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S

et liv med den oppstandne Jesus

om kristne blir vi aldri ferdig
med Jesu oppstandelse,
fordi- dette handler om liv
eller død.
Hadde en av nrk’s medarbeidere
vært til stede i Jerusalem denne
påsken, ville vi gjerne ha fått denne
rapporten:
«Det går rykter her i Jerusalem om
at en jøde, en snekker kalt Jesus,
oppvokst i Galilea, og ble dømt til
døden på et kors.
Ryktene som nå svirrer rundt her i
Jerusalem er at han er oppstanden.
Det offisielle svaret som de jødiske
lederne gav på ryktene om oppstandelsen er følgende: «Selvsagt
sier de at han lever. Det må de. Hva
annet kan de si?»
Jeg snakket med en meget kjent
fariseer ved navn Gamaliel, en
lovlærer som er høyt aktet av hele
folket.
Han kunne fortelle om lignende tilfeller. For en tid siden stod Teudas
fram. Han utgav seg for a være noe.
Omkring fire hundre menn slo lag
med ham. Men han ble drept, og
hele flokken som hadde adlydt
ham, ble oppløst og forsvant.
(Ap.gj. 5,36-37)
Gamaliel nevner også et annet
eksempel. I skatteutskrivningens
dager sto Judas fra Galilea fram og
forledet folket til a følge seg.
Også han omkom, og alle de som

adlød ham, ble spredt.
På mitt spørsmål om denne gruppen av mennesker som påstår at
deres leder Jesus lever, svarer de
jødiske lederne følgende: – Er dette
en sak og et tiltak som bare er menneskeverk, blir det ingenting av det.
Men er det av Gud, da kan dere
ikke stoppe dem. (Ap.gj.5,38-39)

«Da han døde,
døde også din
synd. Da han oppsto fra graven,
skjedde det samme
med ditt håp»
En vanlig oppfatning her på
Jerusalems gater etter Jesu død er:
Han skulle holdt seg til møbelbransjen.
Deres utsendte medarbeider i
Jerusalem».

Det er mange som har spådd at
Bibelen og kristendommen snart vil
være borte. Den franske filosofen
Voltarie uttalte: «Bibelen og kristendommen vil være forsvunnet og
glemt om hundre år».
Voltarie døde i 1778.
Troen på en oppstanden Jesus lever
som aldri før. Fakta: Det har aldri
vært flere kristne enn i dag. Over
en milliard katolikker og nesten
like mange protestanter.
De som har forsøkt a begrave troen,
har fått den samme opplevelse som
de som prøvde å begrave grunnleggeren. Han vil ikke holde seg i
graven.
Hvorfor er Jesu død og oppstandelse så viktig? Da han døde,
døde også vår synd. Da han oppsto
fra graven, skjedde det samme med
vårt håp.
For da han oppstod, ble graven vår
endret fra en endelig og evig hvileplass til et midlertidig tilholdsted.
Hvilket herlig håp!
«Siden åpenbarte Jesus seg igjen
for disiplene».
Ha en fin dag med den oppstandene
Kristus.
Finn Røine
forstander
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Et kort besøk på en av menighetsmusikkens øvelser:

Hvordan sangen bygges opp
D et

blir en
rask , men giv enDe visitt Der
vi får oppleve
hvorDan sang en blir bygget
opp gjennom
gleDe og inn levelse .
4
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Vi har tatt oss en
tur inn i forsamlingens lokaler da
menighetsmusikken har
øvelse og finstemmer sine
sanger.
Det er forstander og
musikkleder Finn Røine
som har ansvaret. Pianist
Hans Holst sitter ved flygelet, og toner blir satt for
sangene som skal frem-

føres.
Musikalske uttrykk blir
brukt, ord som er litt
fremmed for en som «bare
kommer innom» en torsdags ettermiddag.
Vi er her for for å være en
stille tilskuer og lytter til
hvordan menighetens
musikalske krefter bygger
opp, og fremfører sine
sanger.

Teknisk ansvarlig, Terje
Årnes, har på forhånd
kontrollert at mikrofonene
er i ønsket innstilling.

Finn Røine ble musikkleder
fra nyttårsskiftet av, og i
løpet av tiden har det blitt
innøvd flere nye sanger.
Flere gamle sanger blir
innkjørt, «Han har beseiret

alt det onde» er blant
tonene vi kjenner godt fra
før. «Mitt hjerte flyter
over», og flere blir godt
innøvd.
Her er det snakk om finjustering av sangstemmer, og
øve inn stemmebruk.

Musikklederen tar hånd om
bruk av stemmer. Han er
selv en «dreven» sanger
med mange år bak seg
som solist og korsanger.
Sangen «Tett ved sia mi
går Jesus» blir, satt riktige
toner på, og budskapet
lyder klart.

– La oss bruke følelsene
våre idet vi synger «tett
ved sia mi går Jesus», - ett
av rådene som blir gitt til
en sanggruppe hvor alle
lever under Guds omsorg,
nærhet og beskyttelse. Her
er det gjenklang og
innlevelse fra sangernes
side.

Etter noen runder med terping og innøvelse av sangen virker det som at
musikklederen og resten
av sanggruppen er
fornøyd.
Vi synes selv at det har
vært givende å være til
stede, og kunne lene seg

Alle bilder: Sangen bygges
opp med begeistring og
stor entusiasme.

godt tilbake i stolen å
oppleve hvordan tonene
blir innkjørt og settes sammen.
– Joda, menighetens
sangkrefter er rik og variabel, og vi setter stor pris
på et klart budskap som
fremføres med gehør og
innlevelse.
Det er godt å lytte til hvordan menighets- musikken
priser Gud. Jesus blir æret
gjennom ord og toner.
Dette er imidlertid mer enn
innøvelse, men det blir gitt

uttrykk for et liv som er av
bare nåde.
Vi nyter å være der hvor
navnet Jesus blir æret, og
opphøyet gjennnom toner
som fester seg i vårt indre.
.
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Et liv i Guds

omsorg

: MEDETBLIKKPÅLIVET

Hun treffer tørstende mennesker i sin hverdag:

– Gud arbeider i det skjulte
– vi

skal ikke for-

tvile i menighetene
våre,

guD arbeiDer
meD sin hellige
ånD. jeg har truffet

folk

«fått

som

har

troen på

k j ø k k e n - g u lv e t »,

sier

britt Dagsvik.

Hun er en «frisk» og glad
kvinne som vi finner i mange
av menighetens aktiviteter.
Full
av
optimisme
og
pågangsmot mener hun at der
er flere mennesker som søker
Gud enn det vi vet om.
Hun treffer dem i sin hverdag.
Hungeren etter Guds nærvær
og hjelp er fortsatt tilstede
blant folk.
Britt tror at vi er kommet til en
oppvåkningstid her i landet,
spesielt blant unge mennesker. Hun ser med optimisme på det man kan karak-

terisere som en hunger etter
Gud.
– I det skjulte leser mange i
Bibelen på nettet, og blir frelst
gjennom det de leser. De ser
på YouTube der de hører
prekener, og får sin kristne
opplysning gjennom datamaskinen.

Indre behov
– En dag møtte jeg en jente
som nettopp hadde blitt frelst.
Hun hadde fått det for seg at
hun skulle lese litt i Bibelen, og
deretter gå i en kirke. Hun ble
frelst ved bare å lese litt fra
Guds Ord, forklarer Britt
Dagsvik.
– For meg ser det ut som at
det er en tørst blant folk, spesielt blant de unge. De har en
søken etter Gud. Man har de
materielle tingene, mer enn de
trenger, men ingenting som
kan tilfredsstille deres indre
behov, påpeker hun.

Sterk opplevelse
Britt har også opplevd mennesker som har vært skremmende opptatt av det som
skjer i den okkulte verden, og
åpner seg for krefter som kan
få uanede konsekvenser.
– En dag satt jeg på et spisested, og kom i kontakt med en
person, en helt fremmed
dame. Hun visste ikke hvem
jeg var i det hele tatt, men hun
sa: «Du har Jesus til veileder».
Jeg kjente straks i min ånd at
hun hadde noe fremmed med

Fortsett. s. 11

Til høyre: Britt Dagsvik har en
tro på Gud som hun gjerne vil
dele med andre.
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Møtt av Jesu
kjærlighet

GUDMEDPÅLAGET

Ekteparet Christine og Bala opplevde Guds forvandlende kraft:

– Jesus ga livet en ny retning

E

kteparet
sto
langt fra hverandre i religiøse
spørsmål. Han var hinduist, mens hun var
oppdratt som katolikk.
Så skjedde det.
– Alt ble forvandlet da
jeg åpnet hjertet mitt
for Jesus. Da fikk jeg
en glede og fred inni
meg som jeg aldri
hadde kjent før.

Det sier mannen som vi
kjenner best som Bala, et
navn som er lett å huske og
uttale for oss nordmenn
Som mange fra Sri Lanka
har han et langt navn.
Balachandran
Kanapathipillai er såpass
omstendelig at det kan bli
vanskelig for mange av oss
å huske.
Den tidligere hinduisten har
fått en berøring av en himmelsk kraft som ga han
både syndenes forlatelse,
og legemlig helbredelse.

Sammen med sin kone
Christine treffes vi en dag
for samtale om hva livet har
vært, og hvordan det er for
dem i dag.
Høyre: Troen på Jesus har
ført ekteparet Christine og
Bala sammen. Nå lever de
for Gud.
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– Det er ufattelig at Gud
kunne gjøre slike forvandlinger. Han har gitt oss
mening med livet, ikke
minst gleden som jeg stadig
kjenner på, forteller Bala.

Helbredelse
Da han ga livet sitt til Gud,
kom han med byrder som
var tunge å bære. Det var
ikke bare ufreden som

plaget han, men også en
sykdom som han slet med.
Inngrepet som Jesus gjorde
i Bala sitt liv, var ikke bare
det indre, men også en
fysisk helbredelse.
– Jeg er veldig takknemlig
for hva Jesus har gjort for
meg. Tenk deg, i tillegg til
mitt indre fjernet Han også
Fortsettelse s.10
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flyktninger fant de sin tilflukt
i Europa. Det nygifte
ekteparet Bala og Christine
var blant dem som i 1991
fant Norge som sitt nye
hjemland.

Over: Ekteparet fra Gjelleråsen er takknemlig for å få
leve livet sammen med
Jesus.

sykdommen min. Jeg ble
helt frisk, gjentar Bala som
viser stor takknemlighet for
Guds inngrep.
Som aktiv hinduist hadde
han sitt eget tempel
hjemme, og flere ganger i
uken tilba han mange av
gudene som fins i trosretningen.
– Du vet, i hinduismen er

Guds inngrep
Under sitt opphold på et
asylmottak på Hareid, nær
Ulsteinvik, fikk de begge
erfare Guds inngrep.
Bala, med sin fortid, og
Christine med bakgrunn
som katolikk fikk oppleve
hva Gud kan gjøre med et
menneske.
Sammen ble de forenet i
troen på Jesus Kristus, og
de fikk begge kjenne Guds
fred som overgår all menneskelig forstand.

Et under
Alt begynte med en traktat
som de fikk av noen
tamilske kristne. De hadde
sine møter i et forsam-

Forskjellig tro
– Hvordan opplever dere
livet med Gud?
Christine er først ute, hun
griper raskt ordet:
– Jeg fikk en ufattelig fred
inni meg da vi ble frelst.

Hun tenker tilbake, og kan
ikke la være å slippe latteren løs.
– Det var ikke alltid lett for
oss å leve sammen på
grunn av at vi hadde veldig
forskjellig tro. Det var også
oppstått litt
ekteskapelige problemer på
grunn av at vi hadde hver
vår trosretning, forklarer
hun.
– Dette løste seg imidlertid
da vi begge ga livene våre
til Jesus. Nå har jeg fred og
glede inni meg, bekjenner
Christine som elsker å gå i
Guds hus.

å gå bønnens vei. Vi ba til
Jesus om at Han skulle
hjelpe oss til å finne den. Et
par netter etterpå drømte
jeg at nøkkelen skulle bli
funnet, og neste dag på
matforretningen spurte jeg
mannen som var i kassen
om de hadde funnet en
nøkkel. Jeg tenkte at den
kanskje hadde falt ut av
lommen min. Han åpnet en
skuff, og tok frem flere nøkler som var funnet. Der var
nøkkelen vår, sier hun.

– Det høres jo ut som en
liten sak, men for oss var
det en klar tale om at Gud
hører bønner, bemerker
Christine.
Hun legger til at de har fått
mange bønnesvar deretter,
de små ting i hverdagen.

Nå får de forespørsler fra
andre mennesker om å
være med å be i ulike situ-

«På grunn av forskjellig trosretninger

slet de i ekteskapet. Han var hinduist mens hun var katolikk.
Da Jesus kom inn i livet deres skjedde det:
alt ble forvandlet »
det mange guder, ja faktisk
flere tusen, men de hører
ingen ting, og gir heller ikke
noe svar, forklarer han.

Tilflukt
Det var etter at krigen i begynnelsen av 1980-tallet
hadde brutt ut i Sri Lanka,
at ti-tusener av Tamiler
søkte tilflukt i Europa.
Deres gamle hjemland,
som fra tidligere tider av var
kjent som den britiske
kolonien Ceylon, var ikke
lenger noe passende sted
for mennesker som hadde
sin egen mening om
demokrati
og
menneskerettigheter.
Sammen med massevis av
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lingslokale på stedet, og
inviterte inn til møtene sine.
På traktaten sto det: «Jesus
helbreder deg».
Etter en gjennomgang i hva
som var skrevet i traktaten
gikk de på møte i Filadelfia
i
Ulsteinvik. Der overga de
begge sine liv til Gud. Et
under hadde skjedd med
dem begge, og de begynte
å gå på møtene hvor de fikk
forkynnelse og opplæring.
I 1997 flyttet de til Oslo, og
etter en tid begynte de å gå
i menigheten Evangelisalen
Berøa hvor de ble godt
mottatt av menighet og forstandere.

– Det er godt å treffe de
andre
som
går
i
menigheten, vi
elsker folket her. Det blir
som en familie, sier hun.
Gud hører bønn
– Har dere noen gang
opplevd å få bønnesvar?
Christine viser litt av sin
begeistring og iver med å
fortelle sin historie. Hun har
tydeligvis noe å berette i
den sammenheng.

– For en tid tilbake fikk vi et
problem med en nøkkel til
huset
vårt,
nøkkelen
forsvant sporløst. Vi fant
den ikke, og bestemte oss

asjoner.
– Vi får ofte spørsmål om vi
kan be for de forskjellige
familier, og har mange
ganger opplevd hvordan
Gud gir svar på bønn. Da er
det viktig at vi takker Gud
for det han har gjort, sier
hun.

Bekymringer
Ekteparet Christine og Bale
setter stor pris på å leve i
samfunn med Jesus i
hverdagen, og uttrykker
stor glede over tryggheten
som Gud har gitt dem.

De ser imidlertid med uro
Fortsettelse s. 15

seg, og jeg satte meg ned
for å prate med henne. Hun
var en søkende person, og
på vei inn i det okkulte. Det
var en sterk opplevelse
som jeg ikke glemmer så
fort, forteller hun.

Nye mennesker
Britt Dagsvik bor ikke langt
fra Oslo sentrum, og nyter
det å gå utendørs der hun
kan treffe mennesker. Hun
elsker å møte folk i sin
hverdag, og vil gjerne
snakke med dem om sin tro
på Gud, om hva Jesus har
gjort for henne.
– En del av sjarmen med å
bli gammel er det å bli glad
i folk. Jeg treffer masse
mennesker,
og
møter
mange som har tro på Gud
uten engang å ha gått på et
eneste kristent møte.
Gud arbeider
– Det er masse søkende

Hun fikk barnetroen med
seg fra barnsben av, en tro
på Gud som sitter dypt i
henne. Da hun var liten
hadde hun en fosterfamilie,
i tillegg til sine foreldre.
Fosterforeldrene var også
troende, og ga et varmt og
godt bilde av livet med Gud.
Det som blir sådd i et barns
hjerte sitter dypt, og vil
holde gjennom de kraftigste
uvær.
– Jeg fikk presentert Jesus
fra to sider. Hjemme hos
mamma og pappa fikk jeg
den mer læremessige
siden, og fosterforeldrene
hadde masse
kjærlighet og varme å gi
meg. Vi fikk høre mye om
Jesus. Han ble nærmest
som et familiemedlem, og
det ble en selvfølge for meg
å velge Ham inn i livet mitt,
minnes hun.

fra de forskjellige pinsemenigheter rundt om i trøndelags-bygdene.
– Det var jo også en del av
min fars inntekt. Som forstanderfamilie ble det derfor mye
reising og flytting.
Britt opplevde imidlertid
oppvekstårene som en
varm og trygg periode, og
som 14-åring markerte hun
sin tro på Gud.

Britt Dagsvik møter mange
mennesker i sin hverdag,
og registrerer at der er
hunger etter Gud.

humoristiske side idet hun
slipper litt av latteren frem.
Hun har gått gjennom et
helt liv i en troens skole, og
synes at den åndelige verden kan bli like naturlig som
den fysiske, synlige verden.
– Jesus har jo vært med
hele tiden, forklarer hun.

«For meg ser det ut som at det er en tørst blant folk, spesielt blant de
unge. De har en søken etter Gud. Man har de
materielle tingene, mer enn de trenger, men ingenting som kan
tilfredsstille deres indre behov»
mennesker der ute, og da
skjønner jeg at Den Hellige
Ånd arbeider på dem. Jeg
har truffet mennesker som
har «fått troen på kjøkkengulvet», eller på annet vis.
Gud jobber i det stille, og
jeg tror ikke at vi skal
fortvile i menighetene våre.
Den Hellige Ånd arbeider,
sier hun.

Troens røtter
Britt Dagsvik er opprinnelig
fra Åfjord i Trøndelag, og er
rolig og avslappet i sin tro
på Gud.
Hun er glad for sine år
under oppveksten, og ser
tilbake på gode minner.

Forstanderdatter
Hennes far var forstander i
flere av Trøndelags pinsemenigheter, og oppveksten
ble preget av flere flyttinger
fra sted til sted.
– Det å ha en pinseforstander til far var på den
tiden litt annerledes enn
hva det ofte er i dag. Mye
av livet hans besto i å være
på møter, og jeg savnet han
veldig da han var ute på
reise, forteller Britt Dagsvik.

Trygg oppvekst
På den tiden var det stor
etterspørsel etter forkynnere, og hennes far fikk
derfor mange henvendelser

På et av møtene gikk hun
frem til forbønn, og ble bedt
for av menigheten.
På forhånd kjente hun godt
til livet som en kristen, og
selv om hun var i en
vanskelig tenåringsperiode
fulgte hun de retningslinjer
som var forventet av henne.

Bestemmelse
– Jeg rettet meg stort sett
etter de bud og regler som
var på den tiden, uten å
vise noen rebelske sider.
Det var strenge regler den
gang. Jeg
aksepterte
dem,
men
hadde likevel mine runder i
ungdomsårene, sier Britt.
Hun viser litt av sin

Sykepleier
Britt Dagsvik bestemte seg
for hvilken utdannelse hun
skulle ta, og reiste til Molde
for å bli sykepleier.
Etter endt utdannelse dro
hun videre til Sveits der
hun arbeidet som sykepleier i tre år.
– Landet var mye likt
Norge, men lønnen var mye
bedre enn hva vi fikk her
hjemme, forklarer hun.
Hun kom tilbake til Norge i
1973, og begynte å jobbe
som sykepleier i Oslo.
Den gang var det ikke
strenge restriksjoner for en
helsearbeider å snakke om

Fortsettelse s.17
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Når Bibelen
ÅPNER SEG

Geir Engebretsen

Du er dyrt frikjøpt

Derfor, om noen er i
Kristus, er han en
ny skapning, det
gamle er forbi, se,
alt er blitt nytt»
2.Korinterbrev 5:17.
Å være frelst betyr å være
utfridd fra syndens lenker
og bånd, reddet og bevart i
Kristus for all evighet fra
dommen og fortapelsen når
vi dør.

«For et testamente trer i
kraft etter menneskets død,
for det har ingen gyldighet
så lenge Han (Jesus) som
satte det opp, er i live»
(Hebr. 9:17).
Så Jesus måtte dø, og vi
som er frelst har allerede
arvet det evige livet i Guds
rike (1.Pet. 1:3-9, Ef. 1:14)

Stedsfortreder

Jesus stod opp igjen fra de
døde, og seiret over synd og
død på vegne av deg, og for
hvert menneske over hele
verden, for alle tider.
Han ble vår stedfortreder da
Han tok vår plass i dommen
på korset.
For vårt livslange synderegister, kall det gjerne gjeldsregisteret, eller skyldbrevet, fra det gamle livet,
ble utslettet og vasket bort
med Jesu blod på korset, les

Kolosserbrevet kap. 2: 1214.
Fiendens taktikk

Sjelefienden led sitt største
nederlag, og ble overvunnet
da Jesus stod opp igjen fra
de døde. Så, djevelens siste
våpen før Jesus kommer
tilbake, er å lokke folk ut av
tryggheten hos Jesus, og
skade Guds folk.
Vi trenger å lære mer om
fiendens taktikker, og bekjempe djevelens lumske
angrep.

«Derfor er det nå ingen
fordømmelse for dem som
er i Kristus Jesus, de som
ikke vandrer etter kjødet,
men etter Ånden»
(Romerbrevet 8:1).
Nåden handler om å reise
seg når en faller i synd, og
gå videre med Jesus. Noe
helt annet er å falle, og bli
liggende der på grunn av
likegyldighet, eller fordi en
elsker synd.
«Hver den som gjør synd,
er syndens trell», Joh. 8:34.
Syndens bedrag

De som elsker Jesus har
overgitt livene sine til Ham.
De omvendte seg fra et liv i
synd, og er nå døde for
loven og synden, og leven-
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degjort med Kristus.
Djevelen vet dette. Derfor
planlegger han sammen
med sine demoner å lede
Guds folk, inn i utspeku lerte, skreddersydde fristelser tilpasset deres personlighet, der de er svakest
(«Har Gud virkelig sagt er det så nøye?»).
Sjelefienden er tålmodig,
og kan vente i mange år til
det rette øyeblikk.
Han er som en edderkopp
som spenner ut nettet sitt,
og med stor tålmodighet
venter på sitt bytte.
«Våk og be, så dere ikke
kommer i fristelse. For
ånden er villig, men kjødet
er svakt» (Matt. 26:41).
Det er ikke vanskelig å
motstå fristelser for den
som elsker Jesus. For Han
sørger alltid for en utvei
(1.Kor. 10:13).
Det store spørsmålet er hva
vi velger å gjøre når fristelsen kommer.
Vi må ta tanker og fristelser
til fange, og vende oss bort
fra dem, istedenfor å leke
med dem. For det er farlig.
Dette er min konklusjon og
erfaring.
Vi må unngå steder og situasjoner hvor vi kan bli fristet.

Fri fra loven betyr hva?

Å være fri fra loven betyr at
du er død med Kristus. Ditt
forrige liv i synd og
lovløshet, er død og
begravet fordi dette ble
korsfestet med Kristus på
korset.
«Jeg er korsfestet med
Kristus, likevel lever jeg,
men det er ikke jeg, men
Kristus som lever i meg, og
det livet som jeg nå lever i
kjødet, det lever jeg ved
troen på Guds Sønn, som
elsket meg og gav seg selv
for meg» (Gal. 2:20).
Så, når fristelser kommer,
skal du regne deg som død
for synden i Kristus.
(Rom. 6:11).
Levendegjort

I dåpen bekjenner du at du
er død for synden, og levendegjort med Kristus.

Jesus gjorde slutt på alle
dyreofringer, og alle andre
typer ofringer og renselser,
fordi Han ofret seg selv, og
utgytte sitt blod som renser
fra all synd og urenhet.
Jeg avslutter med siste oppmuntring: Jesus bevarer deg
hele livet når du har overgitt deg til Ham. Men pass
på å bli værende hos Jesus
hele tiden.

Illustrasjon:. Rolf Janson
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En trosfrisk og oppbyggende forkynnelse med Jesus i sentrum:

– Ikke glem takksigelser til Gud
«Vi bør ikke
glemme å gi
Gud takk og
ære for velsignelser som Han
har øst ut over
våre liv»
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Terje Berntzen forkynte
dette under et møte i
februar da han besøkte
menigheten.
Han er positiv og oppbyggende i sin forkynnelse,
og mener at Guds folk har
oppmuntrende og lyse tider
i vente.
– Vi skal få se at Jesus
møter mennesker, sa han.
Berntzen har tro på
vekkelse, og ser frem til at
det skal komme nye tider
blant Guds folk.
– Jeg tror at vi har veldig
mye godt foran oss, og la
oss leve i forventning på at

store ting skal skje i Guds
rike, sa han.

Takksigelser
Berntzen understreket at
Gud har omsorg for sitt folk,
og er i stand til å gripe inn i
alle vanskeligheter.
– Den oppstandne Jesus
Kristus er her i dag for å gi
oss det som vi trenger. Han
vet om våre behov, og Han
er i stand til å dekke dem,
sa han.
– Gud hjelper oss under
alle omstendigheter, og vet
hva vi trenger, sa Berntzen.
Han understreket imidlertid

vanskelig å forstå.
– I dag ser vi bare stykkevis
og delt. Vi forstår ikke alt,
men en gang skal vi se og
skjønne alt fullt ut, sa Terje
Berntzen

Fortsettelse fra s. 10

Jesus ga en ny retning

at vi bør vende oss til Jesus
for å gi ham takk og ære for
hjelpen som Han allerede
har gitt oss.
– Vi bør ikke drøye med å
gå tilbake for og gi Gud
takksigelser
for
velsignelser som Han har øst
ut over våre liv. Han lønner
dem som søker Ham, og vi
er et privilegert folk som
hører Herren til.
Han refererte til da Jesus
på veien mellom Samaria
og Galilea støtte på ti
spedalske menn. De sto på
avstand og ropte på Jesu
hjelp og miskunn. Han ba
dem om å gå og fremstille
seg for prestene som det
var regler for hvis et
spedalsk menneske var
blitt frisk.

Gi Gud ære
– De hadde tro på Jesus,
og de gikk til prestene for at
de skulle kunne erklære
dem som friske. På veien
ble de alle helbredet for sin
spedalskhet, og det ble stor
glede blant dem. Men bare
én av dem vendte tilbake til
Jesus for å gi Ham takk.
Han var en samaritaner, og
takket og priste Gud for hva
som hadde skjedd. De
andre gikk hver til sitt, uten
å gi takk til Ham som hadde
forårsaket helbredelsen.

Legedom
– Vi bør ikke være som de
ni andre som ikke æret Gud

for helbredelsen som
hadde skjedd.
– La oss aldri glemme å gi
Gud ære for alt det Han har
gjort i våre liv, sa Terje
Berntzen.
Han fremhevet Jesus som
legen over alle leger, en
som kan gi legedom for all
sykdom.
– Jesus helbredet men-

Venstre: Menighetens
trofaste musikkrefter deltok med sang.
Over: Anne Tusvik ledet
møtet.

sa Terje.
– I dag er frelsen dag, og
Gud er å finne. La oss
lovprise Ham for det Han
har gjort for oss.
– Jesus er i går i dag den
samme, og Han er her for å
gi deg gode gaver. Det er
ingen forandring, det er

«Jesu ord og løfter
står fast.
Det vi trenger, ber om, og
begjærer skal han
hjelpe oss med»

nesker, og folk var vitner til
at blinde så og døve hørte,
og folket lovpriste Gud. Det
gjelder også i dag, Gud er
den samme, Han gir legedom for syke mennesker,
sa Berntzen.

Gode gaver
– Guds Ord er levende og
kraftig, og gir legedom for
hele mennesket. Det skjer
noe mens vi hører Guds
Ord, forkynte Berntzen.
Han minnet om at Bibelens
budskap ikke vender tomt
tilbake, og ga uttrykk for at
Jesu løfter fortsatt står fast.
Det gjelder også omkring
sykdomstilfeller.
– Vi kan komme til Jesus
med alle våre sykdommer
og legge det over på Ham,

ingen skiftende skygge hos
Ham, konkluderte Terje
Berntzen.

Løfter
Han avsluttet med en sterk
appell om Guds Ord.
– Guds Ord gjør og skaper
hva det nevnes, og det gir
oss lærdom og undervisning, sa han.
Terje Berntzen avsluttet
med at Jesu løfter alltid står
fast.
– Jesu ord og løfter står
fast til all evighet, alt vi ber
om og hva vi begjærer skal
han hjelpe oss med. Gud
skal gripe inn, sa han.
Han mente at Gud gjør
inngrep som for et menneske ofte kan være

på morgendagen.
De er bekymret for Norge,
og mener at landet har
utviklet seg i en vond retning med mye drap og kriminalitet.
Når barna deres går
utendørs frykter de ofte for
at noe vondt skal skje med
dem.
– Hvis de velger feile venner
kan det skje vonde ting. De
må selv finne veien til
Jesus, og vi kan bare være
med å veilede, og be for
dem, uttrykker de begge.

På byen
Bala er en brennende kristen, og ivrer for at mennesker skal få oppleve
Guds nåde på samme måte
slik som han.
Sammen med andre går
han ut på byen med traktater på lørdagene. Han gir
uttrykk for at både til nordmenn og alle andre mennesker trenger å høre evangeliet.
– Noen tar imot, mens
andre kjefter på oss, sier
han med munterhet og et
stort smil.
– Alle trenger jo Jesus.

Ekteparet fra Gjelleråsen er
takknemlig for å få leve livet
for Gud.
– Tiden vi har levd sammen
med Jesus har vist oss hvor
godt det er å leve i Guds
hånd. Han følger med oss
hele tiden. Vi er heldige, det
er godt å være i Hans trygghet, og vi er avhengig av
Hans nåde hver dag, sier de
begge
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Vi er gått over fra mørket inn i Guds lys:

Jesus lyser opp hverdagen vår
j esus

er
verDens
lys , og h an
viser oss
vei i livet vårt.
l ever Du i
sorgens
smerte og
nattens mørke ,
Da skal g uD
sørge for at
h ans lys skal
slippe til i
livet Ditt.
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Det var forstander Finn
Røine som forkynte dette
på et av torsdagsmøtene
våre. Han tok
utgangspunkt fra 1 Peters
brev 2: 9 – Men dere er en
utvalgt ætt, et kongelig
presteskap, et hellig folk,
et folk til eiendom, for at
dere skal forkynne hans
storhet, han som kalte
dere fra mørket til sitt
underfulle lys.
Røine fastslo at våre liv
skal leves i lyset.

Presteskap
– Vi et utvalgt folk, et kon-

gelig presteskap, og Gud
kalte deg og meg fra
mørke og inn i lyset sammen med Ham.
– Når vi leser Johannes
brev leser vi at det er viktig
å lever i lyset slik som Han
er i lyset, sa han, og
fokuserer på hvor betydningsfullt det er å leve livet
etter hvordan Guds vilje
med oss.
Guds lys
– Han kalte oss fra mørke
til sitt underfulle lys. Det
betyr at natten og mørket
ligger bak oss, og våre liv

nå skal leves i Guds lys.

Han refererte videre til da
profeten Elia hadde vært
på Karmelfjellet, (1.
Kongebok 18) hvordan
profeten Elias befant seg i
depresjoner og det
dypeste mørke. Han hadde
opplevd Guds storhet på
Karmel, men deretter fått
seg et knekk. Israel var i
krise, folk hadde vendt seg
fra Gud, og dyrket Baal.

Fortærende ild
På Karmelfjellet viste Gud
sin storhet foran folket som

omkring de siste tider.
– Frykten har ligget der
gjennom mange år, godt
skjult helt opp til voksen
alder, sier Britt Dagsvik.

Over: En av menighetens
aktive pianister, Hans Holst,
spilte.

Over: Sanggruppen
«Mixas» deltok i sangen.
Under: Per Aril Skaanes
ledet møtet.

hadde samlet seg der,
sammen med fire hundre
og femti av Baals profeter.
Da folket så Guds ild som
falt, bøyde de seg ned på
sine ansikt og erkjente at
Herren er Gud. Dette blir til
en stor seier for Elias.

(1 Kongebok 18: 38 - Da
falt Herrens ild ned og
fortærte brennofferet og
veden og steinene og jorden og slikket opp vannet
som var i grøften. Og hele
folket så dette. De falt ned
på sitt ansikt og sa:
Herren, han er Gud!
Da sa Elia til dem: Grip
Ba’als profeter! La ingen
av dem slippe unna! - Og
de grep dem, og Elia førte
dem ned til bekken Kisjon
og drepte dem der.)
Kong Akab fortalte historien til sin kone, Jesabel,
og det ble satt i gang en
stor forfølgelse etter Elias.
Han flyktet inn i ørkenen,
og satte seg under en

gyvelbusk.

Leve i lyset
– Vi hører dagen til, men
det kan likevel hende at vi
kommer inn i mørket og
havner opp som profeten.
Profeten Elias satt under
gyvelbusken, og hadde
nok selvmedlidenhet der
han satt langt ute i ødemarken. Han var deprimert
og nedenfor, og tenkte:
«Jeg har ikke noe å leve
for». Livet kan enkelte
ganger bli tungt og vanskelig, sa Finn Røine.
– Paulus sier at det i de
siste tider skal det bli
vanskelige tider, men Gud
sørger for oss. Jesus er
lyset og Han lyser opp i
livet vårt. Han fører oss
gjennom den vanskelige
tiden, frem til sitt lys slik at
vi kan leve i lyset sammen
med Ham.

Fra mørke til lys
– Opplever du sorgens
smerte og nattens mørke,
da skal Gud sørge for at
du skal oppleve dagen
igjen. Lyset skal trenge seg
inn over livet ditt på ny.

– Jeg har selv opplevd
hvordan Gud førte meg fra
mørke til lys. Da er det
godt å takke for hjelpen. Si
takk til Jesus, det er et

godt middel å lyse opp
hverdagen din.
– Det er viktig å prise Gud,
da forsvinner natten. Da
kommer soloppgangen, sa
Finn Røine.

Fortsettelse fra s. 11.

Britt Dagsvik

Gud. Hun kunne åpent
samtale med sine pasienter om troen sin. Dette
synes Britt var veldig positivt.
I dag har man ikke lov til å
samtale om åndelige ting.

Redd
Britt har imidlertid mange
tanker omkring oppvekstårene, og har slitt en del
på grunn av en sterk
forkynnelse fra barndommen om Jesu gjenkomst.
– Vi hørte ofte at Jesus
skulle komme tilbake, og vi
måtte være rede. Jeg var
livredd for at jeg ikke skulle
få være med, og frykten
meldte seg ofte på nattetid.
Det hendte at jeg måtte gå
å sjekke om mamma og
pappa fremdeles var der,
forklarer hun.
Stadig var hun i frykt for at
Jesus
skulle
komme
tilbake, og at hun ikke
skulle få være med når
Han kom.
– Det var en følelse som at
jeg ikke var bra nok, jeg
strakk lissom ikke til. Var
redd for ikke å være slik
som Gud ville ha meg.
Datidens
forkynnelsen
satte en veldig sterk fokus

Guds nåde
I dag kan hun tenke på Jesu
uten
frykt.
gjenkomst
Bibelen har latt henne
forstå at hendelsen er en
del av Guds nåde og godhet for Guds folk.

– Nå skjønner jeg mer av
hva rettferdiggjørelse
egentlig er, om min stilling i
Kristus, om nåde, syndsforlateløse og rettferdiggjørelse.
– Jeg tenker mye på at vi er
skapt av Gud, og når vi er i
Kristus får vi lov til å være
oss selv. Det er ikke så galt
fatt så lenge jeg har troen
på Jesus, forklarer hun.
– Vi får lov til å være mennesker, og det er nåde nok
for enhver av oss, forklarer
Britt som har kommet seg
gjennom en vanskelig fase i
livet.
– Guds Ord har hjulpet meg
til å se på det fra et nytt perspektiv, sier hun.

Frelsens budskap
– Tenk deg i en rettsal, og
den anklagede blir frikjent.
Da er han blitt skyldfri, og
slipper soning. Nåden er en
gave fra Gud, og Han ser
på meg som om jeg aldri
har gjort noen galt. Slik er
det med frelsen. Jesus
sonet vår skyld. Han tok
straffen på seg, og vi slipper
soning. Vi er fri, forklarer
Britt.

Hun er takknemlig for
frelsens budskap, og vil
ikke holde det for seg selv.
Hun vil dele det med andre,
og er åpen for at dagens
mennesker gjerne tyr til
datateknologi.
– Vi lever i en ny tid, sier
Britt Dagsvik.
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Rapport om fjordårete virksomhet legges frem:

et år med Guds miskunn og nåde

«For stor over himmelen er
din miskunnhet, og inntil
skyene når din trofasthet.
Vis deg høy over himmelen, Gud! Vis din herlighet
over all jorden! Hjelp med
din høyre hånd og bønnhør
oss, for at de du elsker må
bli frelst.»
(Salme 108, 5-7)

M

enigheten har
fått oppleve
disse ordene fra
Salme 108. Vi
har fått miskunn, og
opplevd hans trofasthet.
Vår bønn og vårt ønske
har vært som salmisten;
Vis din herlighet over all
jorden! Hjelp med din
høyre hånd og bønnhør
oss, for at de vi elsker må
bli frelst.
Menighetens hovedoppgave vil til alle tider bli å
forkynne Guds nåde og
frelse til den fortapte verden.
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Denne oppgaven innbefatter vårt kjære land, og de
ulike misjonsland som vi
arbeider i.
Gud er trofast, men det er
også godt å ha trofaste
medarbeidere.

Menigheten har igjennom
2018 hatt sine faste
søndagsmøter kl.11.00 (en
prøve-periode kl.12.00).
Våre søndagsmøter har
hatt en god oppslutning.

Hyggelig at flere nye
besøkende har funnet sin
plass i våre gudstjenester,
og at noen nye har blitt
tillagt menigheten.
Vi er en forsamling med en
hovedtyngde av godt voksne mennesker som setter
stor pris på Guds ord og et
trygt fellesskap.

Forkynnelsen er bygd på
bibelen som fundament.

Besøkende forkynnere har
satt pris på en åpen og lydhør forsamling.
Legedom
Torsdagsmøtene som begynner kl.19.00 har hatt en
lavterskel profil. Vi har
åpen kàfe før og etter
møte. Evangeliesenteret
har besøkt oss en gang i
mnd. Mange av de som
har opplevd rushelvete og
en vanskelig barndom har
fått tilbake liv og helse. Vi
tror at evangeliet om Jesus
har kraft til å lege sår, og
forandre et vanskelig liv i
fornedrelse.

Bibelen sier: «Derfor, om
noen er i Kristus, da er han
en ny skapning, det gamle
er forbi, se alt er blitt nytt».
(2.Kor. 5.17)
Menigheten hadde sine
faste ukentlige bønnemøter, og en bønn - og
fasteuke vår og høst.

Månedlig har det vært
formiddagstreff, misjonsmøter, bibelundervisning
og kirkekaffe.

Vi har i tillegg flere
aktiviteter, se rapporten.
Menigheten har også
besøkstjeneste som
besøker eldre og syke
mennesker.
Misjonsarbeid på flere kontinenter har blitt støttet
økonomisk og i bønn.

Virkemiddel
Bønn / faste og bibeltimer.
Menigheten satte av to
uker til bønn og faste i
2018. Vi tror fortsatt på
bønn som et virkemiddel
til vekkelse og fremgang
for menighet og Guds rike.
Onsdag formiddag kl.12.00
har vi vårt ukentlige bønnemøte.

Synøve Rahm hadde
ansvaret for møtene frem

til sommeren. Flere deltok
med bibelord, vitnesbyrd
og sang. Vi takker Synøve
for hennes trofasthet i bønnetjenesten.
Magne Fagerheim sa seg
villig til å fortsette med
bønnemøter i sommerferien. Han var ansvarlig for
møtene fram til han døde
7. november.
Etter Magnes bortgang har
flere byttet på å ta ansvar
for møtene.
En onsdag i mnd. er det
bibeltime kl.18.00. Vi har
hatt gleden av mye fin
bibelundervisning med
forskjellige forkynnere.

Formiddagstreff
Aud og Per Arild Skaanes,
Aud Årnes og Synnøve
Rahm, har ansvaret
formiddagstreffene. De er
alle godt forberedt og gjør
en flott jobb.
Ulike sangere og andaktsholdere deltar. Aud Årnes
og hennes kjøkken-personell serverer de lekreste
smørbrød og kaker. Et
sosialt samvær som betyr
mye for så mange.
Evangelisering
Evangelieserings - gruppe.
Geir Engebretsen er leder
for menighetens evangeliserings - gruppe. Gruppen
har vært ute på gata med
traktater, og fått positiv

Over: Evangeliseringsgruppen hvor Geir Engebretsen er leder. (Dette er et
eldre bilde, og gruppen har i
dag en annen sammensetning)

respons fra mennesker de
har kommet i kontakt med.
Vi er glad for at det er en
gruppe i menigheten som
på denne måten bringer
budskapet ut.

Musikklivet
Synøve Rahm har ledet
Menighetsmusikken.Vi er
glade for å ha
musikkvennene med i våre
møter.
På søndagsmøtene sang
Menighetsmusikken og
våre faste solister: Randi
og Johan Kristiansen, Unni
og Raymond Smenes,
Bjørg Snefrid Fjell, Hans
Holst, Synøve Rahm og
Annebrit Holtskog.
På torsdagsmøtene har
Mixas gledet oss med
sang. En torsdag i måne-

Medlemmer som bor i
Oslo-området er delt opp i
soner med soneledere.
Noen av sonegruppene har
faste møter med hyggelig
sosialt og åndelig fellesskap. Flere av våre
medlemmer har ikke
anledning til å være med i
våre møter. Da er det godt
at vi har noen som er villige til å besøke dem.

Dette arbeidet synes ikke
så mye, men er meget viktig. Sonelederne reiser
hjem til de som ikke kan
komme seg på møte, og til
jul får alle over 80 år en
blomsterhilsen. På «runde
dager» får jubilanter over
50 år en hilsen fra
menigheten og besøk av
soneleder (i Oslo området).

«Vi er en forsamling
med en hovedtyngde av godt
voksne mennesker som setter stor
pris på Guds ord og et trygt
fellesskap»

den har vi hatt besøk av
Evangeliesenteret med
sine sangere og musikere.
Trekkspiller Johnny og
gitarist Rune Kjell møtte
også trofast opp.
Bjørg Snefrid Fjell og Hans
Holst spiller flygel på
møtene våre, og det er vi
veldig glade for.

Besøkstjeneste og
soneinndeling
Menigheten er inndelt i
geografiske soner. Vi har
medlemmer spredt utover
hele landet, også utenfor
Norges grenser. Det er
ikke mulig å ha personlig
kontakt med alle. De som
ønsker det får tilsendt
menighetsbladet. Vi prøver
også å sende gratulasjonskort til alle jubilanter over
50 år.

Bjørg Snefrid Fjell gjør en
kjempeinnsats og er
ansvarlig for sonelederne.

Lyd
Terje Årnes har hovedansvaret for lyden i
menigheten. Han stiller
opp i alle møter.
Takk for at du er så positiv
og trofast.

Under: Terje Årnes tar hånd
om menigheten lyd , og er
ansvarlig for det som har
med høytaler og mikrofoner
å gjøre.

Over: Det legges stor vekt
på menighetens sosiale
side. Kirkekaffe i underetasjen er et veldig populært tiltak.

Jan Einar Ahlsen har også
dette året fortsatt med
arbeidet med å forbedre
lyden og til rette legge for
tv-opptak. En stor takk til
Jan Einar for den jobben
han utfører.
Bjørn Høimyr har gjort en
stor innsats med det elektriske.

Kirkekaffe
Hver 3. søndag i mnd.
steller Unni Smenes og
Kristin Høymyr i stand til
kirkekaffe etter formiddagsmøtet.
Det er svært populært å
kunne samles til fellesskap
over deilige kaker og kaffe.

Fest - og kjøkkenkomitè
En stor takk til dere som
alltid er på plass på
kjøkkenet. Dere sprer en
herlig duft av kaffe og nystekte vafler i lokalet. Aud
Årnes med sine mange
hjelpere gjør en kjempeinnsats.
Mange ser fram til
muligheten til å kjøpe seg
noe å bite i, før eller etter
torsdags-møtene.
Dette utgjør et sosial fellesskap i menigheten, noe
vi alle setter stor pris på.

Møteverter
Magne Fagerheim hadde
hovedansvaret inntil sin
bortgang. Vi vil gi alle
møtevertene en stor takk
for den tjenesten de gjør.
Alle setter stor pris på å bli
ønsket velkommen til Guds
hus.
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TV arbeidet
Jan Einar Ahlsen, Jon
Brammer, Knut Tusvik,
Terje Årnes, Svein Holst og
Reidar Rambøl har jobbet
med tv arbeidet dette året.
Det har blitt gjort opptak av
Israelsmøtene. Inge
Skarstad har hjulpet oss,
og møtene har blitt sendt
på Gospel Channel lørdag
og tirsdag.

Rune Flækøy (over) og
Rune Kjell Larsen gjør en
imponerende innsats når
det gjelder renholdet i menighetslokalet.

Renhold
Rune Flækøy og Rune
Kjell Larsen har i 2018 hatt
ansvaret for renhold av
lokalet. Flere i menigheten
har også vært med og gitt
en hjelpende hånd.
En spesiell stor takk til
disse to som trofast stiller
opp i denne svært viktige
tjeneste.
Vedlikehold av lokalet.
I løpet av 2018 har vi hatt
to dugnader. Det er flott at
mange frivillige stiller opp
og gjør en innsats for å
vedlikeholde lokalet vårt.
Bjørn Paulsen gjør en stor
innsats i det daglige vedlikeholdet.
På grunn av utbygging av
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Nordregate 20 har vårt
lokale blitt påført store setnings-skader. Utbygger har
lovt å utbedre skadene
som er påført, våren 2019.
Kasserer / økonomiråd
Menighetens administrator
Jon Brammer er ansvarlig
for menighetskassen og
misjonskassen.
Økonomirådet består av:
Leder Per Arild Skaanes,
Aud Årnes og Knut Tusvik.

Menighetsbladet
Såkornet
Menighetsbladet kom ut
med 3 nummer (et dobbeltnr.) i 2018. Redaksjonen
består av Ernst Knudsen,
Finn Røine og Jon
Brammer.
Vi takker Ernst Knudsen
for det store arbeidet han
gjør for at vi skal ha et så
flott og profesjonelt
menighetsbladet
Referenter
Anne Elisabeth Tusvik er
referent for menighetsmøtene, og Jon Brammer
for eldstemøtene.

Roven
På Roven har det blitt holdt
møter på fredagskveldene.
Harald Christiansen og Egil
Alfsen har engasjert seg
sterkt i dette.
Vi er glade for å eie stedet
som også blir brukt av
menigheten i andre sammenhenger.
Menigheten eier også to
andre eiendommer: En i
Under: Roven har vært til
stor velsignelse for mange
av menighetens medlemmer. Her holdes det møter
og arrangementer. Bildet
viser en av medlemmenes
St. Hans-feiringer.

Maridalen og en ved
Langen i Ski kommune.

Menighetstur
Siste helga i august var 25
deltakere fra menigheten
på tur til Guriset
Høyfjellshotell. Denne gangen var vi sammen med
våre venner fra Saron
Groruddalen. Det ble en
flott opplevelse med fellesskap, fjellturer og god
mat. Vi hadde også herlige
samlinger hvor vi delte
Guds ord gjennom andakt,
sang og vitnesbyrd.

Misjonsarbeidet

Misjonen er en viktig del av
menighetens mange
virkegrener. Matt. 28. 1820.
«Og Jesus trådte fram,
talte til dem og sa: Meg er
gitt all makt i himmel og på
jord!

Gå derfor ut og gjør alle
folkeslag til disipler, idet
dere døper dem til
Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn, og
lærer dem å holde alt det
jeg har befalt dere. Og se,
Jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende!»

Riberalta Bolivia
I 2018 har menigheten
vært en hjelpene hånd for
misjonsarbeidet i Riberalta,
Bolivia. Vår søster
menighet driver blant annet
sin egen privatskole, og i
skoleåret 2018 hadde
skolen 322 elever som

Over: Båten over elvene er
er et viktig fremkomstmiddel, både for de nasjonale, men også for alle andre
som besøker landet.

fullførte skole året. Som
privat skole er den forpliktet av myndighetene å gi
gratis skole til 10% av
elevene.
Rektor ved skolen og
menigheten i Riberalta er
glade for all hjelp og støtte.
Vi har støttet 5 barn med
skolepenger, for at de mest
fattige skal kunne gå på
skolen.
Det ble gitt reisepenger til
den årlige pastorkonferansen i byen Cochabamba
2018. De fleste av lederne
i menighetene i jungelen
har ingen økonomisk
mulighet til å delta på konferansen uten vår hjelp, da
byen ligger i Andesfjellene
og det er lang reisevei.

Hoved menigheten Betania
Riberalta sender via sitt TV
studio 17 timer i døgnet. I
dag har byen 14
menigheter med utspring
fra hoved menigheten.
Menigheten har 27
utposter som ligger langs
floder og på avsides stepper.
Vi er takknemlige for all
støtte og forbønn for dette
misjonsarbeidet.
Vennene i Riberalta,
Bolivia uttrykker sin store
takknemlighet til
Evangeliesalen Berøa for
all støtte og forbønn for
skole og menighet. Det er
viktig å hjelpe de svake og

fattigste til å få utdannelse
og bygge seg en bedre
framtid.

Filippinene
Arbeidet fortsetter og det
gleder oss at det er fremgang og positive
tilbakemeldinger.
Tv - sendingene fortsetter
med samme styrke, 24
timer i døgnet. De får
stadig flere oppdrag med å
dekke forskjellige begivenheter i Cagayan De Oro.
De har dette året hatt noen
ekstra utfordringer med
driften.
Nelly og Frank Ottesen er
engasjert og tar ansvar for
arbeidet. Behovet for
midler er stort.

Israel
Vi kan være svært
takknemlige over arbeidet
som er utført.
Morten og Ann-Helen
Lindhjem er fortsatt plassrepresentanter for arbeidet.
De er utsendt av
Menigheten Vintreet i
Sandefjord.
På Eitanim, som er det
største prosjektet, er det
utført forskjellige vedlikeholdsarbeider. Nybygget
for pårørende ble innviet i
oktober, og bygninger er
blitt restaurert og pusset
opp.
På Kfar Shaul er det også
utført flere flotte prosjekter
til pasientenes beste.

Under: Det nye bygget på
Eitanim sto ferdig, og ble
innviet.

Finn og Reidun Røine
hadde en dugnadspeiode
på 3 uker på Kfar Shaul.
Sosial-volontører arbeider
med gamle og trengende i
bydelen Mevazeret Zion,
noen i en bruktbutikk andre
på et dagsenter for russisktalende jøder. Flere frivillige har arbeidet i barnehager i Mevazeret Zion.
Kenya
Vi takker Gud for hans
nåde og omsorg gjennom
året som har gått.
Gjennom hans veiledning
og beskyttelse klarte vi å
utføre noen av de planlagte aktivitetene for 2018.
Vi takker dere alle for
økonomisk støtte og forbønn gjennom året, uten
dere hadde vi ikke hatt
mulighet til å være med i
denne oppgaven!

Vårt fokus i 2018 var å
konsentrere oss om å
utvide arbeidet til andre
landsbyer rundt Mwakikasamfunnet, der Tambua
har jobbet siden år 2015,
gi ledere mer trening, og
sammen med gruppene
komme opp med nye ideer
som kan gi bedre
økonomisk framgang.
Noen av aktivitetene var
ikke mulige på grunn av
økonomiske begrensninger, og vi oppnådde
ikke målet med å utvide
arbeidet til nye steder.

Vi har brukt tid til lederopplæring, feltbesøk for å
styrke eksisterende grup-

per og å diskutere nye
ideer.
Vi har sett hvordan de
økonomiske gruppene i
Mwakika-samfunnet har
økt sin sosioøkonomiske
stilling i samfunnet, gjennom å klare seg selv
økonomisk.
For mange Tambuamedlemmer, som i flertall
er kvinner, er det veldig
viktig å få være i stand til å
støtte arbeidet i kirkene.

Det øker selvtilliten og
selvrespekten i livet deres.
De fleste medlemmene har
vanntanker, så de trenger
opplæring og strategier til å
bruke regnvannet på riktig
måte så det blir til nytte for
avlingen.
Det er et utrolig tørt
område, med veldig lite
regn.
Hovedfokuset i 2019 vil
derfor være på undervisning, samt å utvide arbeidet til flere steder. Det er
vår bønn at vi får ressurser
så vi kan nå flere, først og
fremst med evangeliet, og
så gi «hjelp til selvhjelp»!!
Vi ønsker dere alle Guds
rike velsignelse, og takker
igjen for all støtte og hjelp.
En spesiell takk til
Jon Brammer for all
forståelse og omsorg i
vanskelige situasjoner.
Varme tanker fra deres
utsendinger, Grace og
Rodah
Menigheten støttet også
Hanne og Gunnar Østrem,
og en liten menighet uten-

Over: Mohan Mylvaganam
arbeider blant barns liv og
velferd i Sri Lanka.

for Nairobi som Peter
Thuku leder.

Sri Lanka
I menigheten har vi 3 ildsjeler som arbeider trofast i
sin tjeneste for om mulig å
kunne vinne sine landsmenn.
John Sudakaran har
ansvaret for en gruppe.
Anton Jeeva har sitt virke i
Osterhausgt. 1.
Mohan Mylvaganam har
sin virksomhet ut fra hjemmet sitt.

Misjonsmøter/ Israelsmøter
Misjonen har faste møter
hver 3. søndag og en tirsdag i måneden. Hver 2.
fredag i måneden samles
vi til Israelsmøter.
Mange har deltatt i møtene
og vi har støttet flere prosjekter med store og små
beløp.
Nøden er stor i mange
land!

Givergleden til misjonen er
sto ri menigheten.
En stor takk til den trofaste
«festkomiteen» med Aud
Årnes og Elisabeth
Brammer i spissen. De har
beriket oss med noe godt å
spise på hvert eneste misjonsmøte \ Israelsmøte.
Forstandere og eldsterådet
er ansvarlige for
misjonsvirksomheten i
menigheten.
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60 år

Jubilanter
50 år

❒ Cecilie Tøsse Berger
12.04

❒ Paul Olav Fevaag
09.05

❒ Kanagarajah Vijayakala
11.05

❒ Selma Synnøve
Ødegården
07.06

❒ Frode Fredriksen
09.07

❒ Per Rune Sunde
10.04

❒ Egil Øvrelid
07.04

❒ Geir-Arvid Rønningen
04.06

70 år

❒ Liv Skaret
03.06

❒ Arve Bang Henriksen
04.06

75 år

❒ Inger Johanne
Andersen
10.04
❒ Erna Bråthen
17.05

❒ Elly Mikkelsen
11.06

90 år

❒ Helga Karlsen
15.05
❒ Harry Kvale
13.06

Takk

❒ Kjære dere
Tusen takk for en fin
blomst fra menigheten i
anledning julehøytiden. Det
gledet oss veldig.
Mange hilsen
Arvid Karleif Krumsvik
❒ Takk for beøk og juleblomst fra menigheten.
Mange hilsen
Ruth Olsen

❒ Ester og Svein
Antonsen takker for
besøk og blomst
til jul.

Fjellet, et godt sted for
kropp og sjel

Våre vellykkede turer på fjellet begynner å bli en tradisjon, og gjentar fjårårets utflukt til Guriset
Høyfjellshotell på Golsfjellet. Det blir noen herlige dager som vi nyter sammen med våre venner fra
Saron Grorud. Dette blir en tur som vil gi positive innvirkninger både på kropp og sjel.

Fra torsdag 22.08. til søndag 25.08
Buss går fra Saron kl. 13.30. Pris 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 legges ut i menigheten, fås også på kontoret
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Svein takker også for
besøk og blomst på sin
90-års dag.

❒ Takk for besøk og
blomst fra menigheten til
min 90-års dag.
Mange hilsen fra
Svein Bakken
❒ Ingrid Melhus takker
menigheten for besøk og
blomst på hennes 85-års
dag.

❒ Takk for besøk og
blomst til jul.
Mange hilsen
May Fjordholm

❒ Tusen takk for den
vakre blomsten jeg fikk til
min 70-års dag.
Hilsen
Tone Wollum
❒ Marit og Nils
Heggemsnes takker for
gode julehilsner og
blomst.

❒ Tusen takk for fine
blomster jeg fikk i anledning min 70-års dag.
Mange hilsen
Gunnveig Færøy Knudsen

❒ Takk for forbønn,
hilsener, blomster og
besøk i forbindelse med
min sykdom. Gud velsigne
dere alle.
Hilsen fra
Aud Ingrid Skaanes

❒ Hjertelig takk for gaver,
blomster og helsen på min
80-årsdag. En spesiell
hilsen til Bjørg Snefrid
Fjell som overrasket meg
ned blomster fra
menigheten.
Takk også for blomster til
jul, og alle som husket oss
i bønn.
Med vennlig hilsen
Randi Christiansen

En innsats i den sosiale siden av menigheten
På kjøkkenet finner vi
damer som med stor
iver, innsats og glede
arbeider for at alle
besøkende skal føle
seg velkommen.
En kaffekopp, smørbrød og vafler setter en
spiss på den sosiale
delen av menighetslivet.

Nå vil jeg komme med et
skryteinnlegg, og stor
takk til alle damene som
er med på å holde kafeen
i gang.
Noen har deltatt i mange
år, andre har kommet med
underveis.
Som alle sikkert vet så
har vi kafe hver torsdag
både før og etter møtet.
Tidligere år også etter
kveldsmøtet på søndag.
Vafler

Vi er alle tidlig ute, for
det skal handles, koke

egg, kaffe og te, og rundstykkene skal smøres. For
ikke å glemme de deilige
vaflene som stekes!
Alltid gjør de dette med
et smil og velvilje.
Det er givende å være
med i denne tjenesten, vi
blir alle bedre kjent med
hverandre.

Over fra venstre: Aud
Årnes, Mary Bjørnbekk,
Reidun Røine og Elisabeth
Brammer.

en stor og hjertelig takk
til hver enkelt med ønske
om Guds rike velsignelse!
Aud Irene Årnes

Blide damer

Det er sosialt både for de
foran og de bak disken.
For en del år siden var vi
mange nok til å ha fem
kafélag, men etter en del
naturlig bortgang er vi nå
nede i tre lag. Håpet er jo
igjen å øke antallet, men
vi må være realistiske
også.

Her ser dere alle de blide,
flinke damene som gjør at
vi fortsatt kan åpne
ka´feen hver torsdag
klokken atten. Som
kafeasvarlig vil jeg rette

Over: Bjørg Snefrid Fjell,
Britt Dagsvik og Tone
Brinch.

Over: Judit Simonsen, Tone
Wollum og Mona Myhre.
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B

Takk at du tok mine byrder
Takk at du tok mine byrder,
eit høgfjell av skuld og av skam.
Du bar det på skuldrene dine,
du skuldlause, sonoffer-lam.

Takk at du bar mine synder,
betalte mi skyhøge skuld.
Med blod frå ditt fullkomne hjarta,
og ikkje med sylv eller gull.

So vil ved korset eg standa,
med undring eg ser: Eg er fri!
Eg skal ikkje døy, eg skal leva
med Jesus til æeveleg tid.

Tekst: Trygve Bjerkrheim
Musikk: K.Ose

sanGer vi minnes oG setter pris på
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