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Mot Målet

Vi er fra 0-100 år. Vi bor i over 150 
nasjoner. Vi jobber sammen som 
venner i flerkulturelle team og på tvers 
av generasjoner. Vi kommer fra ulike 
kristne tradisjoner og sammen tilber vi 
Gud med ulike uttrykksformer.

Vi er overgitt til å vokse i vår 
forståelse av hvem Jesus er og hvordan 
han vil at vi skal elske og tjene men-
neskene i verden. Vi liker nye ideer og 
lar gjerne unge mennesker slippe til. Vi 

tror at Gud vil ha en levende relasjon 
med hver og en av oss.

Vi reiser mye. Vi blir berørt av men-
nesker som lider og vi gjør noe med 
det. Det er viktig for oss at avgjørelser 
tas lokalt. Vi er ikke her for pengenes 
skyld og vi lever gjerne enkelt. Vi har 
erfart at troen på Jesus vil ta deg til 
steder du aldri hadde drømt om og 
gjøre ting du aldri kunne forestille deg, 
på måter du aldri ville trodd.

Hvem er 
Ungdom i Oppdrag?

Mot Målet kommer 
ut fem ganger i året, 
og du kan få bladet 
gratis i postkassen 

din. Frivillig 
abonnement betales 
via giro, eller direkte 

på kontonummer: 
3000.14.69378,  

merkes «Mot Målet».
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Andreas Nordli, Leder for 
Ungdom i Oppdrag Norge 

www.andreasnordli.no 
t @andreasnordli

I hagen min er det 
elleve epletrær. Det 
eldste er visstnok 
plantet i 1912.

Så fort sprengkulden her på Hed-
marken er over, lar jeg trærne få 
smake kniven. Det føles brutalt. 

For to år siden skar jeg mer enn 
noen gang. Jeg kuttet så mye at 
til og med naboen kommenterte 
det. «Her blir det ikke mye frukt», 
sa han. Særlig gikk det ut over de 
eldste trærne. Han fikk rett. Men 
jeg hadde en plan. Og i fjor fikk 
jeg lønn for strevet. Da bugnet det 
nemlig over av frukt. Til og med de 
eldste trærne bar frukt. I september 
hadde jeg lagret over 50 glass med 
syltetøy og nesten 100 liter eple-
juice i kjelleren. Enda nyter vi godt 
av «hage-massakren» for to år siden. 

Rett før sin død på korset snakker 
Jesus om beskjæring av vintrær. 
Grener som ikke bærer frukt blir 
skjært bort. Grener som bærer 
frukt, rammes også av kniven – ikke 
så mye – men likevel noe, slik at de 
kan bære mer frukt. 

Vi kan forstå «åndelig frukt» på  
to måter: 

For det første vokser Åndens frukt 
«inni oss». Paulus presenterer en 
lengre liste over eksempler på dette 
i Gal 5:22-23: Kjærlighet, glede, 
fred, overbærenhet, vennlighet etc. 
I sitt brev til Efeserne 1:17-18 ber 
Paulus om at «…Gud … må la dere 
får en Ånd som gir visdom og åpen-
baring … så dere får innsikt i det 
håp han har kalt dere til…». Frukt 

Epletrær og koronakrise 
i åndelig forstand er altså noe som vokser inni oss. Det er 
prosessen hvor vi blir mer og mer lik Kristus, en forvandling 
som skjer innenfra og ut. Metamorphoo er det greske ordet 
som blir brukt for å beskrive denne forvandlingen (2 Kor 
3,18) – prosessen hvor larven blir til en sommerfugl. 

For det andre er Åndens frukt noe som vokser eksternt – som 
et resultat av vårt liv og arbeid, hvor Guds rike blir synlig 
iblant oss. Jesus snakker om dette i lignelsen om pundene og 
talentene (Luk 19:11ff og Matt 25:14ff). Hvordan forvalter 
vi det som er gitt oss i møte med andre mennesker? Hva er 
resultatet av våre aktiviteter? Vokser Guds rike iblant oss? 

Koronakrisen har gjort noe med 
dagsrytmen vår. Mange aktiviteter 
er lagt på is. Nye praksiser og ryt-
mer etableres. Dette gir oss en god 
mulighet til å vurdere tidsbruken 
vår. Er det noe i våre liv som 
trenger å «skjæres bort»? Er det 
noe som stenger for at «Kristus skal 
få skikkelse i meg?» Er det aktiv-
iteter i kirkene våre som ikke bærer 
frukt? Er det på tide å tenke nytt? 
Har koronakrisen hjulpet oss til 
å finne nye avenyer for å formidle 
at Gud er god? Er det noe vi skal 
begynne med? 

Koronakrisen vil ikke vare evig. 
Kanskje er vi tilbake til normalen 
når skolene begynner i høst. 
Kanskje vil det ta et helt år. Ingen 
vet. Men jeg håper at når hverda-
gen kommer tilbake, så har vi latt 
Høstens Herre beskjære oss, slik at 
vi kan bære mer frukt. 



Kort Nytt

ODDVAR SØVIK GIR UT NY 
BOK OM DISIPPELSKAP
«Det synes som det har blitt et skille mel-
lom det å tro på Jesus, og det å følge Jesus. 
Dermed har det også blitt et skille mellom det 
å være en kristen og det å være en disip-
pel. Men det skillet finnes ikke i Bibelen», sier 
Oddvar Søvik om sin nye bok Følg meg! Boken 
kommer i disse dager ut på Proklamedia og 
handler om hvordan di-
sippelskap ser ut i dag. 
Oddvar Søvik er utdan-
net teolog fra MF og 
har hatt mange ulike 
lederverv rundt om i 
hele landet, før han ble 
pensjonist i 2012. Søvik 
har skrevet en rekke 
bøker, hvor flere er 
utgitt på Proklamedia. 
Boken kan kjøpes på 
www.proklamedia.no 
eller i din lokale  
kristne bokhandel.

UNGDOM I OPPDRAGS 
FORBØNNSTJENESTE
Ivar og Anne Marie Eidsheim har i 
en årrekke vært kontaktpersoner 
for Ungdom i Oppdrags forbønns-
tjeneste. De har mottatt bønne-
begjær fra personer i hele landet og 
har trofast bedt for land og folk. Nå 
har de bestemt seg for å avslutte 
tjenes ten som kontaktpersoner. 
Det er ikke bestemt hvem som skal 
overta dette ansvaret.

ÅPNER KONTOR I 
ÅLESUND FOR UNGDOM I 
OPPDRAGS SKIPSARBEID
Ungdom i Oppdrag Ålesund har lenge 
vært en sentral partner i arbeidet med 
Ungdom i Oppdrags hospitalskip i Papua 
Ny-Guinea. Nå åpner Jan og Randi Alnes, 
senterledere for Ungdom i Oppdrag Åle-
sund, et eget kontor i Ålesund som skal 
jobbe med informasjonsarbeid, rekrut-
tering og innsamling til dette arbeidet 
i Papua Ny-Guinea. Kontoret blir i den 
gamle «Bedehuskafeen» i Ålesund Bede-
hus, midt i Ålesund Sentrum.

REGNSKAP 2019
Foreløpige regnskapstall viser at 
Stiftelsen Ungdom i Oppdrag får et 
overskudd på nesten 1,5 millioner 
kroner i 2019. Overskuddet tillegges 
stiftelsens egenkapital. Omset-
tingen for fjoråret var cirka 50 mil-
lioner kroner. Dette er ikke inkludert 
Proklamedia, gårdsdriften på Grime-
rud, Ungdom i Oppdrags barnehager 
eller Ungdom i Oppdrags Friskole.

NYE SENTERLEDERE I NORDLAND
Øystein og Gro Rykkelid har ledet Ungdom i Oppdrags 
arbeid i Nordland siden oppstarten for 20 år siden. I 
fjor kjøpte UIO Nordland et senter i Sørfold kommune, 
litt nord for Fauske, og all virksomheten er nå flyttet 
fra Nordtun Skole i Meløy kommune. Øystein og Gro 
Rykkelid har nå bestemt seg for å avslutte som senter-
ledere og skal i løpet av sommeren gi stafettpinnen 
videre til Sondre (26) og Annika (27) Neverdal (bilde). 
Sondre kommer fra Bodø, mens Annika er fra Finland. 
De har vært gift i fire år og har en liten sønn. De har 
jobbet i Ungdom i Oppdrag siden 2015.



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

5

For litt siden feiret vi påske. Det ble en 
annerledes påske. Kanskje var du sam-
men med familien din, eller kanskje 
satt du i isolasjon? Kanskje ble ikke 
denne påsken feiret på hytta slik mange 
er vant til. Men vi feiret slik vi kunne, 
for påskebudskapet vi alltid stå fast.

Og slik kan vi se på påsken som et 
bakteppe, som et mirakel. Da ga Jesus 
Kristus sitt eget liv slik at vi kunne 
ha evig liv. Men hvordan opplevde 
disiplene sin påske, den gangen Jesus 
ble korsfestet?

De feiret sammen med Jesus og delte 
påskemåltidet. Dagen derpå hang han 
på et kors. Tre dager senere var han 
oppstått fra de døde. Personlig kan jeg 
ha en tendens til å lese Matteus 26 
til 28 i en fei, ordene går forbi og det 
samme gjør hendelsene. Men hvor-
dan var disse få dagene for disiplene, 
hvordan gikk disse timene, minuttene? 
Disiplene hadde tilbrakt tre år sammen 
med Jesus og etter et festmåltid ble 
deres rabbi korsfestet.

For noen måneder siden kunne vi gå på 
konserter, restauranter, til skolen, jobben 
og universitetet, men nå har en global 
pandemi satt samfunnet litt på pause. I 
disse tidene har verden og våre liv brått 
blitt endret. Kanskje du har fullt hus med 
barn og prøver å få til hjemmekontoret, 
eller du er en ensom student som jobber 
med skole hjemmefra.

Et spørsmål jeg har jobbet med mye 
gjennom påsken, handler om hva vi 
kan lære av disiplenes uro, spenning 

og redsel. Nå som påsken nettopp er 
over, så sitter vi, kanskje, slik som 
disiplene, i frykt og uvisshet om hva 
som vil skje videre?

Det er aldri lett å tolke store verden-
shendelser, slik som en pandemi, 
gjennom Guds øyne. Og jeg tror det 
ikke vår jobb å gjøre det heller. Men på 
tross av alt, tror jeg vi kan lære mye 
av disiplene, som i en uviss situasjon 
samlet seg i sin gruppe, i sin familie og 
søkte først av alt Gud.

Jeg vil fremdeles dele et godt budskap, 
et urokkelig budskap, men jeg vil også 
gi et realistisk budskap. Vi lever i en 
uviss tid – en vanskelig tid – og kanskje 
kjenner vi på kroppen hvordan di-
siplene hadde det, de tre dagene de satt 
og ventet? I dag er vi heldige, og i vårt 
land lever vi ikke under press for troen 
vår slik som i andre deler av verden. 
Vi kan samles i våre familier, og vi er 
heldige å kunne samles i digitale kirker. 
Zoom og andre digitale verktøy kan 
hjelpe oss å holde sammen i felleskap, 
slik disiplene gjorde i en uviss tid.

I denne utgaven kan du lese om hvor-
dan vi i UIO har samlet oss, på Zoom 
og andre digitale verktøy. Hvordan vi 
ser opp og vet at vi tror på en Gud som 
hører våre bønner.

Gud er god og før eller siden kan vi, 
igjen, samles i kirkelokaler, 
universiteter, jobber og åpne UIO-
sentere og skoler.

Disiplenes felleskap i en 
vanskelig situasjon
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I 2010 sendte Ungdom i Oppdrag Rogaland et DTS-
team til Mexico City,  det første av mange. Sen-
terleder for UIO Rogaland, Jan Torland, hadde fått 
det for seg at UIO Rogaland skulle starte et arbeid 
i Mexico City for å utruste spansktalende personer 
til misjon.

Etter mange års forberedelser, flyttet vi fra Norge 
til Mexico i 2019 for å starte. I begynnelsen var ikke 
teamet så veldig stort, bare tre personer: en meksi-
kaner, en nordmann, og en japaner. Men snart be-
gynte Gud å kalle flere til å bli med, og vi ble raskt 

syv personer å teamet, det perfekte tallet!

Teamet ved 
YWAM Hola! 
har vokst fort 
over kort tid.
 FOTO: EMILIE 
TODAM FUTTRUP

Rå lovsang
De første seks månedene hadde vi 
ikke et eget sted å bo. Guttene bodde i 
en liten leilighet nært sentrum, mens 
jentene bodde nord i byen, hjemme hos 
en venn av oss. Det var utfordrende å 
ikke bruke all tid og bønn på å finne 
et sted vi alle kunne bo sammen. Jeg 
husker Andreas Nordli, leder for Ung-
dom i Oppdrag i Norge, si at «en av de 
viktigste tingene for et pionerteam, er 
å finne en bærekraftig rytme». Så selv 
om bønnene våre om en fremtidig plass 
å bo ikke stoppet opp, gjorde vi en 
innsats for å utvikle daglige 
rutiner. Vi begynte for 
eksempel å ha re-

Latinske 
vikinger i Mexico 

CityUIO ¡Hola! har et viking-hjerte! Og 
dersom du ikke enda vet hvem vi 
er, så la meg fortelle historien vår. 
Du har nemlig en del i den.
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gelmessige møter for å søke Gud, bønn 
og lovsang på tre ulike steder i byen, og 
vi inviterte lokale venner til å bli med. 
Et av disse stedene var en cafe hvor vi 
hadde lovsangkvelder. Hver fredag kom 
mange mennesker fra ulike kirker sam-
men for å lovprise Gud. Disse kveldene 
var helt rå! Det begynte med bare ti 
personer, men vi vokste raskt til over 
sytti deltagere.

Visjon ble virkelighet
Snart begynte vi å vokste eksponen-
tielt og multiplikasjon 
ble den nye regelen. Vi 
gikk fra syv til tretti 
stab, og Gud forsørget 

oss med et hus som tidligere hadde 
vært brukt av et narkotikakartell. Med 
en gang vi fikk bygget, som tidligere 
ble brukt til ondskap, begynte vi å 
mobilisere meksikanere og andre 
nasjonaliteter til misjon. Visjonen vår 
er blitt en realitet!

GOfest
Siden 2019 har vi mobilisert ni team 
som har reist til Japan, og over sytti 
team til Mexico, vi har startet tre DTS-
er, og utrustet og trent over 500 per-
soner. Vi har samarbeidet med mange 
kirker, og utallige har blitt berørt av 
Den hellige ånd gjennom de ulike 
tjenestene og skolene våre. 

REPORTASJE
JOSE ELISAMA 

 (33 år) fra Mexico. 
DTS stab ved YWAM 
Rogaland fra 2014 til 

2018. Er nå baseleder 
ved «YWAM ¡Hola!» i 
Mexico City. Tok min 

DTS ved YWAM Perth 
i 2011.
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Carry the Love turneen 
har i 2020 nådd 24,448 
studenter i USA med 
evangeliet og 2,043 
har gitt livene sine 
til Jesus. I April 2020 
skulle Carry the Love 
komme til Norge. Nå 
skifter de strategi, men 
med samme målet. 
Dro til Hawaii
Vilde Nyjordet er med å lede Carry the 
Love teamet i Norge. Vilde er oppvokst 
i Oslo og for to år siden tok hun en 
DTS på Kona, Hawaii. Siden den tid har 
hun fullført skolen Revival and Refor-
mation med UIO Kona, som fokuserer 
på vekkelseshistorie og hvordan kristne 
i dag kan bringe både vekkelse og refor-
masjon til de stedene som Gud kaller 
dem til. 

Hjerte for Norge
«Det var i løpet av skolen at Gud 
begynte å kalle meg og gi meg et hjerte 
for Norge; en sult etter å se nordmenn 
vite hjem de er og hva Gud har kalt 
dem til.»

Vilde forteller at hun vokste opp i 
et kristent hjem og gikk aktivt i kirken 
som barn, men hun skjønte aldri hva 

Carry 
the 
Love 
turné i 
Norge

Timeplanen for de kom-
mende månedene er full. 
Og nå planlegger vi også 
en meksikansk versjon av 
GOfest!

¡Mi casa es tu casa!
UIO Norge har vært en kjem-
pestor inspirasjon for oss. Man 
hører ofte teamet vårt snakke 
om Norge, for eksempel 
synger vi alltid et bordvers før 
vi spiser. Selv om vi vet dette vil 
forandre seg over tid når vi vokser, 
så gjør vi god nytte av arven fra UIO 
Norge og UIO Rogaland: en pionerånd, 
apostoliske velsignelse, og lidenskap og 
glede i bygge Guds rike.

Skjønner litt mer nå? UIO ¡Hola! har 
et Latinsk vikinghjerte! ¡Mi casa es tu 
casa! Bli med! ~
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INTERVJU
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.

det ville si å ha en relasjon til Jesus. 
Hun forteller at på videregående var 
hun «stuck i festing, alkohol, og alt 
det der. Men nå to år senere er jeg satt 
fullstendig i frihet og kan dele det med 
folk som ikke har peiling (på Gud), om 
hvor stor glede det er!»

Carry the Love - Ny Strategi
Carry the Love er en to dagers event 
med et sterkt evangelistisk budskap 
som fokuserer på å utruste studenter 
til å nå ut til sine universiteter og høys-
koler med Jesus. 

Grunnet Covid-19 utbruddet har de 
måttet kansellere de fem Carry the Love 
eventene de hadde planlagt å ha i Norge. 
De skulle besøke Oslo, Kristiansand, 
Stavanger, Bergen og Trondheim. 

Den 8 April møttes vi på livestream 
med lovsang, forkynnelse, undervis-
ning og vitnesbyrd. Vi samlet folk fra 

hele Europa.
Høsten 2020 planlegger de nå å ha 

flere evangelistiske samlinger. Dette 
blir praktisk trening i evangelistering 
og lovsangs samlinger. 

Turnee i Europa
Før COVID-19 utbruddet hadde Vilde 
akkurat kommet hjem fra del en av 
turneen i Europa. I Tsjekkia fikk de 
besøke flere katolske skoler hvor de 
fikk forkynne evangeliet til elevene. 
«Når den hellige ånd kommer over 
klasserommet, på en helt vanlig 
skoledag, så begynner folk å gråte og 
har lyst å komme til Jesus og omvende 
seg fra sine tidligere liv!»

Vilde har forventning om «at folk kom-
mer til å få skikkelig møte med Jesus». ~

 CARRY  
THE LOVE  

er en kampanje 
som kommer fra 

Circuit Riders. 
Circuit Riders er 

en tjeneste under 
Ungdom i Oppdrag 

med fokus på å 
nå universiteter 

og videregående 
skoler med Jesus.

Vilde Nyjordet jobber i 
dag med Carry the Love
 FOTO: PRIVAT
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Alle i Norge er blitt 
personlig berørt av 
Korona-virusets her-
jinger. Mange er blitt 
permitterte, noen eier 
firma som kanskje går 
konkurs, noen er blitt 
syke og noen få har 
mistet sine kjære.

Ungdom i Oppdrag har fulgt alle 
rådene fra myndighetene, og i flere til-
feller tatt strengere forhåndsregler enn 
det som er anbefalt. Det betyr at alle 
outreach-team kom hjem så fort det 
lot seg gjøre i mars. Flere skoler med 
oppstart i mars og april er blitt kansel-
lert, mens noen skoler kjører videre 
med online-undervisning. Av våre 150 
misjonærer, er 17 misjonærer kommet 
hjem. For noen ble det et kappløp mot 
klokka om å komme seg hjem.

Sentrene
Mange av Ungdom i Oppdrags 
medarbeidere i Norge bor i kommu-
niteter. Her har vi foretatt individuelle 

beslutninger om hvordan videre drift, 
ofte i samarbeid med lokale helsemyn-
digheter. Da sentrene også fungerer 
som private hjem, har de fleste sen-
trene fortsatt noe virksomhet, men 
da i svært begrenset omfang. Noen av 
sentrene har i realiteten vært avstengt 
som karanteneområder, hvor ingen har 
kunnet komme. Andre har vært litt 
mer åpne.

Økonomi
Så langt har Ungdom i Oppdrag tapt 
godt over en million kroner på Koro-
nakrisen. Noe av dette får vi nok igjen, 
men det er fortsatt uklart hvor mye. 
Tapet skyldes avlyste skoler, arrange-
ment og ubrukte flybilletter. Dersom 
restriksjonene fortsetter utover som-
meren og høsten, kan det bli dramatisk 
for oss. Selv om Ungdom i Oppdrag to-
talt sett har god økonomi, er det noen 
av sentrene som bærer store utgifter 
i form av leieavtaler og banklån som 
nok vil oppleve krevende tider utover 
høsten, om alt må avlyses.
 Andreas Nordli,

leder for Ungdom i Oppdrag

Korona-krisen og 
Ungdom i Oppdrag 
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Chris Duwe har sammen med sin kone 
Aslaug, nylig gitt ut en ny bok for barn. 
Boken har tittelen «Øystein på smule-
jakt – Hva verdens begynnelse forteller 
oss om Gud» og handler om at ingen-
ting kan komme fra ingenting. 

Det er en veldig logisk sannhet. Ingen 
forventer at middagen blir ferdig av seg 
selv. Men når det kommer til verden, 
dyr, mennesker og DNA, så tror vi plut-
selig at dette kan bli til av seg selv. Men 
det stemmer ikke, sier Chris.

Hvilken aldersgruppe passer 
boken for?
5-8 år når voksne leser den sammen med 
barna. 8-10 år når barna leser alene.

Hva håper du at boken skal 
bidra med?
Jeg håper at den kan bidra til den gode 
samtalen i sofakroken. At barn får 
mulighet til å tenke gjennom det de har 

hørt. Jeg føler at foreldrene gjerne vil 
ha litt hjelp til å ta opp store spørsmål 
som: Eksisterer Gud? Da er denne 
boken et dypt og enkelt svar. Jeg håper 
at boken kan føre til at voksne og barn 
kan lese den sammen og oppdage at det 
er sant at Gud finnes. I boken feirer jeg 
at Øystein forsker og vil finne ut av ting. 
Og det håper jeg at boken kan formidle; 
at det er lov å tvile, det er lov å stille 
spørsmål, for da kan man finne svar.

Jeg håper også at barna skal oppdage 
sin verdi. Vår grunnverdi er at Gud har 
skapt oss. Gud har gitt oss en mening. 
Når Gud har skapt verden, så har han 
også skapt deg, da er du verdifull. ~

Chris Duwe med ny bok

NY BOK
EVA MARIA NILSSEN 

37 år fra 
Varangerbotn i 

Øst-Finnmark. Leder 
Bibelkveld ved UIO 

Rogaland. Tok DTS i 
Skien i 2003.

Barn må få 
lære at den 

kristne troen er 
troverdig
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Fokus 
på 

familien
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Med stengte skoler og barnehag-
er, og der mange må ha hjemme-
kontor, er familien og hjemmet blitt 
viktig i denne tiden. Det gir mange 
nye muligheter.

I krisetider ser en raskt hva som er viktig i et samfunn. 
De siste ukene har det vært tydelig at familien er en pilar 
i samfunnet. Mange foreldre har måtte hatt hjemmeskole, 
hjemmekontor og nå også hjemmekirke. «Det byr på sine 
utfordringer, men gir også mange flotte muligheter», sier 
Geir Edvin Frøen, leder av Familiefokus. 

En av mulighetene er all digitalisering som har skjedd. 
Chris Duwe og Svein Ola Skaaret, gjorde kontoret sitt om 
til et studio. Til daglig jobber de med Øystein-prosjektet 
ut i fra Familiefokus. De har hatt live anti-kjede show på 
Facebook og Youtube hver dag mens skole og barnehage 
har vært stengt. «Vi ønsker å velsigne familiene med et 
program som kan samle familien og gi litt glede midt i 
hverdagen», sier Chris Duwe. I påsken har de sendt en 
egen påskekalender. «Vi håper jo at barn i Norge skal få bli 
kjent med Jesus», sier han. De når ut til flere tusen barn 
og unge gjennom disse showene online.

Dagene har gått litt roligere og en tilbringer mye mer tid 
sammen som familie. «Vi har endelig fått begynne mor-
genen med en familieandakt», sier Frøen. Selv om en er 
blitt mindre effektiv i arbeidet og en savner mye av det en 
fikk lov til tidligere, trekker han frem noen muligheter de 
har opplevd denne krisen gir. «Bønnen har fått større plass 
i vår familie, det er fint å få være mer delaktig i barnas 
skolehverdag og vi har fått mange gode prater om livet 
store spørsmål». Han håper Jesus skal få enda større fokus 
i hver enkelt familie i denne tiden. 

Mot Målet

Chris og Svein Ola rigger 
opp til ny live-sending
 FOTO: PRIVAT
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Nasjonal 
bønnekonferanse 
på Grimerud

«Tal Herre! Din familie 
hører» var tema for den 
nasjonale bønnekonfer-
ansen som ble arrang-
ert på Grimerud i slut-
ten av februar.
I mange år har Ungdom i Oppdrag og 
Nasjonalt bønneråd arrangert Nasjonal 
bønnekonferanse på Grimerud. De siste 
årene har det vært en sterk vekst i an-
tall deltakere. Også i år var det fullt på 
Grimerud, med nesten 500 forhånds-
registrerte deltagere.

I slutten av februar var det ingen som 
var klar over de rystelser og omvelt-
ninger som ventet Norge og verden 
bare tre uker senere. Mennesker fra 
hele landet hadde kommet sammen 
for å høre fra Gud. Vi kan med rette 
spørre oss, hva hørte vi som var med på 
å forberede oss på den virkeligheten vi 
nå står midt oppe i? Vi kan i ettertid se 
at det var flere klare budskap som kom 

frem og lite visste vi hvor fort de skulle 
bli veldig aktuelle.

Klarest var nok ordet fra Rhonda 
Mathisen, som kalte oss til å gå hjem å 
be og gjøre hjemmene våre til bede-
hus. «Gå hjem å be!» ble gjentatt flere 
ganger. Karen Sand kalte oss også til 
fokus på Jesus og at nå er tiden for still-
het og å vente på Gud.

I løpet av konferansen ledet Håvard 
Sand oss i en profetisk handling, som 
illustrerte hvordan bønneskålene har 
blitt fylt opp gjennom våre forfedres 
bønner, helt fra de første irske mis-
jonærene kom til Norge på 800-tallet. 
Så ble bønneskålen med de akkumu-
lerte bønnene fra tidligere generasjoner 
helt over en representant for dagens 
unge generasjon. Som en represen-
tant for den yngre generasjonen, 
delte Elin Slåtten fra Fauske et sterkt 
Jesus-fokusert vitnesbyrd lørdag kveld. 
Hennes budskap handlet om Guds 
lengsel og hunger, og viktigheten av å 

På bønnekonferansen 
ble det gitt mye plass til 
å være fremfor  
Guds ansikt i  
tilbedelse og stilhet 
 FOTO: YWAM GRIMERUD

REPORTASJE
HÅVARD SAND 

Gift med Karen fra 
Filippinene, En sønn, 

David 18 år. 
Jobber som assistent 
i Grimerud barnehage 
og som medarbeider i 

Proklamedia. 
Tok DTS på Grimerud 

høsten 1986
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På grunn av COVID-19 har 
Ungdom i Oppdrag avlyst 
arrangementer i sommer. Nå 
ønsker Ung dom i Oppdrag å 
hjelpe familier til å formidle tro 
på hjemmebane.
«Slik situasjonen har utviklet seg, må vi dessverre av-
lyse arrangementer i sommer», sier leder for Ungdom 
i Oppdrag, Andreas Nordli. «Vi har prøvd å holde på 
beslutningen så lenge som mulig for å se om det ville 
vært mulig å avholde noen leirer, men det viser seg å 
være umulig», fortsetter han.

Dette gjelder GOfest, som skulle vært avholdt i Stavern 
i slutten av juni, samt alle familieleirer og andre kon-
feranser, sommerskoler og leirer gjennom sommeren. 
Ungdom i Oppdrag hadde forventet 3000 deltagere på 
sine arrangementer i sommer.

«Dette er fryktelig trist, siden vi har mange familier 
som har gledet seg, og det har vært lagt ned masse 
jobb i planlegging av dette», sier Geir Edvin Frøen, 
leder av Familiefokus. Han sier det jobbes nå med 
alternative opplegg for de som skulle på familieleirer. 
«Familiefokus sitt ønske er å hjelpe familier og enkelt-
mennesker til et rikere kristenliv. En familieleir han-
dler om å familier til å kunne fokusere mer på hveran-
dre og Jesus gjennom hele året. Vi vil hjelpe kristne 
familier til å gjøre dette, og ser på hvordan de kan tilby 
ulike ressurser gjennom sommeren», sier han.

«Det er klart at dette får økonomiske konsekvenser for 
Ungdom i Oppdrag. På kort sikt går dette bra, men 
dersom situasjonen fortsetter utover høsten, kan det 
bli krevende for oss», sier Andreas Nordli. ~

Alle sommer-
arrangement 
er avlyst

slå dype røtter i Guds ord for å være i 
stand til å gå igjennom vanskeligheter 
og utfordringer. Alv Magnus, Håkon 
Fagervik og Bjørn Olav Hansen delte 
budskap som på hver sin måte var med 
å forberede oss på det som lå foran. 

I tillegg til det som kom frem av ord og 
budskap, ble det også gitt mye plass til 
å være fremfor Guds ansikt i tilbedelse 
og stillhet, samt at det ble brukt mye 
tid i forbønn for Norge og nasjonene.

Samlingen ble et vitnesbyrd om den 
enheten mellom kristne som har vokst 
frem de siste årene, og som gir et 
grunnlag til å stå sammen på tvers av 
sammenhenger når krisen rammer slik 
som nå. 

Vi kan også i ettertid se hvor profetisk 
selve temaet for konferansen skulle vise 
seg å være, mer enn noen gang trenger 
vi som Kirke i Norge å høre fra Gud, 
for best mulig å være forberedt for den 
tiden vi lever i. ~
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Alex og Alina leder 
Proklamedia 

Alex og Alina sammen 
med familien.
 FOTO: PRIVAT

Alex og Alina 
Dragoman, opprinnelig 
fra Romania, har bodd i 
Norge siden 2015. 

De har fire barn Andrei (8), David (6), 
Robert (3) og Monica (2), bor på Grimer-
ud, og sammen leder de Proklamedia, 
Ungdom i Oppdrags forlag. 

Vi møttes i UIO Romania i 2004 og 
giftet oss i 2007, og fortsatte begge å 

arbeide i UIO Romania. I 2015 kom vi 
til Norge for å være stab på et lederkurs 
i tre måneder. Planene våre endret seg, 
vi ble værende og begynte som ledere 
for Proklamedia. 

Å lede Proklamedia er en fantastisk 
reise hvor vi får brukt alle våre talenter, 
samtidig som vi av og til også beveger 
oss utenfor vår komfortsone. Å velge 
bøker og utgi bøker sammen med 
teamet vårt, er en livgivende og spen-
nende prosess. Dette er både morsomt, 

Over de siste utgavene har vi presentert flere stab og 
ledere som står i viktige posisjoner som ikke alltid blir 

belyst. Vi vil presentere flere avdelinger og arbeid som ikke 
alltid for plass i Mot Målet, og i denne utgaven ønsker vi å 
presentere Alex og Alina som har stått i en fast tjeneste 

over mange år. Her er deres historie.  
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men det er også mye arbeid. Jeg (Alina) 
liker best å jobbe med utformingen av 
bøkene, mens Alex liker best når den 
ferdige boken kommer fra trykkeriet, 
og han kan lukte fersk trykksverten fra 
kassene bøkene kommer i. 

Bøker var en viktig del av min (Alina) 
barndom. Jeg ble en kristen da jeg gikk 
på videregående, og en bok om mis-
jonæren Jim Elliot, som levde i Ecua-
dors jungel, påvirket meg dypt. Derfor 
var stort å kunne utgi en biografi om 
Jim Elliot i 2018 og hans kone, Elisa-
beth Elliot i 2020. Deres liv handler om 
trofasthet, håp, kjærlighet til Gud og 
overgivelse til menneskene de var kalt 
til å tjene blant. En god venn sier at vi 
trenger å brenne for bøkene vi utgir. 
Dersom hver bok blir til velsignelse for 
en person, ble 30 000 personer velsig-
net i Norge i 2019. 

Vi tror at vi alle er født unike med 
unike talenter. Andre talenter opp-
dager vi og utvikler vi mens vi prøver 
på nye ting. Å tjene Gud er derfor aldri 
kjedelig. Det er alltid noe nytt og noe 
spennende vi kan lære. Og våre talenter 
gjør mennesker rundt oss bedre og 
sterkere. Gjennom våre liv får Gud 
ære og sammen kan vi vokse, mens vi 
bruker og utvikler våre talenter. 

Vi ønsker å invitere flere til å bli 
med på teamet vårt. Å tjene Gud er 
både en ære og et ansvar. Det største 
privilegium må være at vi en dag skal 
høre Jesus si til oss: «Bra, du gode og 
tro tjener … Kom inn til gleden hos 
din herre!» 

Mot Målet

Bo romslig og fritt på Hedemarken
Eiendom med to bolighus til salgs i Løten. Det romslige hovedhuset har 
5 soverom, kårboligen har 2 (3) soverom. Frittliggende gårdstun med 
utsikt. God plass til prosjekter i garasje, låve og uthus. Her har det vært 
bedt bønner til Gud i hundre år.

Det er 10 km til Hedemarken friskole. 18 km til Hamar, 22 km til Grimerud.
Se mer på www.fjellbekken.no Kontakt Egil Rønningstad på 4020 1177

Ønsket du å betale for 
et frivillig abonnement 

på Mot Målet?

VIPPS 596 225 
3000 14 69378 - merkes Mot Målet
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Det var ikke «bare 
bare» for Kristina Gare-
lius å flytte til en storby 
etter å ha bodd i UIO 
Rogaland i fire år. Like-
vel var akkurat den 
tiden Gud visste hun 
trengte som forbere-
delse til å studere sos-
ialt arbeid. 
Hvordan ledet Gud deg til å 
bli sosionom?
Kristina ler og sier det handler om at 
hun har lyst til å jobbe med mennesker. 
Det har vært en drøm lenge. 

- Da jeg ble frelst, fikk jeg veldig 
hjerte for mennesker, det å oppmuntre 
andre. I 2015 tok Kristina imot Jesus 
på backpack DTS i UIO Rogaland. Noe 
av det som har vært med på å forme og 
gjøre henne bedre rustet til sosiono-
mutdannelsen, var de tre årene som 
stab i Rogaland. Der gjorde de mye 
praktisk, som har vist seg å være en 
fellesnevner med sosialt arbeid. Hun 
lærte å ha en-til-en samtaler, håndtere 
konflikter og løfte hverandre opp. Det 
har vist seg å være gull verdt.

- Hele første året satt jeg og lo, for 
det var så mye jeg har lært fra UIO som 
ble undervist på studiet. Kristina for-
teller videre at mye har blitt åpenbart 
mens hun har gått veien. Da hun søkte 
på studiet, tenkte hun ikke spesielt 
over det, bare at det virket interessant. 
Det er mens hun studerer sosialt arbeid 
at hun ser mer og mer hvordan Gud 
har ledet henne til dette.

Er det noen erfaringer fra 
UIO som preger livet som 
student?
- Det mest praktiske jeg har lært er å 
ikke bekymre meg for penger, tørre å ta 
opp ting og snakke om det, og at vi kan 
be med hverandre! Kristina legger til 
at det er fort gjort å glemme å be og ha 
sin daglige tid med Gud. Hun uttrykker 
takknemlighet overfor UIO som har 
vist henne verdien i å ha tid med Jesus. 
Dessuten føler hun at UIO er fremdeles 
som et hjem for henne. Det er trygt, 
hun kjenner rammene og vet hva hun 
går til. Derfor føler Kristina at hun kan 
slappe av når hun stikker innom basen 
i Oslo eller er på Bibelkveld. 

Hva er dine tips for de som 
går ut av UIO?
Kristina opplevde et kultursjokk da hun 
flyttet til Oslo. Det var uvant å ha så 
mange nordmenn rundt seg istedenfor 
internasjonale. 

- Ha tålmodighet, og fortsette å tro 
at Gud er en god far som forsørger deg 
med det du trenger. Hun legger ikke 
skjul på at det var vanskelig å bygge 
vennskap i forhold til hvordan det var i 
UIO, som gikk mye raskere. Til hennes 
store trøst følte hun Gud minte henne 
på at hun kunne fortsette å investere 
tid i relasjonene fra stabsårene. Hun 
var ikke den eneste fra Rogaland basen 
som flyttet til Oslo høsten 2018. I 
løpet av samtalen ser man hvordan Gud 
forberedte Kristina som stab og ledet 
henne til dette studiet. For i sosialt 
arbeid får hun både bruke det hun har 
lært fra UIO, samtidig jobbe med det 
hun elsker: å hjelpe andre mennesker.  ~

Verdifulle erfaringer

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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Kristina ser hvordan Kristina ser hvordan 
erfaringer fra UIO er med erfaringer fra UIO er med 
i studiene som sosionomi studiene som sosionom
  FOTO: PRIVATFOTO: PRIVAT
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MIRIAM JOYA (29) 
har sidan ho var 18 
år kjent på eit kall til 
å dele evangeliet. 

Dette kallet ville fleire 
år seinare ta ho heile 
vegen frå sin heimby 
og -land, Tegucigalpa 

i Honduras, til 
nasjonen Norge og 

storbyen Oslo.  
Etter at ho var ferdig 
med DTSen sin i Oslo 
2019, var ho viss på 

at ho måtte bli.  
I dag er ho engasjert i 

miskunnsarbeid  
i byen.

På nett 
med Miriam
Jorunn: God morgon, Miriam! Sei 
meg, er det sant at du ikkje visste kva 
«Oslo» var for noko? 

Miriam: Hei      Det er sant. Da jeg 
var 23 snublet jeg over ordet «Oslo», 
men visste ikke at det faktisk var 
navnet på en by og faktisk hovedst-
aden i et land i Europa      Siden den 
gang begynte jeg å lese mer og mer om 
Norge (men egentlig ikke med tanke på 
misjon … )

J: Det er ganske komisk. Men korleis 
enda du då opp i Noreg? 

M: Da jeg var i midten av tjueårene 
leste jeg en bok (The Insanity of 
Obedience by Nik Ripken) som ga meg 
trangen til å si til Gud: «Herre, du må 
sende meg». Den samme natten googlet 
jeg «UIO». Jeg hadde ikke møtt noen 
som var involvert i organisasjonen på 
det tidspunktet. Men da jeg sjekket den 
internasjonale hjemmesiden ble jeg 
fasinert av mottoet «Å kjenne Gud og 
gjøre ham kjent». Jeg søkte på «Oslo» i 
søkefeltet på siden, og da visste jeg det: 
Det var dette jeg skulle. Jeg søkte inn 
på DTS i Oslo i 2017. 

J: Det er ein fantastisk historie! Og no 

arbeidar du med miskunnsarbeid, ikkje 
sant? Korleis er det? 

M: Stemmer. Teknisk sett betyr det 
at vi samarbeider med forskjellige 
organisasjoner i Oslo som allerede har 
et etablert arbeid. De tjenestene jeg 
dedikerer mest av min tid til fokuserer 
på å nå ut til kvinner i prostitusjon. 
Jeg arbeider som frivillig i et hus som 
huser kvinner i en refleksjonstid, etter 
at de har blitt reddet fra menneske-
handel, prostitusjon eller andre typer 
sårbare situasjoner. Jeg arbeider også i 
en tjeneste som når ut til hjemløse i et 
spesifikt område i Oslo. 

J: Det høyrast ut som nokre veldig 
meiningsfulle tenester      Eg gissar 
på at du ikkje snakkar flytande norske 
enda. Korleis kommuniserer du då med 
menneska du når ut til? 

M: Dei fleste er immigrantar. Til min 
store overraskelse kommer mange av 
kvinnene fra Latin-Amerika, som betyr 
at de snakker spansk! Jeg ble virkelig 
rørt da jeg skjønte at Gud hadde sendt 
meg, en spansktalende ung kvinne, for 
å hjelpe arbeiderene med å kommu-
nisere med alle de spanske, og bygge 
relasjoner til dem. Det er en ære å spise 
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INTERVJU
JORUNN VALBØ 

TRAN 
(27) gift med Philip, 

fra Sykkylven. Bor og 
studerer i Danmark. 

Tok DTS i Skien i 2011.

med dem, drikke kaffe og snakke om 
hvor hardt livet er og om Gud. 

J: Det er ganske utruleg. Gud veit kva 
han held på med      Bortsett frå tenesta 
di, korleis er livet i Noreg generelt? 

M: Det er både gode og utfordrende 
sider med å bo i Norge. Jeg liker nor-
dmenns mildhet. De er fascinerende 
og jeg nyter å bli mer kjent med norsk 
kultur, samfunn og språk. Selv om 
nordmenn snakker engelsk, så kan jeg 
noen ganger merke at de er ukomfor-
table med å bytte til engelsk for min 
skyld. Og jeg liker ikke å si «Unnskyld, 
jeg forstår ikke». Så jeg gleder meg 
til dagen jeg kan stille og svare på 
spørsmål! 

J: Det kan eg godt forstå! Eg har aldri 
vore i Honduras, men eg kan førestille 
meg at det generelt er ganske annleis 
enn Noreg.  

M: Absolutt! Kulturen i Honduras 
og Norge er som natt og dag!      Den 
største forskjellen, som også var van-
skeligst for meg, er at Norge har en in-
dividualistisk kultur, mens Latinameri-
kansk kultur er kollektivistisk. Selv om 
jeg fikk mange gode relasjoner, lærte 
jeg i løpet av min DTS at mange priori-
terer plikter fremfor relasjoner, mens 
i Honduras er vi kjent for å ignorere 
arbeid til fordel for sosialt samvær med 
kollegaer …

J: Eg er viss på at begge land har 
noko å lære frå kvarandre      Kva med 
kyrkjeliv - er det annleis enn det du er 
van til? 

M: Morsomt at du spør. I Oslo, etter 
min erfaring, virker det som om mange 
prekener er veldig fokusert på Guds 

kjærlighet og nåde, og utfordrer sjel-
dent kirken til å utøve en mer radikal 
tro. Gudstjenester i norske kirker har 
gitt meg et sterkere forhold til Guds 
godhet og kjærlighet, men noen ganger 
savner jeg en mer utfordrende under-
visning.  

J: Ja, vi treng vel begge deler. Både 
Guds godleik og kjærleik, men òg eit 
spark bak innimellom 

M: Helt sikkert. Men nå tror jeg at jeg 
må gå og lese litt norsk. Vanligvis er jeg 
på universitetet tre ganger i uken for 
å lære norsk, men nå må jeg studere 
hjemme, som alle andre. 

J: Det er greitt, takk for di dyrebare 
tid. Eg forstår du er ei kvinne med 
mykje på programmet      Det har vore 
herleg å høyre frå nokon som er mis-
jonær i Norge! 

M: Ikke noe problem. Neste gang vi 
snakkes kan vi kanskje gjøre det på 
norsk :D Hadebra! 

J: Hade. Guds signing!

Håp er nøkkelen i det 
arbeidet Miriam står i
 FOTO: PRIVAT
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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.

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 

uiobergen.no 
UIO Namdalen, 

Drageidet, 7977 Høylandet, 
e-post: info@uionamdalen.no 

UIO i Molde 
Elvegata 7, 6413 Molde 

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

UIO i Trondheim 
Osloveien 25 Trondheim,  

www.facebook.com/
disippeltrondheim 

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

sognkloster@gmail.com 

Hedemarken friskole 
2345 Ådalsbruk,  
tlf. 62 54 74 00,  

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

Grimerud Barnehage, 
Grimerudvegen 71, 2312 

Ottestad, tlf. 410 63 640,  
e-post: barnehagen@ywam.no  

Bekkelaget Barnehage, 
Nyvegen 11a, 2312 Ottestad,  

tlf. 402 36 552,  
e-post: maily.reinemo@ywam.no

Familiefokus 
Geir Edvin og Nina Frøen 

Familiefokus har 
kontaktpersoner som er 

tilgjengelig for mennesker som 
trenger ekteskaps rådgivning, 
oppfølging eller informasjon 
om ektepar weekender lokalt. 
Ta kontakt på 408 52 217 eller 
familie@ywam.no for info om 

kontakt personer i din region. Se 
også: www.familiefokus.no

Hjertefokus 
Jorun og Hans Erik Berling 
Tlf: 41012885 / 45204662 

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

Proklamedia 
Alex og Alina Dragoman 

(forlagssjefer) 
Grimerudvegen 77, 2312 

Ottestad, 
tlf. 62 57 43 43, 

post@proklamedia.no, 
www.proklamedia.no

YWAM Medical  
Ships Norway 

c/o Ungdom i Oppdrag 
Skjærgårdsheimen,  

4625 Flekkerøy

UIO Norge på nett 
www.ywam.no 

www.twitter.com/
ungdomioppdrag 

www.facebook.com/
ywamnorway

Ønsker du å gi 
en gave til UIO? 

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

Konto nr: 3000 14 69378

Vipps: 501525 UIO Nasjonal

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

Ungdom i Oppdrags styre 
Aleksander A. Knudsen - Molde 

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

Hanne Braathen - Storfjord 
Kjell Ekman - Porsgrunn 
Tove Kirkebye Poulsen - 

Danmark

Ungdom i Oppdrags 
lederteam 

Andreas Nordli, leder. 
Runar Byberg, nestleder 

Ann-Helen Sperrud, nestleder

UIOS ARBEID 

SENTRE I NORGE



www.proklamedia.no

Ønsker du å abonnere på Mot Målet, eller få annen info om Ungdom i Oppdrag.  
Ta kontakt på: tlf. 62 57 43 00 – e-post: info@ywam.no – internett: www.motmålet.no

Returadresse:
Ungdom i Oppdrag

N-2312 Ottestad
NORWAY

– 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 
eksemplarer på rekordtid. Nå har han en revidert 
utgave med seks nye kapitler. De handler om 
gründere, kvinner, en lokal vekkelse og haugia-
nernes innflytelse i Amerika. Hauge er stadig 
aktuell. En ny generasjon må bli kjent med vek-
kelsen som rystet og forandret Norge. kr 349,-

Andreas Nordli
Når Gud er taus

Av og til mister vi troen og 
håpet. Det er som om Gud 
er borte. 

Bibelen tegner et guds-
bilde som takler smerten 
som livet kan påføre oss, 
et bilde av Gud som tåler 
livets realiteter og som overlever døden. Dette 
gudsbilde er som et stort mosaikk. Enkeltbiter gir 
kanskje ikke mening, ja de kan være direkte styg-
ge og oppleves verdiløse. Noen brikker mangler 
kanskje også. Men når vi tar noen steg tilbake, 
kan vi likevel få øye på noe av storheten.
Denne boken prøver å sette noen brikker på 
plass, slik at Gud kan bli litt mer synlig.
Derfor er dette en bok om håp.
Innbundet, kr 248,-

Oddvar Søvik
Følg meg! 
Vi har satt et skille mellom det å tro på 
Jesus, og det å følge Jesus, mellom det å 
ha Jesus som Frelser og det å ha ham som 
Herre. Vi har blitt Ordets hørere, men ikke 
dets gjørere. Dermed har det også blitt et 
skille mellom det å være en kristen og det 
å være en disippel. Men det skillet finnes 
ikke i Bibelen. Det er en og samme sak!
«Vår tid trenger Kristusdisipler» ut-
talte Edin Løvås. Hva innebærer det helt 
konkret å følge ham i dag? Det er den 
utfordringen jeg vil prøve å svare på i 
denne boken. 


