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ne er satt inn i tilfelle jeg trenger
lt med gradering

Et herlig håp for Guds folk

Vi tror på en rik tid for Guds
menighet i den siste tid.
I Matteus kap.13 står det at Jesus
talte mye til disiplene i lignelser.

I dette kap. finner vi lignelsene om
såmannen, ugress i hveten, sennepskornet, surdeigen, skatten i
åkeren, den kostbare perlen og om
fiskenoten. Alle disse lignelsene
var og er jo så interessante, men det
var spesielt en lignelse disiplene
var interessert i.
V. 36 «Og hans disipler gikk til
ham og sa: Forklar oss lignelsen
om ugresset i åkeren».

Hvorfor var interessen så stor rundt
denne lignelsen? Jeg tror det var på
grunn av at den handlet om endetiden. Det finnes kanskje ingen ting
som mange kristne er så opptatt av,
som slutten på denne tidsalder.
Snart kommer Herren, og da skal vi
rykkes bort fra denne jammerdal.
Et herlig håp om å leve i Guds
herlighet og nærvær.
Denne lignelsen gir oss også nye
perspektiver.
Det er ikke bare ugudlighet og uret-

tferdighet som skal vokse, men
Jesus sier: «la dem begge vokse
sammen til høsten».
Kan det bety at parallelt til den
voksende ugudlighet så vokser
Gudsriket?
Tenk om vi kunne bli mer fokusert
på muligheter og utfordringer istedet for ugudlighet og urettfer-

«Det er store
behov for åndsfylte og modne
kristne som ser
muligheten i
dagens samfunn»
dighet? la Gud tenne en ny

kjærlighetens brann i ditt hjerte.
Forny fellesskapet med Jesus og
Hans menighet.

legg merke til at ugresset og
hveten vokste opp under samme
vilkår. Vi kan se oss både syke og
motløse på all den urettferdighet og
ondskap som florerer i vårt samfunn i dag. Men det er viktigere å
hente inspirasjon og nåde, ved
Guds ord og ved Den Hellige Ånd.
Ikke bare for å overleve, men få
oppleve at Gud er mektig.

Det er store behov for åndsfylte og
modne kristne i dagens samfunn
som ser muligheten til å høste for
Guds rike.
Jesu siste ord før han ble løftet opp
i skyen og ble borte for sine disipler
var: «dere skal få kraft i det Den
Hellige Ånd kommer over dere».
For han har sagt: jeg skal ikke
slippe deg og ikke forlate deg.
Ha en fin og velsignet sommer.

Finn Røine
forstander
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Den Hellige Ånd i
KRAFT OG SEIER

Behov for Den Hellige Ånd blant dagens kristne:

– Vi trenger Guds kraft i våre liv
– Kunnskap et ikke nok, men vi må han Den
Hellige Ånd med oss i hverdagen, i våre program og møter.

Tekst:
Elisabeth Brammer/
Ernst Knudsen
Foto: Rune Flækøy

– Vi er brikker som
Jesus gjennom Den
Hellige Ånd vil bruke, og
vi må ha et åpent øre så
vi kan høre hva Ånden
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vil med våre liv.

Det var forstander i
Saron Grorud, Aril
Madsø, som forkynte
pinsens budskap under
våre to menigheters
fellesmøter i pinsen.
Madsø talte inspirert om
Den Hen Hellige Ånds

gjerning, og hvordan alle
troende er i behov av
Åndens fylde.
Dette var Madsøs hovedbudskap, om hvordan
dagens troende trenger
Den Hellige Ånds kraft
til å leve kristenlivet i
hverdagen.
Ånden er gitt for at Guds
menighet på jord skal
fungere som Hans redskap i en mørk og fortapt verden, for å løse de
bundne og sette de

plagede i frihet.
Madsø tok utgangspunkt
fra Johannes Evang.
16:5-15 der Jesus forklarer for sine disipler at
Han skulle gå bort, men
at Den Hellige Ånd
skulle komme til dem
som deres veileder,
hjelper og kraftkilde.
Oppbrudd
Madsø forklarte hvordan
Jesus hadde gått sammen med sine disipler i

som kaltes Øvre Sal, og
holdt sammen i bønn.
– Disiplene gikk inn i
byen, de kom sammen
på bønnemøte, og fikk
bønnesvar. De ble alle
fylt med Den Hellige
Ånd og kraft.

Over: Unni og Raymond
Smenes deltok med sang.

tre år før oppbruddet, og
fortalte disiplene sine at
han selv skulle gå bort,
men Den Hellige Ånd
skulle bli sendt til dem.
– Jeg går til min Far,
men jeg skal sende dere
Talsmannen som skal
åpenbare ting for dere,
og gi dere rikelige velsignelser.

– De følte seg trygge
når Jesus var der, men
Han sa til dem: «Jeg
forteller dere sannheten,
det er til gagn for dere at
jeg går bort, og dere
skal forkynne videre»,
sa Madsø.

Evangeliet skulle
forkynnes ut i hele verden, og mennesker som
levde uten Gud skulle få
høre om en Frelser som
forløser fra synd, og
som gir legedom for
hele mennesket.
– Jesus trøstet dem og
sa: «Dere skal ikke frykte, dere skal ikke bli
alene, men få kraft idet
Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere
skal være mine vitner
både i Jerusalem, i hele

Judea, Samaria og like
til jordens ender».
Da Jesus hadde sagt
dette, ble Han løftet opp
mens de så på, og en
sky tok Ham bort foran
øynene deres.

Sammen i bønn
Disiplene så opp, når
kommer Han tilbake?
Mens de stirret mot himmelen mens Han dro
bort, sto plutselig to
menn i hvite klær foran
dem og sa: «Galileere,
hvorfor står dere og ser
mot himmelen? Denne
Jesus som ble tatt bort
fra dere opp til himmelen, Han skal komme
igjen på samme måte
som dere har sett Ham
fare opp til himmelen.»
Jesus hadde gått med
disiplene sine i tre år før
oppbruddet.
– Nå skal jeg forlate
dere, sa Han. – Det de
tapte ved at Han forlot
disiplene skulle bli til
flere seier for dem, forklarte Madsø.
Han skildret hvordan
Jesu disipler gikk til det

Forvandling
– Disiplene som hadde
vært skuffet og engstelige, fikk nå oppleve
forvandlingen ved Den
Hellige Ånds fylde, og
han som tidligere hadde
fornektet Jesus fikk kraft
og frimodighet.
– Da sto Peter fram og
forkynte evangeliet, for
en forandring det hadde
blitt med ham. Han
hadde vært på
Øvresalen og fått kraft.
Vi trenger den Øvre Sal
vi også, sa Madsø.

Aril Madsø fortalte hvordan disiplene gikk ut og
forkynte Guds Ord, og
ingenting kunne stoppe
dem.
Han tilføyet hva som
skjedde utenfor tempelet
ved bønnens time da
Peter og Johannes
skulle gå inn. Der satt
en lam mann som ba
om almisser.
– Peter festet bikket sitt

Det var forstander Jon
Brammer som ledet møtet.

på ham, og sa: «Sølv
eller gull eier vi ikke,
men det vi har gir vi
deg. I Jesu Kristi,
Nasareernes navn, stå
opp og gå». Den lamme
mannen sprang opp og
lovpriste Gud. Vi er
brikker som Jesus gjennom Den Hellige Ånd vil
bruke, mente Madsø.

Åndens kraft
Han skildret hvordan
Gud arbeider gjennom
Den Hellige Ånd, og om
kraften som fulgte Peter
og Johannes. Bare ved
Peters skygge skjedde
det under. Han poengterte at vi trenger mer av
Guds kraft over våre liv

Fortsettelse. s. 21

Til Høyre: Det var sang av
Randi Kristiansen, Bjørn
Paulsen og forstander Finn
Røine.
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Et liv i Guds

omsorg

: MEDETBLIKKPÅLIVET

Ny skapning i Kristus Jesus
Guds forvandligs-prosess gjør underverker med Kai:

G ud

har
Gjort noe
med livet
mitt, oG
når jeG
tenker tilbake
ser jeG at h an
har vært med
meG hele tiden
uten at jeG selv
har vært klar
over det.

Det er Kai Karlsen som forteller
sin historie, og har lyst til å dele
med andre, livserfaringer som har
gått gjennom gleder og smerter,
seire, tomhet og nederlag. Det er
hva livet ofte har å by på.
Situasjonen skulle imidlertid bli
annerledes for Kai, i en godt voksen alder.
Etter å ha opplevd Jesu inngrep i
livet sitt kan han nå fortelle om et
helt nytt og forvandlet liv, men han
måtte selv være villig til å ta imot
denne Guds gave som er tilrette-

lagt for alle mennesker.

Veiledning

Den store forvandlingen begynte
da han i 2008 tok en telefon til
menigheten for en samtale. Da
begynte nye å uventede ting å
skje.
– Jeg kom i kontakt med Harry
Kvale som satt ved telefonen, og
fikk en lang og god samtale som
ledet meg inn på det rette sporet,
sier Kai.
Gjennom denne samtalen skulle
han få svar på mange av sine
spørsmål, og en rettledning som
skulle hjelpe han videre.
– Harry veiledet meg på en fin
måte, og det resulterte i at jeg fant
min plass her i menigheten,

forteller Kai Karlsen som nå har
funnet roen i livet, og ikke minst,
fred med Gud.

Han er ikke i tvil om at Gud gjennom sin omsorg og nåde har ledet
og tilrettelagt slik at han skulle
komme inn i riktig retning.
– Når jeg tenker på alt den et rare
som har skjedd opp gjennom
årene må jeg jo forstå at Gud har
vært tilstede. Han har veiledet og
ført meg inn på Hans veier, sier
han.

Sjømannsliv

Oslo-gutten har rukket å bli 71 år
gammel, født og oppvokst på

Fortsett. s. 13

Til høyre: – Det må jo komme
en slutt på dette, og jeg tror at
det kan skje gjennom nye vekkelsestider, at Gud får sin vei
med oss, sier Kai Karlsen.
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Et glimt inn i de himmelske bryllups-forberedelser:

En ventetid med bruden i virksomhet
– Når det gjelder en trolovelse som var i bibelens verden var det helt
uttenkelig å gå ut av den,
det var en urokkelig pakt.
Vi er trolovet med
Kristus, det er også
urokkelig.
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Det var den svenske
forkynneren og Israelsvennen Dan Johansson
som forkynte dette under
NPAI´s tradisjonelle Israelstevne i menigheten første
mai, på stevnets siste
møte.
Dagen var delt opp i to

Over: Dan Johanssen forkynte varmt om menigheten som
Jesu brud, og hvordan brud og brudgom var trolovet med
ubrytelige bånd.

møter, klokken 15.00 og
18.00.

Johansson tok utgangspunkt fra 2. Korinterbrev
11:1-2 – Tenk om dere ville
tåle litt dårskap av meg.
Ja, det får dere tåle! For
jeg er nidkjær for dere med
Guds nidkjærhet. Jeg har
trolovet dere med én
mann, for å fremstille en
ren jomfru for Kristus.

Ubrytelig pakt

Han brukte tid på begrepet
«trolovet med Kristus», et
ord som han mente er
borte både fra de fleste av
dagens bibler, og vanlig
samtaleform forøvrig.
Johansson forklarte
begrepet som en enighet,
ikke bare mellom brud og
brudgom, men mellom
familier.
Det var et urokkelig løfte
som ble inngått med både
gaver og signaturer.
– På Bibelens tid brukte
man «trolovelse», en pakt
mellom to personer som
ikke kunne brytes, sa han.

Bibelens verden

Johansson forklarte at man
for mange år siden brukte
trolovelse som en løftesordning i Skandinavia, men

det er blitt tatt ut av bruk.
– Da jeg giftet meg ble
begrepet «trolovet» ikke
brukt, langt mindre i dag.
Vi bruker ordet «forlovelse», og hvis paret
finner ut underveis at det
ikke kommer til å fungere,
går det an å bryte forlovelsen. Når det gjelder
en trolovelsen som var i
bibelens verden, var det
helt uttenkelig å gå ut av
den. Det var en urokkelig
pakt, sa han.
– Når man gikk inn i
denne pakten ble det riktig
alvor. Pakten ble opprettet,
brud og brudgom hadde
gått inn i et ubrytelig
forhold. Det var bindende,
forklarte Johansson.

Pris

– Brudgommen lovet å ta
hånd om, og hjelpe til med
alt bruden trengte til, og
han gikk til enighet med
brudens far om prisen som
skulle betales for bruden.
Johansson overførte denne
hendelsen i den evangeliske sammenheng der
Jesus betalte for menneskets synd og straff.
– Jesus betalte prisen for
sin brud, og Han gjorde det
med sitt eget blod, fastslo
han.

Over: Jon Brammer hadde
et innleggg hvor han gratulerte Israel med 70-års
dagen for nasjonens opprettelse.

Forberedelser

Dan Johansson forklarte at
under ventetiden mellom
trolovelse og bryllup var
både brudgom og brud
opptatt med forberedelser
til det store bryllupet.
– Brudgommen skulle blant
annet forberede bosted for
sin brud, mens bruden ville
få en rekke oppgaver som
hun skulle utføre, sa
Johansson og forklarte
omkring det store bryllupet
i himmelen som ligger
foran oss.

Vekkelser

Under stevnets første møte
minnet Dan Johansson forsamlingen om tiden vi lever

Over: Blant menighetens
trofaste sangkrefter, deltok
Unni og Raymond Smenes.

i, og at Jesu gjenkomst er
nær.
– Jesus skal være i fokus
for oss hele tiden. Vi bør
følge med hva som skjer i
tiden som vil lever i, og det
er mye positivt. Det er
store vekkelser flere steder, og mange tar imot
Jesus i dag, sa han.

Siden det i år er 70 årsfeiring for opprettelsen av
den moderne staten Israel,
ble det på dagens første
møte uttrykt gratulasjoner
av forstander Jon
Brammer.

Under: Forstander Finn
Røine, Synnøve Rahm og
Per Aril Skaanes ledet an i
sang. Det var Skaanes som
ledet møtet klokken 18.00.
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Møtt av Jesu
kjærlighet

GUDMEDPÅLAGET

Med Jesus som Frelser og bestevenn når dagene blir vanskelige:

– Han gir styrke og trøst i nødens stund

M

an kan møte
motgang
og
problemer selv
om man er en
kristen, vi blir ikke
spart for vanskeligheter. Livet er ikke
rosenrødt og problemfritt selv om vi lever for
Gud, men vi har en å gå
til når det blir tøft.

Ekteparet ønsker å gi takk og
ære til Han som har vernet,
veiledet og styrket dem gjennom et langt liv. Når livet har
vært fullt med vanskeligheter
og problemer, har de fått
oppleve Guds inngrep med
hjelp og veiledning. De har fått
erfare frelse gjennom Jesus
Kristus, og Hans bevarende
makt og trofasthet.

10 S
Såkornet
åkornet nr.
nr. 2/
2/ 2018
2018
10

Aud og Terje Årnes er engasjert i menighetens aktiviteter. I
tillegg til det daglige arbeidet
og faste forpliktelser, er de
med i et stort engasjement for
fellesskapet.
– Menighets-fellesskapet er
veldig viktig for oss, det er vår
åndelige familie, sier de begge.
De er glade i menigheten, og
tilstede under de fleste møter.

Bevart i troen

Hver for seg har de fått evangeliet med seg fra ungdommen
av, og kjenner hvor trygt det er
å få hvile i Guds hånd og Hans
løfter. De har begge blitt
bevart, tross uvær og stormer
som melder seg under livets
seilas.
«Vi vet ikke hvordan livet
hadde vært hvis vi ikke hadde
Jesus å gå til». Det er de
begge enige og.

Soldat i Frelsesarmeen

Aud kommer opprinnelig fra
Lørenskog og gikk på bedehuset på Høybråten frem til
hun ble konfirmert. Etter et par
besøk i Frelsesarmeen tok hun
en klar bestemmelse, hun ønsket å innvie sitt liv i tjeneste for
Jesus. Som 16- åring ble hun
soldat i Frelsesarmeen.
Som den eneste soldat i nabolaget, med uniform, var hun
med på friluftsmøter, storsenter og sykehjem for å vitne om
den Herre og Mester hun
hadde gitt livet sitt til.
Over en periode som ungdom
hendte det at hun følte det
vanskelig å gå med uniformen,
men samtidig hadde hun en

Fortsettelse s.12

Til høyre: Aud og Terje
Årnes har lært seg å stole
på Guds ord og løfter.

fornemmelse av at hun ble
respektert for det.

Gud gir styrke

Auds ektemann på den tiden
var også soldat, og sammen
tjente de Gud gjennom
Frelsesarmeens arbeid.
Hennes far og søstre var pinsevenner, og tungetale var ikke
ukjent
for
henne.
På
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troen ble satt på prøve.
– Livet ble veldig vanskelig,
men jeg hadde Gud å gå til.
Han ga meg styrke, forteller
hun.
Etter 40 år som medlem og
soldat i Frelsesarmeen, meldte
Aud seg ut derfra.

Trøst og veiledning

Over: I alle situasjoner
kommer Gud oss til hjelp.
Han kan vi stole fullt og fast
på, mener Aud og Terje.

Frelsesarmeens møter var det
ofte hun hørte budskap i
tunger, så det var verken rart
eller skremmende for henne
de gangene da hun gikk inn på
pinsevenners møter.
I 1982 ble hun døpt i
Tabernaklet, Strømmen mens
hun fortsatt var medlem i
Frelsesarmeen.
Livet hennes skulle imidlertid

Aud Årnes har mange ganger
opplevd Guds hjelpende hånd
i vanskelige dager. Når motgangen melder seg vet hun
hvor hjelpen kommer fra.

– Noen mener at livet for den
som lever med Gud skal være
uten kriser og problemer, hva
sier du om det?
– Man kan møte motgang og
problemer selv om man er en
kristen, vi blir ikke spart for
vanskeligheter. Det er ikke riktig at livet skal bli rosenrødt og
problemfritt som om vi lever for
Gud, men vi har en å gå til når
det blir vanskelig. Jesus er der
og gir oss trøst, styrke og
veiledning. Han har alltid vært
som en bauta for meg gjen-

de ble kjent med hverandre.

Terje som kommer fra Solør i
Grue kommune har sin bakgrunn fra pinsemenigheten
Betania, Grue.

I begynnelsen av tenårene
bestemte han seg, under noen
teltmøter, å leve for Jesus.
Han ble døpt fire år seinere, og
engasjerte seg i ungdomsarbeidet frem til han flyttet til
Oslo og begynte i menigheten
Evangeliesalen.
Her har han i en årrekke vært
medlem, og har gjennom flere
år hatt ansvaret for en del av
det tekniske arbeidet i
menigheten.
Som tv-arbeider og ansvarlige
lydtekniker gjør han en fremragende jobb for at evangeliet
skal bli kjent blant mennesker.
I sommer skal han ta opptak i
Sommerstevnet på Østerbo,
det har han holdt på med i
mange år.
– Jeg ønsker å få spredd
evangeliet om Jesus gjennom
tv, sier han.

det gjelder Jesu vennskap er
det noe helt annet. Han skuffer
eller svikter aldri, og kjenner til
det vanskelige i livet som
ingen annen gjør.
Aud sier det på en slik måte at
vi straks forstår at dette har
hun opplevd mange ganger.

Retning

– Det er en stor trygghet å ha
Han med i hverdagen. I alle
situasjoner kommer Han meg
til hjelp, samme hva som kommer på. Da jeg mistet mannen
min følte jeg det som disiplene
da de var ute på sjøen, og
ropte «Hjelp, jeg går under».
Jesus styrket meg i de vanskelige dagene som kom deretter.
Han er der når livet blir tøft.
– Han er min store trøster og
veileder. Jeg kan ikke skjønne
at folk greier seg uten Ham,
mener Aud.

I Guds hånd

«Ja, det er helt sant, Jesus er
trøsteren og hjelperen. Når det
oppstår kriser i livet er Han der
alltid for å støtte oss». Terje

« Det er ikke lett å klare seg selv helt på egen hånd.

Når det oppstår tunge og vanskelige ting i livet er det godt
å kunne gå til Ham»
bli vanskelig da ektemannen i
2004 døde av hjertesvikt. Hun
gikk inn i en tøff periode, og

Under: Jesu vennskap er
ikke det samme som vennskap på jorden. Her kan vi
bli skuffet, men slik er ikke
Jesus, sier Aud.

nom livet, sier Aud.

Standpunkt

Aud og Terje traff hverandre på
Salem Lørenskog for første
gang da Evangeliesenteret
hadde en møtekampanje i der.
De begynte å gå sammen, og
giftet seg i 2007, ett år etter at

«Jesus gir trygghet, vi har en å
gå til med alle ting som tynger
oss». Det er erfaringer han har
fått med seg gjennom livet.

Stormvær

Under samtalen med
ekteparet Aud og Terje Årnes
fokuserer vi litt inn på det som
har med livets realiteter å
gjøre, om hvordan livet arter
seg når bølgene blir høye og
stormen stor og ubarmhjertig.

– Hva betyr vennskap med
Jesus under slike situasjoner?
Aud er kjappt ute med svar på
spørsmål, hun lever til daglig i
Jesu vennskap, og vet godt
hva det betyr.
– Han er bestevennen min og
er der hele tiden, forklarer hun.
– I et vennskap her på jorden
kan vi alle bli skuffet, men når
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har opplevd Jesus ikke bare
som en Frelser, men også som
en nær venn han kan gå til
med sine spørsmål og problemer.
– Det er ikke lett å klare seg
selv helt på egen hånd. Når
det oppstår tunge og vanskelige ting i livet er det godt å
kunne gå til Ham. Han vil
hjelpe oss med våre byrder,
fastslår Terje.
Aud og Terje Årnes er
takknemlige til Gud for frelse
og hjelp de har fått gjennom
livet, og at de fortsatt kan
legge sine liv her på jorden i
Jesu hånd.
«Der er vi trygge». Det er de
begge en enige om.

– Når jeg ser tilbake på alt det
merkelige som har skjedd
forstår jeg mer og mer hvordan
Gud har vært på vakt. Man
opplever jo mange av livets
vekslende episoder av både
godt og vondt, mener Kai.

Storm og uvær

Over: – Livet blir tomt hvis
ikke Jesus er med, bemerker Kai.

Bjølsen hvor han fikk sin
grunnleggende skolegang.
Han forteller at han var innom
søndagsskolen noen ganger,
men uten den store interessen.
Han mor hadde en bibel som
ofte lå fremme på bordet. Det
hendte noen ganger at han
prøvde å lese litt i den, men
han forsto ikke mye av det han
leste derfra.
– Den gang fikk vi i alle fall religionsundervisning på skolen,

Enkelte hendelser har festet
seg mer i minnet enn andre.
– En dag da vi lå i land i
Montreal kom det norsk gutt
ombord. Han var 16 og jeg var
19 år gammel. Vi kom i god
kontakt med hverandre, og jeg
husker godt hvordan vi sto ved
rekka om bord og pratet sammen da vi var på vei til de
Vestindiske øyer. Han var fra
Vennesla, og når jeg tenker på
det i dag er helt sikker på at
han kom fra en kristen bakgrunn. Det var noe spesielt
ved ham.
– Vi var i nærheten av
Bermudatriangelen, og mens
vi står der og prater ser vi plutselig kraftige lynnedslag i det
fjerne, og en mørk sterk storm
dukket opp i horisonten.

Etter flere turer ut på sjøen
gjorde han seg ferdig med sjømannslivet, og etablerte seg
hjemme.

Dåpens vei

I 1984 ble han gift med en
kvinne som fikk han med på
møter i Maran Ata, der ble de
begge døpt.
– Det holdt ikke så lenge, ikke
mer enn et års tid, tilføyer Kai,
og det skulle ta flere år før han
kom i kontakt med menighetsmiljøet igjen.
Ekteskapet holdt heller ikke, i
1997 gikk de fra hverandre.

Kai hadde startet sin egen forretningsvirksomhet i Oslo med
frakt av blomster til begravelsesbyråer, og andre
instanser.
I 1995 ble han syk med
gallesteinsproblemer, og måtte
gjennomgå en operasjon. Fem
år deretter ble han uførestrygded.

En ny retning

I 1998 begynte han å gå i

som jeg gjorde, legger han til.

Mange tanker

Kai sitter i taushet gjennom en
kort stund uten å si noe. Han
har noen dype tanker før han
fortsetter.
– Det ble mye festing og
drikking med meg før, men
uten at jeg var blitt alkoholiker.
Nå har det lissom skjedd store
forandringer, alt er blitt helt
forandret. Til og med tankegangen min er blitt helt
annerledes enn hva den var.
Gud har gjort noe med livet
mitt, og når jeg tenker tilbake
ser jeg at Han har vært med
meg hele tiden uten at jeg har
visst om det.
– Han har vært med for å lede
meg inn på den rette veien,
forteller han.

Tro på vekkelsestider

Kai reflekterer litt over livet.
Han har gått igjennom sykdomsperioder med hjertesvikt
og hjerneblødning. Livets
mange usikkerheter har han
imidlertid lært seg å legge i

«Til og med tankegangen min er blitt helt
annerledes enn hva den var før. Jesus har vært med for å lede
meg inn på den rette veien»
og fikk med oss det mest
grunnleggende for livet. Denne
undervisningen fins ikke lenger
for de unge, og i dag ved de jo
ikke engang hvem Jesus er,
bemerker Kai.

Vekslende tider

Etter at han tidlig i guttedagene hadde jobbet med frukt
og grønnsaker begynte han i
rørleggerlære, men uten at det
var dette han skulle satse på
fremover.
Han var 16 år gammel da han
på 1960-tallet reiste ut på
sjøen, og siden han trivdes
med sjømannslivet ble det
mange turer.
Han tror imidlertid at Gud har
hatt et øye med livet hans, selv
om han ikke riktig har skjønt
det selv.

Styrmannen kom fra vakt, og
han hadde aldri sett et barometer som har falt så fort.
Plutselig var det blitt et skikkelig uvær rundt oss på sjøen.
Jeg kjente meg veldig utrygg,
og for første gang begynte å
tenke litt på Gud, sier Kai.

Ferdig på sjøen

– Det er blitt sagt at når sjøfolk
sitter sammen og prater vil ofte
samtalene dreie seg om
religiøse spørsmål. Opplevde
du det slik?
– Nei, det kan jeg ikke si. Det
var ikke mer snakk om kristendom på sjøen enn det vanligvis
er her hjemme, antyder han,
og det skulle ta flere år før Kai
Karlsen skulle ta sin endelige
bestemmelse omkring sitt
Guds-forhold.

menigheten, og meldte seg inn
som medlem. Han hadde fått
mye god og nødvendig informasjon, og livet begynte å ta
en ny, positiv vending.

Han har for lengst funnet sin
plass, og er å finne på de fleste
møter.
Siden han fikk nytt bosted på
Sandaker har mye av livet blitt
mye lettere. Nå kan han ta trikk
ned til Schous Plass, og noen
meter å gå frem til menighetslokalet.

– Enkelte ganger kan jeg føle
Jesu spesielle nærvær i
hverdagen. Jeg tenker ofte på
livet jeg hadde før, og sammenligner det med det liv som
jeg har i dag. Jeg skjønner ikke
riktig at jeg kunne leve livet slik

Jesu hender.
Verdenssituasjonen engasjerer han. Han virker frustrert
over alt det vonde og negative
som skjer rundt om.
– Det må jo komme en slutt på
dette, og jeg tror at det kan
skje gjennom nye vekkelsestider, at Gud får sin vei med
oss.
Han har fått oppleve Guds
store under. Da Jesus flyttet
inn i hjertet hans, fikk livet ny
vending. Der det før var
tomhet og mørke, har det nå
blitt lys og glede.
– Livet blir tomt hvis ikke Jesus
er tilstede, et liv uten Ham
fører ikke til noe.
I dag skjønner jeg at jeg levde
et liv mørke og uten håp, men
jeg ble vakt opp, sier Kai
Karlsen.
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Bibelferie til Israel

En uforglemmelig tur til Bibelens land 2.-13 oktober 2018
Vi besøker:

4 Rambam hospitalet i Haifa
4 Tiberias med omliggende
områder
4 Jerusalem
4 Eitanim, Beit Betania.
4 NPAI`s prosjekter i Israel
4 Treplanting

Prisen innkluderer:
• Flyreise Oslo/ Stavanger - Tel Aviv
med retur.
• Assistanse på flyplassen i Tel Aviv
• Transport flyplass - hotell - flyplass.
• Opphold på hotell i dobbeltrom.
• Frokost og middag.
• Rundreise ifølge det oppsatte program.
• Inngangspenger til severdighetene.
• Skandinavisk talende guide på rundturen.
• Norsk reiseleder

Ikke innkludert:
• Tips til guide, sjåfør og hoteller.
USD 44.- pr. person.
• Øvrige måltider og drikke til
maten.
Tipset legges i en konvolutt og gis
til reiseleder ved avreise.

Vi tar forbehold om endringer i
program og pris.

4 Ved påmelding, vennligst benytt
påmeldingskjema på
www.plussreiser.no eller ring til
oss på tel. 7017 900

PRIS VED MIN. 30 BETALENDE
Pris fra Oslo / Stavanger
kr. 14.790,-/ 15.810,Flyskatt fra Oslo/ Stavanger kr. 1.660,-/ 2.085,-

tema
for turen:
«DERFOR

TOTAL fra Oslo/ Stavanger kr. 16.450,-/ 17.895,(Endring i flyskatten kan forekomme.)
Tillegg for enkeltrom: kr, 6.220,-

HAR DE
RETT TIL
LANDET»

Reiseledere:
Jon Brammer og Jon Erling Henriksen

Bibelundervisning med besøkende- og lokale lærere.
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Menighetstur
på fjellet

Vi gjentar våre vellykkede turer på fjellet. Denne gangen reiser vi til Guriset Høyfjellshotell på
Golsfjellet, og vi nyter noen herlige dager sammen med våre venner i fra Saron Grorud.
Dette blir en tur som vil gi positive innvirkninger både på kropp og sjel.

Fra torsdag 23.08. til søndag 26.08
Buss tur- retur kr. 500,-

❒ Ut i Guds frie natur
❒ Et godt og minnerikt
fellesskap
❒ Samlinger rundt Guds Ord

Pris: Enkeltrom kr. 3.500,Dobbeltrom pr. pers. kr. 2.900,-

Påmelding- liste ligger i menigheten fås på kontoret
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Menighetens 17 Mai- feiring i fest og alvor:

Ære til Gud og fedreland
«Vi takker Gud
for friheten som

han har Gitt oss,
frihet fra synd
oG død. det er

den største Vel-

siGnelse»

Menighetens 17- Mai feiring ble gjennomført med
stor glede og begeistring,
både for de som var aktive
med innlegg, og dem som
var møtt frem.
Det var forstander Finn
Røine som ledet festen.
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Under arrangementets begynnelse hadde forstander
Røine et innlegg hvor han
gikk ut fra Galaterbrevet
5:1: «Til frihet har Kristus
kalt oss». Han la en spesiell vekt på dette med ”frihet for mennesket”.
«Vi takker Gud for friheten
Han har gitt oss, frihet fra
synden, og det er en
ordentlig frihet», sa han.
Forsoning
Den åndelige frihet er

Til høyre: Under kaffepausen var man også engasjert
i den sosiale siden

ingen selvfølge, men en
gave fra Gud som er skjenket oss i Kristus. Gjennom
Hans forsoningsverk på
Golgata kors ble friheten
tilrettelagt for mennesket
idet synden ble sonet og
gjelden betalt.
I Jesu forsoning ble all
synd og straff betalt.
Mennesket som av naturen
er vredens barn og avskåret

Over: Forstander Finn Røine
ledet festen.

Over: Judith Simonsen
leser dikt.

fra samfunn med Gud, får
anledning ved troen å
motta frelse og frihet fra
syndens åk.
Frihet
Siden friheten i Kristus er

Under: Synnøve Rahm
deltom med sang.

en Guds gave, mottatt i tro,
vil den være en sak mellom det enkelte menneske,
og den levende Gud. Der
vil aldri være noen frihet
fra synden uten gjennom
Jesus Kristus.
Det er mange som strever
med å få frihet, og lever
sin liv i trelldommens kår.
Evangeliet er imidlertid en
Guds Kraft til frelse for
hver den som tror.
– Vi tror at evangeliet har
fått innpass hos veldig
mange mennesker, folk blir
frelst og blir satt i frihet fra
trelldommens åk. Det
Kristus setter fri blir virkelig fri, sa Røine.
Demokrati
Det var Jon Brammer som
holdt årets 17-mai tale, og
uttrykket sin glede over
Norge som nasjon i
demokrati og frihet.
– Vi takker Gud for
fedrelandet vårt. Vi har et
spesielt land med en fantastisk flott natur. Når man
opplever Vestlandet,
lofoten og de mange fjellheimer ser vi bare noen av
de naturperler vi har i landet vårt. Jeg har reist en
del og sett mange steder,
Under: Servering ved langbordet hører med i menighetens 17 mai feiring.

men de kan ikke sammenlignes med Norge, sa han
under sin innledning.

Grunnlov
Brammer uttrykte sin
hyllest til dem som formet
og laget nasjonens
grunnlov slik som vi kjenner den i dag.
– Politikerne på Eidsvoll
som laget Grunnloven i
1814 hadde opplevd trange
og vanskelige kår, og de
lagde mange utkast før den
endelige Grunnloven ble
godkjent.
Han leste deler av en protokoll som fortalte en del
omkring hva som skjedde
under behandlingen av
nasjonens grunnlov på
Eidsvoll.
– Vi har forfedre som har
laget det slik at vi i Norge
har demokrati i landet vårt,
sa han.

Over: Prydet til fest deltar
menighetsmusikken.

– Norge er virkelig et land
vi kan være stolt av, sa Jon
Brammer

Over: Arunitha
Sowntheesan deltok med
sang.

Under: Forstanderparets
barnebarn, Christoffer
Røine, deltok på flygelet.
Han har spillt i bare to år,
men har lært seg hvordan
man behandler tangentene.
Her spiller han Prelude
No.1 av Johan C. Bach.

Brammer forklarte hvordan
holdninger er blitt til i
kristne synspunkter.
– Vi har 1000 år med kristendom her i landet. Det
har formet nasjonen vår, og
det bærer også landets lovgivning preg av, sa han, og
uttrykte sin begeistring.
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Thomas Koksvik´s misjonstur til Indonesia:

En reise med kreativ evangelisering

Thomas som har vært elev på Fjellhaug, har
sammen med andre elever derfra vært på misjonsreise i Indonesia under sin praksistid. Han
forteller om en spennende tur.
– Indonesia-turen begynte hvor han ville, og tror at jeg
med at jeg meldte meg opp ble ledet dit til Indonesia.
i et fag på skolen som heter Det ble en veldig rik
«Misjonspraksis».
opplevelse, og jeg fikk flere
Her sender skolen Fjellhaug gode kontakter der, og jeg
ut villige studenter til alle er ikke redd når jeg reiser ut
verdens hjørner for å få sånn i Guds ledelse, for da
erfaring fra misjonsfeltene stoler jeg på at Gud er med
til Norsk luthers Misjons- og beskytter meg.
samband (NlM).
Vi kunne sette opp hvilke Jeg tenker at det må være
land vi helst ville til. Jeg med oss slik som det var
satte opp tre forskjellige med Jesus – om det ikke er
land, men jeg endte opp et vår tid ennå, så kan ingen
helt annet sted, nemlig legge hånd på oss, så lenge
Indonesia.
vi går i Guds vilje.
Vel - jeg hadde bedt Gud (Ref. Johannes 7:30)
om at han måtte sende meg Før jeg dro til flyplassen,
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følte jeg uro, og ba til Gud
om hva jeg skulle gjøre – så
endte det med at jeg kjørte
til Edward John.
Der fikk de bedt for meg en
siste gang før jeg dro ut –
kraftige herlige ord. Han er
flink med profetiske ord, så
han sa blant annet at Den
Hellige Ånd skulle «overskygge» meg, og at jeg bare
skulle tale ut profetisk når
det føltes rett. Dette kom
jeg til å oppleve flere
ganger.
Så var det videre til
Gardermoen, hvor jeg
møtte min reisekamerat fra
Fjellhaug. En veldig bra
medstudent, og selv om vi
er to vidt forskjellige personligheter, så var vi et godt

team.

Utfordring
Jeg reiste med innstillingen
at jeg skulle tjene Gud, så
på vei nedover til Indonesia
fikk jeg mange fine møter
med mennesker. Jeg møtte
blant annet en muslim,
noen jøder, en nordmann,
og en buddhist.
Det var veldig spennende,
men også en utfordring å
fortelle dem om Jesus. Det
var språkbarrierer, kulturbarrierer, og ikke minst
sosiale barrierer. Ikke alt
som er like lett å
overkomme, men med
Guds hjelp er ingenting
umulig.
Efter omtrent 24 timers

Venstre: Jeg fikk æren av å
dele vitnesbyrd på ungdomsmøte i den lokale
pinsemenigheten. All ære til
Gud! :)

reise, var vi framme i
Medan – en stor og karakteristisk millionby. Med
nesten ingen skyskrapere
eller høye bygninger, blir
det kalt for «en stor landsby» – selv om det bor over
2 millioner mennesker der.

Noen mener at det er aller
flest muslimer i byen, mens
andre sier det er ca 50-50
mellom kristne og muslimer. I alle fall møtte jeg
på begge typer - og også en
sikh.
Denne sikhen skulle vise
seg å være en ordentlig
«fredens mann». Jeg fikk
god kontakt med ham, og
besøkte ham flere ganger,
ved Guds nåde.
Han var eieren av en altmulig butikk, som reisekameraten min og jeg
besøkte da jeg var på utkikk
etter en gitar. Da jeg satt der
og prøvde gitarer, fikk jeg å
si at «i dag har frelsen kommet til dette huset!».
Det føltes riktig, og sikhen
var takknemlig for å høre
både evangeliet og å få forbønn. Gud er god!
Dagligliv
Da vi kom fram, møtte vi

misjonærene, som kjørte
oss til gjestehuset. Her
møtte vi fire kjekke TeFT
(Tent for å tjene)-studenter,
også fra Fjellhaug. De
hadde vært i Indonesia i
fem måneder allerede, og vi
skulle vi bo med dem i ca
tre uker, før de dro hjem.
De lærte oss alt vi trengte å
vite om dagliglivet der i
byen – hvordan vi skaffet
oss mat og transport, kjøpesenter, og så videre. Greit å
vite!
Et av opplegget misjonærene hadde for oss, var en
fotball-leir for ungdom. Det
var utrolig lærerikt, og gav
oss en ide om hvordan vi
kan nå ungdommen gjennom fotball, eller sport
generelt.
Slik kreativ evangelisering
er helt nødvendig i land
som Indonesia, hvor åpen
misjon er ulovlig.

Evangelisering
Indonesia er et spesielt
land, med tanke på at det
både har overtall av muslimer, og samtidig er et land
med religionsfrihet.

Muslimer har stort sett
veldig respekt for andres
tro – men man skal holde
religionen sin for seg selv.
Evangelisering er forbudt i

Indonesia, og nylig fikk en
pastor fire års fengsel for å
ha snakket med en taxisjåfør om evangeliet og om
Muhammed.
Det ble tatt opp på film, og
dermed kunne han domfelles for religionskrenkelse.

Politisk sett er Indonesia et
liberalt demokrati, men det
fins krefter som ønsker å
gjøre det til en islamsk stat
med sharia-lov.

Befolkningssammensetningen og kulturen er ellers
veldig
forskjellig
fra
område til område.
Indonesia er et gammelt
stammesamfunn, fordelt på
ca 17 000 øyer.
På øya Sumatra, der vi var
mesteparten av tiden, har en
for eksempel Batak’ene,
som har en stor andel
kristne. De har sitt eget
Batak-kirkesamfunn. Mens
Aceh-folket, litt lenger nord
på samme øy, er strengt
muslimske.
De har innført sharia-lov,
med tillatelse av regjeringen. (Aceh-området ble forresten hardest rammet av
den store tsunamien i 2004.
Det var en stor tragedie, der
167 000 mennesker ble

Butikken hvor jeg fikk kjøpt
gitar, og møtte butikkeieren
som var åpen for evangeliet.

Over: Et løpelag som
hadde vunnet førstepremien. Møtte dem på vei til gitarbutikken.

drept i flommen og jordskjelvet.)

Øya Bali er mest hinduistisk – husene har hvert sitt
«tempel», eller alter, og
foran butikkene ligger det
mat og røkelse til gudene.
Så, det er vanskelig å klassifisere Indonesia som
enten dette eller hin. Det er
en nasjon med stor variasjon på alle mulige måter.

Guds vilje
I løpet av oppholdet ble jeg
overbevist om at hele reisen
kan være misjon – ikke
bare arbeidet på misjonsstasjonen.
Når en går frimodig i
Åndens ledelse, ja, da får
Gud gjort sin gjerning, og
man får sådd ved mange
vann. Om en kun skal være
misjonær bak porter og
bommer, så er det kanskje
begrenset hvor langt en når
ut. Men om en inviterer
Jesus med i hverdagen, og
lar Den Hellige Ånd få
lede, så er det ingen grenser
for hvilke dører som kan
åpnes for en.

Vi må huske at Paulus fikk
misjonert for både mann i

Fortsett. s. 21
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Besøk av Hege og Odd Gunnar Bordevik:

Gode gamle toner tar aldri slutt
Ekteparet reiser nå rundt i landet og besøker
menigheter med sang og forkynnelse. De gamle
tonene blir brukt til stor velsignelse.

Menigheten hadde tidligere
i år besøk av ekteparet
Hege og Odd Gunnar
Bordevik.
De sang seg inn i hjertene,
og mens Odd Gunnar trakterte pianoet ledet Hege an
i sangen.
«De fleste av sangene er de
gode gamle tonene som vi
kjenner til, sanger som
handler om Jesu verk på
Golgata, Guds nåde og trofasthet» kommenterte
Hege.
De sang en del sanger

20 Såkornet nr. 2/ 2018

sanger om Guds nåde, trofasthet og godhet. Flere av
sangene var opprinnelig
svenske toner som var godt
kjent i menigheten.

Odd Gunnar Bordevik er
kjent for å være god på
gitaren. Han er oppvokst
på Værøy i lofoten.
«Min mor var flink på
gitaren, og jeg spurte
henne en dag om hun
kunne lære meg å spille».
– Det vet jeg ikke, for det
er helst noe for damene, sa

hun.
«Det provoserte meg, og
jeg begynte å trene, sier
Odd Gunnar som i dag er
en dyktig og habil gitarist.

Han vitnet om sin bakgrunn i pinselokalet på
Værøy.
– Jeg var oppvokst i et
kristent hjem, men i
oppveksten min dreide det
som om å være tøff.
Det verste var å kalles pinsevenn, sa han.

Egne veier
– Det kom en tid da jeg
ønsket å gå min egne vei,
og begynte å spille ute til

dans. Jeg var 19 år gammel den gang, og gikk
flere ganger på Sion for å

Under: Bordevik er godt
kjent som en dyktig gitarist,
og gir Gud ære gjennom
sine musikalske ferdigheter.

Fortsettelse fra s. 5
Pinsens tale m/ Madsø

Ekteparet Hege og Odd
Gunnar Bordevik forkynner Guds Ord gjennom
sang og forkynnelse.

og møter, og at vi bør
slippe Den Hellige Ånd
mer til i våre fellesskap.
– Har vi blitt for flinke til
å arrangere møtene
våre? Jeg mener at vi
trenger mer av Den
Hellige Ånds kraft,
forkynte han.

høre Guds Ord. Det var
en hunger så lå i meg,
forteller han.

I Guds hånd
På et av møtene skjedde
det noe stort.
– Jeg var på et møte, og
en av forkynnerne var
etter meg og ønsket at jeg
skulle overgi meg til
Gud. Jeg ble frelst og
overga livet mitt i Guds
hånd den kvelden, sier
han.
På bibelskole traff han
Hege, de giftet seg og har
tjent Herren gjennom
mange år, blant annet
som forstanderfolk.
Ekteparet reiser nå rundt i
landet og besøker flere
menigheter med sang og
forkynnelse.
Anfektelser
– Da jeg ble frelst var jeg
ikke av den snilleste type

Fortsett. fra s.19
Misjonsreise Indonesia

gata, men også landshøvdinger og folk i høye
stillinger.
Riktignok var det fordi han
ble arrestert og stilt for retten - men det tror jeg
Paulus syns var helt OK,
for han var tilfreds så lenge
han var i Guds vilje med
sitt liv.
Gjennom trengslene åpnet
det seg nye muligheter. Ja,
livet med Jesus kan være
litt av et eventyr.

Perfekt klima
landet var behagelig varmt
døgnet rundt, ca 30 grader.

menneske, og jeg ble ofte
anfektet av djevelen. Han
prøvde å overbevise meg
om at jeg ikke var noen
kristen, men Guds nåde
holder, sa han.
– Vi opplever både gode
og onde dager, men Gud
har vært god mot oss og
blitt bevart i troen, sier
han.
– Troen har med Den
Hellige Ånds opplysning
å gjøre. Jesu død og oppstandelse er for oss, forklarte Odd Gunnar
Bordevik.

Men i byen vi hadde base i,
var det «aldri» direkte
sollys, slik at man slapp alt
av solkrem og solbriller.
Personlig syns jeg det var
helt perfekt klima, og jeg
elsket atmosfæren i byen.
Det minnet litt om Vietnam,
men kanskje litt mer vestlig
vri.
Maten var svært god, men
chilien kan være litt røff for
magen i lengden. Folket var
også
veldig
vennlig.
likesom filippinere, er
indoneserne et «smilende»
folk, alltid vennlige i tonen.
Som nordmann må en passe
på å ikke utstråle for mye
alvor og nøkternhet, for da
kan de fort tro det er noe

Aril Madsø forklarte
hvordan den første
menigheten vokste, men
samtidig som disiplene
opplevde forfølgelse og
motgang.
– Det skjer mye ute i
verden i dag, og vi som
er troende bør samle
oss for å be til Gud. Den
Hellige Ånd må få tak
på medlemmene, sa
han.
Brann i hjertet
– Jesus er den samme,
og det er muligheter i
dag. Vi må be om at
vekkelsestidene kommer tilbake, sa han, og

galt.

Verktøy
Nordmennene vi bodde hos
var kjempegreie. De hadde
opplegg for oss omtrent
hver dag, hvor vi fikk delta
på møter og gudstjenester,
lokalt arbeid, og mer til.
Gjennom det vi fikk
oppleve, ble vi utrustet med
flere verktøy som vi kan
bruke her i Norge for å nå
ut til ungdommen, blant
annet gjennom fotball og
surfing. (Ja, det går faktisk
an å surfe i Norge!).
Jeg vil gjerne dra tilbake til
Indonesia på et tidspunkt,
og kunne gjerne tenke meg
å være misjonær der. Om

la til at der hvor nådegavene er i funksjon vil
menighetene vokse, og
helbredelser skje.
Madsø understreket at
Guds ild bør brenne i
våre hjerter.
– Vi må be Gud om at
ilden brenner i våre
hjerter hver dag, og at
den brenner bort alt
som er uønsket. Ilden
setter hjertene i brann,
og vi kan være med på
å antenne andre, sa Aril
Madsø.
Forstander Finn Røine
tok avslutningen og refererte til menigheter i
Bolivia der det er bønnemøter fra tidlig om
morgenen til langt ut på
ettermiddagen, og mennesker blir frelst på
hvert møte.
Han understreket at vi
trenger bønn og
vekkelse.
Møtet ble avsluttet med
en bønnestund på kne.

Gud vil, og i Guds time,
som man sier.

Til slutt vil jeg si at jeg er
veldig takknemlig for all
støtte
fra
hjemmemenigheten min Evangeliesalen Berøa, for jeg vet at
jeg ble bedt for under bønnemøter, og av enkeltpersoner, og det utgjorde en
stor forskjell. Dere bar meg
gjennom i bønn!

☺ Tusen takk. Inntil neste
gang
–
shalom og
Gud velsigne dere
rikelig!
Thomas
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❒ Rune Stensrud
12.08

Jubilanter
50 år

❒ Britt Kiedroweski
25.09

❒ Harald Åsen
29.08

❒ Ole Morten Storslett
07.09

60 år

❒ Målfrid Elisabeth
Karlsen
03.10

70 år

❒ Reidun Nyvoll
15.10

75 år

90 år

❒ Ole J. Ruud
01.07

Takk

❒ Tusen takk for flotte
roser fra menigheten til
min 70års-dag.
Britt Dagsvik

❒ Tusen takk for den
store og fine blomster
buketten, som Anne Tusvik
kom med i forbindelse med
min sykdom.
Hilsen
Helga Karlsen

❒ Kjell Gunnar Myhre
13.07
❒ Solveig Lien
24.08

80 år

❒ Manyeswary
Ponneuthurai
15.07

❒ Bjørg Snefrid Fjell
31.10

Aldri alene

Av
Annbjørg Helland
Sævareid

Du som har Jesus er
aldri alene.
Åpen står døren så du
kan gå inn.
Fri til å elske ham, og til
å tjene.
Barn får du være, han
kaller deg sin.

Barnevelsignelse

Søndag den tiende juni var det barnevelsignelse i
menigheten.
Daniel Sowntheesan ble båret frem av foreldre,
Arunitha og Paul Sowntheesan, og velsignet av forstander Finn Røine mens menigheten var i forbønn
for den lille gutten.
Etter møtet samlet Sowntheesans familie menighet
og innbudte til kafeen til et sosialt samvær.
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Du som er ensom er
aldri alene,
selv om du føler deg
glemt og forlatt.
Over ditt liv lyser evige
løfter.
Elsket av Gud, en umistelig skatt.
Du som har sorg, du er
aldri alene.
Men du vil kjenne på
lengsel og savn.
Aldri forlater han den
som han elsker.

Illustrasjon: Rolf Janson

Vet når du gråter og
hvisker ditt navn.

Du som er motløs er
aldri alene,
selv når du tenker at alt
er forbi.
Jesus er håpet og lyset
og livet.
Når du er tom har han
mere å gi.

Du som er sliten er aldri
alene.
Mange bekymringer
tynger deg ned.
Alt det du kjemper med
bærer din Fader.
Midt under stormen vil
han gi deg fred.

Du som har Jesus er
aldri alene.
Også i døden skal han
bære deg.
Dødskyggens dal skal
du slippe å frykte.
Der vil han holde deg
tett inn til seg.

Kirkekaffe

Kirkekaffe- ja bare se.
Hvem kan måle seg med dette
bord.
Ja, vi i menigheten er heldige, som har slike
flinke Damer som baker og pynter kaker, som
vi kan få smake.
En rose til laget.
Aud Ingebjørg Andersen

«Frykt for Herren er begynnelsen
til visdom. God forstand får alle
som følger den.
Hans lovsang består til evig tid».
Salme 111:10

Illustrasjon: Rolf Janson
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Kom min Frelser og hjelp
meg
Mer hellighet gi meg, mer lys på
min sti
Mer sorg over synden,
mer renhet meg gi
Mer kraft til å tjene, mer glede i
Gud
Mer lyst til å lyde
ditt kjærlighetsbud

Kom min Frelser og hjelp meg
Ta meg, helliggjør, rens meg
Dann meg, fyll meg og bruk meg
Jesus, gjør du det nå

Mer kjærlighet gi meg i sjelsdypet inn
Mer bønneånd gi meg, mer, mer
av ditt sinn
Mer ild fra din himmel, mer lys i
Ditt Ord
Mer seirende gjør meg, mer nyttig på jord

Mer ydmykhet gi meg, mer hvile
og fred
Mer takk for din nåde, og alt hva
du led
Mer frigjort fra jorden, mer glad
i din vei
Mer skikket for himmelen, mer,
Jesus, lik deg

Kom min Frelser og hjelp meg
Ta meg, helliggjør, rens meg
Dann meg, fyll meg og bruk meg
Jesus, gjør du det nå

P.P.Bliss 1873
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