg fører 
jeg også regnskap for andre 
organisasjoner og menigheter.

Hva drømmer du om?
Jeg drømmer om at Gud skal 
reise opp nye barn og ungdomsar-
beidere i nord og Norge. Se en ny 
generasjon av unge ledere vokse 
frem, både som pastorer, evan-
gelister, lovsangs ledere og andre 
ledere. Se en vekkelse blant unge 
mennesker her i nord. For meg er 
det viktig å ha tro på den kom-
mende generasjonen.

Hvem er du? Jeg er Eva Maria 
Netland Nilssen, fra Varanger-
botn i Øst-Finnmark. Jeg bor på 
Sola hvor jeg jobber i Ungdom i 
Oppdrag Rogaland. Mine ho-
vedoppgaver er å lede Bibelkveld, 
undervise Bibelen og koordinere 
samarbeidet vi har med de lokale 
menighetene i Rogaland. 

Hva drømmer du om?
Jeg drømmer om å se samfunnet 
forvandlet ved at individer lever 
etter Guds ord. Jeg er glad for å se 

en større hunger etter Guds ord 
blant unge mennesker i Norge, 
men jeg vil se enda mer av det 
og at de lar Bibelen være rettes-
nor for livet. Jeg drømmer om å 
se enda tydeligere hvordan lyset 
driver mørket bort. Jeg drømmer 
om sterke ekteskap og at barn skal 
vokse opp i sunne og gode familier 
hvor de kan utvikle trygghet og en 
god selvfølelse. 

Ole Andre

Eva Maria

Vi har spurt to nord-
lendinger i UIO om 
hvem de er, arbeidet 
de står i og hva deres 
drøm er. 

 PHOTO: FLICKR CC/GRAHAM LEWIS
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Ett kall eller flere kall?

Kristine Grosås deler om 
hvordan hun følger Gud i 
hverdagen 
 FOTO: JON GUSTAVSEN
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Kristine Grosås et velkjent 
navn i Ungdom i Oppdrag 
Oslo. Helt siden hun var i 
tenårene, har hun forsøkt å 
følge Guds kall i hverdagen.

Kristine ble introdusert for Ungdom i Oppdrag da 
hun var 16 år. Hun deltok på nyttårsleir, påskeleir 
og sommertjeneste på Grimerud i flere år. Der 
lærte hun blant annet å ha «stille tid» og å lese 
Bibelen. Etter videregående, begynte hun på syke-
pleierskolen. Om det var Guds vilje eller ikke, vet 
hun ikke. Det hun vet, er at det var da hun møtte 
Jostein. Kanskje det var Guds ledelse likevel, selv 
om hun ikke hadde et tydelig kall til det?

Sluttet i jobben
Noen år senere, etter hun var gift, begynte 
hun å jobbe som flyvertinne i SAS. Og Kristine 
elsket å reise. Derfor ble hun overrasket da 
hun følte Gud kalle henne til å slutte, selv etter 
mange år i SAS.

«Kristine, jeg har noe annet for deg», følte 
hun Gud si. Hvorfor skulle hun slutte? Gjen-
nom livet har Kristine vært opptatt av å følge 
Guds vilje. Og det var med fred i hjertet hun 
sa opp jobben. Det var på denne tiden hun og 
familien ble med i Kings Kids. Familien var ak-
tive i Kings Kids i over ti år. Tiden i Kings Kids 
betydde mye for familien. Sammen med Oslo 
Kings Kids, ble det igjen mye reising til spen-
nende steder, blant annet Øst-Europa, Hong 
Kong, Sør-Afrika og Brasil. 

Huset ble et hjem for mange
Det var på denne tiden at familien kjøpte huset 
de nå bor i på Snarøya utenfor Oslo. Etter å 
ha deltatt på et kurs med Ellel Ministries i 
Skottland, hvor alle deltagerne bodde på et 
vakkert slott, ble hun oppmuntret av Gud til 
å bruke arvepenger til å pusse opp huset til 
et vakkert hjem. Kristine kjente på et kall til 

å åpne hjemmet sitt. I mange år har DTS-en 
i Oslo, Skaperkraft, ungdommene fra lokal-
menigheten, UIO-talere og mange flere over-
nattet i huset på Snarøya.

Kalt til politikk
Det gikk ikke lange tiden før Gud kalte henne 
til noe nytt. Denne gangen politikk. Den første 
perioden på fire år, hadde KrF to represen-
tanter i kommunestyret. Kristine var den ene. 
Dette var spennende. Ved neste kommunevalg 
husker Kristine at hun gråt, da hun ble valgt 
inn i kommunestyret i Bærum, som KrFs eneste 
representant. «Når livet et utfordrende, er det 
ekstra viktig å vite at du er der du skal være», 
sier Kristine.

Hun visste at Gud hadde ledet henne til 
politikken. Derfor holdt hun ut og hun fikk all 
den trøst og styrke hun trengte. Etter tolv år sa 
hun seg ferdig og begynte som daglig leder på 
Fornebu Gjenbruk. Cirka 80 prosent av pengene 
som kommer inn, skal gå til å bygge en kirke på 
Fornebu. 20 prosent av pengene går til forskjel-
lige misjonsprosjekter i utlandet. Selv om det er 
krevende enkelte dager, vet 
hun at Gud har kalt henne til 
dette nå.

Noe nytt?
Kristine har opplevd Guds 
kall på forskjellige tidspunkt 
og steder. Det har ført henne 
til der hun er i dag, som hun 
uttrykker stor takknemlighet 
for. Hun tror hun er der Gud 
har kalt henne til å være. 
Kanskje hun blir der resten av 
livet, kanskje Gud leder henne 
til noe nytt om noen år? Det er 
nettopp når vi tjener Gud at vi 
får et spennende liv.

Ett kall eller flere kall?

INTERVJU
SARA K. SORTLAND 

(22 år) Med i 
lederteamet 
for Disippel 

Oslo. Studerer 
tekstforfatter 

på Westerdals, 
Høyskolen Kristiania. 

Tok DTS på Kona, 
Hawaii i 2017
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J: Hei Frida! So bra vi kunne finne tid 
til å snakke litt ilag.

F: Hei Jorunn      Veldig kjekt at du er 
på tiden! I Thailand derimot, haha, er 
det ikke alltid slik …

J: Å? Ekje det?

F: Nei… Æ har et morsomt eksempel 
på tidsbegrepet deres: Æ og familien æ 
bor hos skulle bli med på en julefeiring 
for fattige barn i nabolaget. De sa det 
skulle starte kl. 0700, men folka kom 
ikke før 08.30, og de starta 09.00. Vi 
var der selvfølgelig kl 07.00  

J: Hehe, nei, det ekje som i Norge, der 
alle e på tida.

F: Nei, æ blir aldri vant te det. Noe 
annet det tar lang tid å venne seg te 
er trafikken (her kjøre de på venstre 
side ) og de uskrevne reglene i 
landet. Men det er mange andre ting 
æ har vennet meg te! Gjestfriheten, 
matmarkeder, annerledes toaletter og 
hilsemåter for eksempel …

J: Hilsemåter?

FRIDA NIBE-
SVENDSEN (21) frå 

Kristiansand tok DTS 
på Skjærgårdsheimen 

i 2018/19. Etter 
skuleslutt skulle ho 
i utgangspunktet 

reise på ettårsteam 
til Thailand, ilag med 
det som såg ut til å 
bli tre andre jenter. 

Men då ingen andre 
meldte seg på, og 
det ikkje blei noko 
team - reiste ho 

likevel, heilt aleine. Ho 
er dermed ein av dei 
50 feltarbeidarane 
som er sendt ut frå 
«Heimen». Mae Sot, 
ein by på grensa til 
Myanmar, er hennar 
nye heim dei neste 
månadane, der ho 
bur saman med ein 

familie. Der jobbar dei 
blant folkegrupper 
som aldri har høyrt 

om Jesus. 

På nett 
med Frida

F: Æ omgås to folkegrupper der æ bor, 
og de hilser forskjellig.

J: Aha!
Ej syns at man ofte høre om at gjest-
friheten e en ting som mange feltar-
beidere sette pris på. 

F: Det er helt sant! Det æ liker aller 
best må være hvor godt de tar vare 
på familien sin. Her er man nær til 
de som er gift med kusinen til moren 
din :P Det syns æ er veldig fasciner-
ende, siden æ så vidt kjenner mine 
egne kusiner og fettere. Det er alltid 
gjester hos oss. En onkel, tante, 
kusine eller nabo.

J: So koselig, da ^^ Ka slags familie e 
det du egentlig bor hos? 

F: Det er en familie på seks. De har 
fått på hjerte sitt å starte en UIO-senter 
her. De har fire barn og tre av de går på 
hjemmeskole. Så to av mine ukedager 
går te hjemmeundervisning.

J: So deilig at du kan få bo hos  
en familie!

Det er ofte mange rundt Det er ofte mange rundt 
bordet heime med Frida og bordet heime med Frida og 
familien ho bur hos, noko familien ho bur hos, noko 
Frida setter pris på. Frida setter pris på. 
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Høyre: Høyre: Det er mange ting Frida ikkje har Det er mange ting Frida ikkje har 
vendt seg til enda. Ein ting ho har vendt seg vendt seg til enda. Ein ting ho har vendt seg 
til, er dei mange matmarkeda der ho bur. til, er dei mange matmarkeda der ho bur. 
Nede: Nede: Frida er engasjert i eit veveprosjekt Frida er engasjert i eit veveprosjekt 
som hjelper fattige landsbykvinner til å tene som hjelper fattige landsbykvinner til å tene 
til livets opphald. til livets opphald. ALLE FOTO: PRIVATALLE FOTO: PRIVAT

INTERVJU
JORUNN VALBØ 

TRAN 
(27) gift med Philip, 

fra Sykkylven. Bor og 
studerer i Danmark. 

Tok DTS i Skien i 2011.

F: Ja, det er en velsignelse. Æ reiste jo 
ned alene og visste ikke helt hvordan 
det kom til å bli. Æ var litt bekymret 
for at æ ikke skulle få noen venner. Gud 
svarte på min bønn. I tillegg te at æ har 
blitt en del av familien, har æ også fått 
mange lokale venner. 

J: Viss to daga går med til heimeun-
dervisning, ka bruka du resten av 
veka på?

F: Æ må helt ærlig si at hverdagen 
er annerledes enn forventet. Æ visste 
ikke helt hva æ kom te, så det va jo 
vanskelig å forestille seg det. Men vi 
har startet et veveprosjekt i en landsby. 
I den landsbyen vi jobber i bor det 
mange fattige mennesker som aldri 
har gått på skole. Damene i landsbyen 
er veldig flinke te å veve, så vi utvikler 
produkter som vi kan selge, slik at de 
kan tjene penger. En dag går te å møte 
og jobbe med de nydelige damene i 
landsbyen. Æ har også noen dager til 
kontorarbeid, der æ planlegger skolen, 
og hvilke produkter vi kan lage. 

J: Utrulig bra initiativ! Det e masse 
man får vere med på der ute i «den stor 
verden» 

F: Ja, det er spennende. Hvis det er 
noen som vurderer å reise ut i misjon 
vil æ bare si: gå for det! Æ synes det er 
en god ide å prøve seg på et ettårsteam, 
sånn som meg, eller kontakte noen i 
feltet, for å få smaken av misjon og op-
pleve gleden ved det! 

J: Det høres ut som en trygg måte å 
prøve seg litt fram på. 

F: Ja      Men nå skal æ i seng. Apro-
pos seng: Noe som overrasket meg 
var, hvor mye æ savner sofaer og myke 
senger      Haha, sengene i Thailand ser 
kanskje myke ut, men de er egentlig 
veldig harde. Det tok en stund å bli 
vant te dem. 

J: Ej håpe du får sove godt allikevel :P 
God natt, og takk for snakken   

F: Det gjør æ nok      Hadebra! 



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

www.uioborgen.no 
UIO Nordland, 

Nesveien 11, 8220 Røsvik 
tlf. 75 75 15 03 

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

UIO Ålesund, 
Parkgata 14, 

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

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.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 Bergen, 
Løbergsveien 73 B, 

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

www.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. 
Ann-Helen Sperrud, nestleder

UIOS ARBEID 

SENTRE I NORGE



If you would like to subscribe to Mot Målet or receive other information about YWAM Norway,
Contact us at tel: +47 62 57 43 00 – e-mail: info@ywam.no – www.motmålet.no

Return address:
Ungdom i Oppdrag

N-2312 Ottestad
NORWAY

Proklamedia
Ungdom i Oppdrag

Gratis porto ved  
kjøp over kr 350,-

www.proklamedia.no

WWW-PROKLAMEDIA.NO

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

– Alv Magnus
Hans Nielsen 
Hauge
– Mannen som 
forandret Norge
Alv Magnus kommer med 
en ny, utvidet bok om 
Hauge vekkelsen. Den 
forrige, Veirydder med 
gnagsår, kom ut i 1996 og 
ble utsolgt etter 6000 ek-
semplarer på rekordtid. Nå 

har han en revidert utgave med seks nye kapitler. 
De handler om gründere, kvinner, en lokal vek-
kelse og haugianernes innflytelse i Amerika. 
Hauge er stadig aktuell. En ny generasjon må bli 
kjent med vekkelsen som rystet og  
forandret Norge. kr 349,-

– Johannes Hartl
En brann  
i hjertet
Hva er bønn? Hvordan 
virker bønn? Og hjelper 
bønn egentlig? Hvordan 
skal vi begynne å be, og 
hvor fører bønnen oss? 
Dette er spørsmål som 
Johannes Hartl har brukt 
hele livet på å utforske. 
Svarene har han funnet 

gjennom møter med mennesker og erfaringer – 
ofte på reise. Ved å utforske ulike tilnærminger til 
bønn – kontemplativ bønn, forbønn, kreativ bønn, 
kraftfylt bønn og åpenbaringsbønn – oppmuntrer 
Hartl oss til å gjenoppdage bønnens hjerte – en 
Gud som hører oss og ønsker å tale til oss. kr 249,-

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

ene - lære seg språket deres og dele evangeliet. 
Elisabeth skrev en detaljert dagbok der hun 
dokumenterte livet sitt og misjonstjenesten som 
preget det. Etter mange år i Sør-Amerika vendte 
hun tilbake til USA, der hun ble en av vår tids 
mest innflytelsesrike kristne kvinner. kr 199,-

–Anna Wagner
A Strange 
and Beautiful 
Place
 – Forty devotions 
for short term 
missionaries
This book brings up the 
issues and questions 
that all outreach teams 
grapple with, like: What 
is prayer and why should 

I pray? How can I presume that I have something 
to give to these people I am trying to serve? It is 
possible to “fail well”? What does this mean and 
how do I do it? How do I pray when I am annoyed 
with my teammate? This book will kick-start your 
learning and growth so that you can get the most 
out of your outreach. kr 280,-


