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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 medarbeider
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, stod 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 møbelbran-

sjen.
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 å 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 din synd. Da han oppsto
fra graven, skjedde det samme med
ditt håp. For da han oppstod, ble
graven din 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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Jesus blir svaret
Av Reidar Wolden

Reidar
Wolden
var en
tidligere
forkynner,
tilknyttet
Evangeliesalen hvor han
var til stor velsignelse

– En synder kan ikke løse
seg selv. Han holdes fast i
sin egen synds snarer, sier
Bibelen.
Ved fallet trengte synden
igjennom til alle
mennesker fordi de har
syndet alle. (Rom. 5:12)
Det kan nevnes mange
eksempler, men vi nevner
ett.
Paulus, han sier at han var
den største synder av alle.
Som menneske var han
ganske feilfri, etter loven
ulastelig, men likevel en
fortapt synder.
Forblindet i den grad at
han mente seg å tjene Gud
ved å myrde de troende.
En dag befinner han seg i
røntgenlyset fra Gud hvor
han får se sin synd, se hvor
bastet og bundet han var.
s.
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Nå ser han også hvor
umulig det var å bli fri
menneskelig sett, og roper
ut i sin fortvilelse: «Jeg
elendige menneske, hvem
skal fri meg fra dette
dødens legeme?»

Jo, så får han øye på Jesus,
den eneste mulighet. Han
utbryter: – Gud være takk
ved Jesus Kristus, vår
Herre. (Rom. 7:24-25).
Jesus ble svaret

Heller ikke i dag finnes det
noe annet svar.
En synder kan ikke løse
seg selv. Vil du bli frelst
og løst fra syndens makt
må du gå veien om Jesus
Kristus.
– Dette er det evige liv, at
de kjenner deg, den eneste
sanne Gud, og ham du
utsendte, Jesus Kristus.
(Joh. 17:3)
Når du ber

Når en synder vender om
og har møtt Jesus som
Frelser er vedkommende
blitt en ny skapning. Det

gamle er forganget og alt
er blitt nytt. Men selv om
en har opplevd denne store
frelse, står en ofte så
hjelpeløs og svak. Da har
vi en å gå til som kan
hjelpe. Han har gitt løftet:
«Be, så skal du få.»
Han sier også:
«Vær ikke bekymret for
noe, men la i alle deres
bønner og begjæringer
komme frem for Gud, i
påkallelse og bønn med
takksigelse.
(Fil. 4:6)
Selv er Jesus vårt store
eksempel på bønnens
område. Han lærte sine
disipler å be, og selv praktiserte han å gå bønnens
vei. Gjør som han sier:
– Gå inn i ditt lønnkammer, lukk din dør og be til
han som er i lønndom.
Bønnesvaret skal bli synlig
for verden. Det skal åpenbares at Jesus er svaret når
vi ber. Den som treder
frem for Gud må tro at han
er til, og at han lønner dem
som søker han.
(Hebr. 11:6)

For sine vitner

Tjenesten i Guds rike er
ikke basert på menneskelig
utrustning og dyktighet. Alt
dette er selvfølgelig bra,
men det duger ikke for
tjenestens Herre.
Da Jesus kalte sine disipler
gikk han det store og stolte
forbi, og utvalgte det som
ingenting var.
Paulus skriver:
– Legg merke til deres kall
brødre, ikke mange vise
etter kjødet er kalt, ikke
mange mektige, ikke mange
høybårne. Det som var
dårlig, det som var svakt,
det som var lavt, det som
var ringaktet, det som
ingenting var utvalgte Gud

seg. (1Kor. 1:26-28).
Hva gjorde Jesus med
disse ubetydelige mennekene? Han kalte dem til
seg og gav dem makt over
urene ånder, til å drive dem
ut, og til å helbrede sykdommer. (Matt. 10:1)
Før sin himmelfart sier
Jesus til sine: «Dere skal få
kraft idet Den Hellige Ånd
skal komme over dere, og
dere skal være mine vitner.
(Apgj. 1:8).
Det skjedde på Pinsefestens dag i Jerusalem.
Jesus ble deres svar på
kraften fra det høye. Selv
lovet han å gå med, og
stadfeste sitt ord med de
medfølgende tegn. Dette

gjelder fremdeles. De han
kaller gir han kraft til liv
og tjeneste for Gud.
Når alt her ned tar slutt

Tiden for det stakkars lille
mennesket her nede er
begrenset. Vårt livs tid er
70 år, når det er meget
styrke 80 år. (Salme 90:10)
En dag før eller siden
kalles det til oppbrudd. Det
er to oppholdssteder bak
død og grav. Den evige
Guds himmel, og den evige
fortapelse. Selv må vi
avgjøre hvor vi vil gå. Vil
du til himmelen må du gå
veien som fører dit. Her er
Jesus igjen svaret: – Jeg er
veien. Joh. 14:6

Et sted har han beredt for
sine, og kommer snart
igjen for å hente sin blodkjøpte skare fra jorden. De
skal være der han selv er,
og skal se hans herlighet.
Himmel og jord skal forgå,
skal oppbrennes.
Himmellegeme skal
komme i brann og oppløses, og jorden og tingene på
den skal oppbrennes.
(2.Peter 3:10-14)
Vil du være med, da må du
ta imot Jesus. Han er
svaret, fra evighet til
evighet.
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Et liv i Guds

omsorg MEDETBLIKK

PÅ TROEN

Bombing, terror og krig preget deres fortid:

Nå ønsker de å spre Guds fred
rangen å gi Guds Ord til andre mennesker
har de ikke kunnet legge fra seg. De
ønsker å spre de samme Guds velsignelser som de selv har fått.
– Vi kom til Norge sammen, og ønsker å tjene
Gud slik som vi ser han leder oss, sier ekteparet.

T

Under en samtale med
ekteparet
Vasuky
og
Mohan Johnson
Mylvaganam forstår vi mer
enn noen gang før hvor
vanskelig livet kan være for
mange mennesker under
forskjellige himmelstrøk.
For de fleste av oss nords.

6
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menn er nødvendig flukt fra
hjemlandet vanskelig å
sette seg inn i. Vi har ikke
opplevet det selv.
Vasuky og Mohan måtte
dra fra hjemlandet Sri
Lanka på grunn av terror og
krig.

De kom fra et land hvor
bombing og uro tilhørte
hverdagen, og de måtte flykte derfra. Landet var i
utgangspunktet betraktet
som et av jordens vakreste
steder, nå var det på vei til
å ble ødelagt på grunn av
krigens død og herjinger.
Flukten gikk gjennom
mange land i Europa, og de
endte opp i et lite land i
nord. Her har de satt nye
røtter, og med Guds fred
har de blitt etablert i det
norske samfunnet.

Frelsens store under
De har begge en bakgrunn
fra hindu-religionen.
Vasuky gikk i tempelet hver
uke, og tok hinduismen
svært alvorlig, men ble
frelst i 1991 etter at hennes
onkel var blitt en kristen.
Han fortalte henne om
Jesus. Det var nok til at hun
ga livet sitt til Gud, og fikk
oppleve frelsens store
under.

Vi treffer ekteparet en dag
når februar-tåken strekker
seg ut over byen, og

enkelte snøflekker fortsatt
er på marken. Vinteren har
ikke gitt seg enda, men
den har likevel ikke bitt
seg fast slik den pleier så
tidlig på nyåret.

Fred og trygghet har nå
satt sitt preg over dem
begge. Gjennom 14 år har
de sammen med barna
bodd på Furuset. Hun
arbeider i barnehage
mens han jobber på
Ullevål Sykehus.
Det å bosette seg i et
annet land med store

forskjeller, både klimatisk
og kulturelt, har ikke gått
uten kamp. Troen på
Jesus har hjulpet dem i
vanskelige stunder.
Vasuky forteller en historie
som beskriver en strevsom kamp for å komme
dithen der de er i dag.

Fred og trygghet
Det hele begynte med at
Vasukys onkel ble frelst.
Etter å hørt hans vitnesbyrd og bibelske
fortellinger bestemte hun
seg å bli en kristen. Hun

ble født på ny, og
opplevde en indre forvandling.
Hele hennes familie var
hinduer, og budskapet om
at hun var blitt en fristen
ble tatt imot med vrede og
forargelse.
Hennes far var en veldig
streng hindu, og hun ble
døpt uten at noen i familien visste om det. Hun
våget ikke å fortelle det.
Hun hadde også begynt å
gå i en kristen kirke, men
måtte gjøre det bare i det
Fortsettelse s. 10

Under: Troen på Jesus har
hjulpet Vasuky og Mohan i
vanskelige stunder.
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Hun vokste opp i vekkelsestider med bibel og evangeliseringskampanjer:

«Jesus-vekkelsen» preget livet h

H

ennes kristenliv fikk næring
under
vekkelsestider,
og ga henne et livsgrunnlag som preget
hele hennes troshistorie.
– Guds veier er ubegripelige, sier hun.

s.
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Vi treffer Anne Tusvik som
til daglig er å finne i
menighetens kontorer. Her
har hun gjennom flere år
arbeidet som sekretær, og
mye annet som hun er blitt
ledet inn i.
Hun vokste opp i bedehusmiljøet da «Jesusvekkelsen» på 1960-70-tallet grep tak i store deler av
landet.

Mange kristne miljøer fikk
oppleve nye vekkelsestoner
og indre glød da Den
Hellige Ånds gjerninger
fikk et større fokus i
forkynnelsen enn tidligere.
Forsamlinger fikk nye
besøkende utenfra, og
Åndens dåp og tungetale
var ikke lenger noe ukjent
fenomen. Menigheter ble

satt i brann for evangeliet.
De første årene gikk hun
på Isfjorden Bedehus i
Romsdalen som ble benyttet av alle de lutherske
misjonsorganisasjoner.
Underveis ble hun blant
dem som med stor iver
stilte seg frem og
proklamerte evangeliets
kraft.

Møtt av Jesu
kjærlighet

samfunn med
GUD I HVERDAGEN

mange tilfeller var vanskelige, fikk Anne likevel
med seg det som er aller
viktigst for et menneske,
troen på Jesus.
– Hver kveld kom mamma
og leste fra Bibelen og ba
sammen med meg. Det
resulterte i at jeg fikk
troen allerede fra jeg var
liten, husker hun, og lar
tankene arbeide videre.

Hun husker godt hvordan
hun fulgte foreldrene inn i
forsamlingslokaler som
etter hvert skulle bli en
viktig del av livet hennes.
– Vi gikk på bedehuset
som lå et stykke fra oss,
for vi hadde ikke bil på
den tiden. Vi måtte gå et
godt stykke for å komme
dit, forklarer Anne idet
hun tenker tilbake på barnearbeidet som hun var blitt
en del av.

Engasjert

ennes
Tilbakeblikk

Anne har alltid har hatt
troen på Jesus, selv om
livet har gått både «opp og
ned», som hun sier. Hun
vokste opp med troende
foreldre. Hennes far hadde
røtter fra lokalmiljøet mens
hennes mor opprinnelig
kom fra Oslo.
De hadde ikke tilknytning
til noen spesiell kristen
organisasjon, men Anne

mener at hennes mor var
«litt friere» enn de fleste i
det lutherske miljøet på den
tiden.
Hun var sykepleier, og ble
kjent med mannen som en
dag skulle bli Annes far.
Han hadde tuberkulose, og
ble en kristen gjennom å
møte moren som pleiet
ham på det sykehuset.

Siden søndagsskolen var
arrangert i et skolehus i
nærheten av der hun bodde
ble det litt enklere for
henne å gå. Hun fulgte
godt opp i søndagsskolearbeidet, og ble etter hvert
engasjert i barne- og ungdomsvirksomheten.
Under hele sin oppvekst
var hun henført til den

kristne virksomheten for
barn og unge, og ble leder
for «Yngres», et arbeid
som konsentrerte seg om
barn fra 10-12 års alderen.

– Jeg meldte meg tidlig
inn i en bibelgruppe hvor
vi hadde bibel-lesing, og
begynte også i et kristent
kor på bedehuset. Der avsluttet vi hver sangøvelse
med å ligge på kne og be,
forteller Anne.
Sangøvelsene spesielt
hadde preget henne, og
hun tok et klart kristent
standpunkt, uten at hun
kan si hvilken dag hun ble
frelst. Hun hadde jo alltid
gått på bedehuset, og vært
under en kristen forkynnelse hele sitt liv.
– Jeg har alltid hatt troen
på Jesus, og på leirene
reiste jeg meg ofte opp
med bibelord og vitnesbyrd, forteller hun.
Vekkelse på skolen

– Tror nok at jeg ble mobbet litt på skolen fordi jeg
var en kristen, men vet
ikke riktig grunnen hvorfor når jeg sammenligner
meg med de andre venninUnder: Gjennom hele livet
har Anne fått styrken sin
hos Gud.

Tro på Gud

Selv om oppvekstårene i

Høyre: Under hele sin oppvekst var hun henført til
den kristne virksomheten
for barn og unge,
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Venstre: – Vi føler trygghet og glede i hverdagen
selv om problemer av og
til kan oppstå.

skjulte, i alle fall i
begynnelsen.

Vasuky hadde gått klokt
frem. Alle hennes fem
søsken visste at hun var
blitt en kristen, én for én
hadde hun fortalt om hva
Jesus hadde gjort med livet
hennes. Det resulterte i at
de ble frelst alle sammen,
og deretter, hennes mor og

nye problemer. Det roet seg
imidlertid ned da de underveis vitnet og fortalte om
Jesus, og naboproblemene
var over.

– Etter at jeg ble frelst fikk
jeg en fred og trygghet inni
hjertet mitt. Slik har jeg aldri
hatt før, sier Vasuky som
tidligere hadde vært en
aktiv og sterk utøver av sin

pene i befolkningen er singalesere og tamiler, de
siste er minoritetsgruppen.
Hun forklarer hvordan de
som tamiler blir betraktet
som politisk opposisjonelle
av singaleserne som sitter
med
regjeringsmakten.
Etniske og religiøse motsetninger har periodevis ført til
voldsomme kamper i landet.
– Jeg er oppvokst med
bomber og skyting rundt
meg. Vi bodde i et krigsområde, det var et farlig sted å
bo på, forklarer Vasuky,
som registrerte at Gud
gjorde et inngrep i hennes
innstilling til andre mennesker etter at hun ble en
kristen.
– Før jeg ble frelst hadde
jeg et lite hat i meg mot sin-

år siden.

Arrangert ekteskap
Mohan har også sin historie
å fortelle. Hans far var alkoholiker før han ble frelst i
1980 på en stor kristen
kampanje på hjemstedet.
Noen år deretter ble hele
familien frelst, også Mohan.
Etter å ha blitt døpt og
opplevd Guds kraft begynte
han å evangelisere og
preke Guds Ord. Han
kjente en trang å evangelisere på Sri Lanka, men på
grunn av krigens uro forlot
han landet.
Han kom til Norge i 1991.
Etter å ha bodd på asylmottak i Nordfjordeid gjennom
flere år, flyttet han til Moss.
Vasuky og Mohans foreldre
kjente hverandre, og underveis kom de til enighet om
at Vasuky og Mohan burde
bli ektefolk, et arrangert
ekteskap som blir praktisert

«Mohan og Vasuky kom fra en hinduistisk bakgrunn hvor
tusener av avguder blir tilbedt. Nå tjener de samme Herre,
og fred og trygghet
har satt sitt preg over dem begge»

far.
– Det ble en vanskelig og
konfliktfylt periode jeg gikk
gjennom, siden pappa var
så streng. Han ble også sint
på mamma siden hun visste før ham at jeg var blitt
en kristen. Hun hadde ikke
fortalt det til ham. Jeg fikk
husarrest, og han stengte
meg inn i leiligheten.
Vasuky minnes tilbake på
en prøvsom og vanskelig
tid, men som resulterte i at
hele familien ble frelst.

Nabobråk
Siden alle naboer rundt
dem var hinduer, og fikk
høre at familien til Vasuky
var blitt kristne, bød det på
s.
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religion.
Nå kan hun nyte godt av
Jesu forsoningsverk. Hun
er satt fri fra en syndeskyld
som bare Jesus kan rense
bort, et inngrep som ingen
religiøs retning kan gjøre
noe med.
– I hinduismen legger man
stor vekt på den kroppslige
renselsen, men innvendig
kan det ikke gjøres noe. Det
er bare Jesu blod som
renser hjertet, påpeker hun.
Nå har hun fått et nytt liv
med Jesus.

Minoriteter
Sri Lanka har gjennom
mange år hatt store etniske
konflikter der hovedgrup-

galeserne. Da jeg ble frelst
og opplevde Guds
kjærlighet skjedde det et
under inni meg. Hatet ble
borte, sier hun.
– Før hadde jeg ikke trodd
på at Gud kunne forandre
mennesker, men nå fikk jeg
selv oppleve Guds inngrep
og kjærlighet i livet mitt,
forklarer hun, og legger til at
hun over en periode bodde
og arbeidet i en kirke. Hun
var ansvarlig for forskjellige
aktiviteter i menigheten.
På grunn av den pågående
krigen ble familien splittet.
Moren og to søstre bor fortsatt på Sri Lanka, resten
har blitt spredt rundt i verden. Hennes far døde for få

over store deler av verden.
I 2000 reiste Mohan til
hjemlandet for å gifte seg
med Vasuky, og sammen
vendte de tilbake til Norge
som ektepar.

Siden det var blitt etablert
flere menigheter for tamiler
i Norge gikk han i spissen
for å samle tamilene som
bodde i Oslo-området, og
tamiler-menigheten i Berøa
i Osterhaugsgate ble
startet.
Det nye livet
Under
samtalen
med
Vasuky og Mohan forstår vi
Fortsettelse s. 21

ner jeg var på leir sammen
med, sier Anne. I dag kan
hun se den humoristiske
siden av det.
Besøk på skolen

– Da jeg begynte på realskolen ble jeg med i et
kristent skolelag. Der fikk
vi flere ganger besøk av
musikkgrupper fra
Ålesund, blant annet fra
pinsevennene. Det brøt ut
vekkelser på skolen, og
mange fra klassen hennes
ble frelst.
– Vi fikk besøk av flere
kristne organisasjoner,
Ungdom i Oppdrag, Ung
Visjon og andre var med
på møtene våre.

Det var brutt løs nye
vekkelsestoner som store
deler av lokalmiljøet ble
berørt av. De unge begynte

preget store deler av landsdelen, og hun ble engasjert
i evangelisering av Møre
og Romsdalen.
– Det var en fantastisk tid.
Jeg var åndsdøpt og glødende, og da jeg skrev stiler på skolen ble det ofte
skrevet om Jesus.

– Vi hadde bibelgrupper
med undervisning om Den
hellige Ånd, og jeg hadde
fått en veldig lengsel etter
mer av Gud, sier hun.
Det var under et bibel-og
evangeliseringskurs i
Sykkylven hun første gang
traff Knut Tusvik som etter
hvert skulle ble hennes
ektefelle.
I 1976 giftet hun seg med
Knut, og i 1982 brøt de
opp og flyttet de til Oslo
sammen med barna.

dsprosjekt med Oslo AOF
og Furuset bydel.

Hun beskriver det som et
interessante arbeide.
– Det var en berikelse å bli
kjent med folk fra så
mange forskjellige kulturer, både kvinner og menn.
Det var folk fra mange
land og religioner, og jeg
lærte å kjenne innvandrerkvinner som kan ha det
veldig vanskelig.
Når det ble anledning
under en samtaler kunne
hun gjerne fortelle litt om
sin tro.
Gjennom arbeidet kunne
hun være med å gi litt kristen innflytelse, men uten
andakt som de ikke hadde
lov til.

Norge var det mye som
forandret seg. Ludvig
Karlsen spurte om hun
kunne tenke seg å begynne
å arbeide i
Evangeliesenteret. Hun fulgte Ludvigs råd, og ble der
i ti år.
Under: I tenåringsalderen
kom Anne med i en fornyelsesbevegelse som preget
henne for livet.

– Det er godt å være med å
hjelpe andre. Vi skapte en

«Vi hadde bibelgrupper med undervisning om Den hellige Ånd, og jeg
hadde fått en veldig lengsel etter mer av Gud.
Jeg opplever at Den Hellige Ånd gir kraft, styrke og veiledning
for hver dag»
å møtes hjemme hos et
ektepar som tilhørte
metodistkirken. De var
åndsdøpte, hadde flere
nådegaver, og var i stand
til å veilede de unge.
– I dette hjemmet ble det
lagt vekt på lovsang og
takksigelser til Gud. Her
hadde vi samtaler og
undervisning, og det ble en
stor støtte for oss ungdommer, sier Anne.
Vekkelsesbevegelse

Anne som da var kommet
opp i 15-16 år alderen
hadde kommet med i en
fornyelsesbevegelse som

– Hvilken betydning har
Den Hellige Ånd for deg i
dag?
– Jeg opplever at Den
Hellige Ånd gir kraft,
styrke og veiledning for
hver dag, det er veldig viktig for oss alle, bemerker
Anne.
Berikelse

De første årene gikk Anne
og Knut i kirken på
Furuset hvor hun jobbet
som kirketjener. I tillegg
hadde hun arbeidsoppgaver
med flyktninger og innvandrere som var et samarbei-

åpenhet om at kirken ikke
var farlig, forklarer hun.
Herrens veier

Anne og Knut ble døpt i
Israel i 2001.
Det startet med at de så på
Evangeliesenter TV, og
forsto gjennom sendingene
at Ludvig Karlsen skulle
reise til Israel med en
gruppe. De meldte seg på,
og da de var på reise i
Israel ble de utfordret
angående dåpen. Det endte
med at de ble døpt i bassenget på hotellet der de
bodde.
Da de kom hjem igjen til

Etter at hun og Knut i 2002
meldte seg inn i
menigheten begynte hun å
arbeide som sekretær på
menighetskontoret der hun
nå har vært i seks år.
Gud er trofast

Anne setter pris på å være i
Guds ledelse, stemmen har
hun blitt kjent med allerede
fra ungdomsdagene av.
Helt fra barneårene har hun
gått i bresjen for at evangeliet skal ut til mennesker.
Det begynte på bedehuset i
søndagsskolearbeidet, og
når hun i dag reflekterer

Fortsettelse s.21
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En årsrapport preget av optimisme:

– Et år med Guds godhet
«Du har kronet året
med din godhet, og
dine fotspor drypper
av overflod.
Ødemarkens beiter
drypper, og haugene
binder om seg av
jubel. Markene er
kledd med sauer, og
dalene er dekket med
korn. Folket jubler av
glede og synger».
(Salme 65:12-14)
Menigheten har fått
oppleve disse ordene fra

s.
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Salme 65. «Du har kronet
året med din godhet, og
dine fotspor drypper av
overflod».
Gud er mektig til å gi det
vi trenger. Menighetens
bønn er at flere må få
oppleve frelse og livet i
Gud. Vårt ønske har vært
at flere må få oppleve
hvilken glede og jubel det
er i Jesu nærvær.
Menighetens hovedoppgave vil til alle tider bli å
forkynne Guds nåde og
frelse til den fortapte ver-

den. 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.

Som lederskap og forstandere vil vi takke for
tid, krefter og midler som
medlemmene har gitt til
menigheten Evangeliesalen
Berøa i 2019. Foruten
mange møter og sosialt
samvær har det vært

mange praktiske oppgaver
som måtte bekledes. Vi
takker alle som har tjent i
menigheten, og har gjort
det med glede og trofasthet.

Menighetens virke

Menigheten har igjennom
2019 hatt sine faste
søndagsmøter kl.11.00.
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.

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 bøn-

nemøter, 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.
Bønn / faste og bibeltimer

Menigheten satte av to
uker til bønn og faste i
2019. Vi tror fortsatt på
bønn som et virkemiddel
til vekkelse og fremgang
for menighet og Guds rike.
I en periode på våren
hadde vi vårt ukentlige
bønnemøte på torsdag
kl.16.00.
Fra sommeren av endret vi
det tilbake til onsdag
formiddag kl.12.00.Vi er
glade for at Per Arild
Skaanes har tatt på seg
ansvaret for bønnemøtene.
Flere deltok med bibelord,
vitnesbyrd og sang.
En onsdag i mnd. er det
bibeltime kl.18.00. Vi har
hatt gleden av mye fin
bibel-undervisning med
forskjellige forkynnere.
Formiddagstreff

Aud og Per Arild Skaanes,

Over: Mange kommer og
deltar på menighetens formiddagstreff.

Aud Årnes og Synøve
Rahm, har ansvaret formiddagstreffene. De er alle
godt forberedt og gjør en
flott jobb. Ulike sangere og
andaktsholdere deltar. Aud
Årnes og hennes kjøkkenpersonell serverer de
lekreste smørbrød og
kaker. Et sosialt samvær
som betyr mye for så
mange.
Musikklivet

Synøve Rahm og Finn
Røine har ledet
Menighetsmusikken. Vi er
glade for å ha
musikkvennene med i våre
møter.
På søndagsmøtene sang
Menighetsmusikken og
våre faste solister: Arunitha
og Paul, Unni og Raymond
Smenes, Synøve Rahm,
Annebrit Holtskog og
Rune Kjell Larsen.
På torsdagsmøtene har
Mixas gledet oss med sang.
En torsdag i måneden 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.

Over: Menigheten er preget
av et varmt og godt musikk
-liv.

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

Geir Engebretsen er leder
for menighetens evangeliserings - gruppe. Gruppen
har vært ute på gata med
traktater, og fått positiv
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.
Møteverter

Bjørn Paulsen har hovedansvaret for møtevertene. 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.
Under: Bjørn Paulsen er
hovedansvarlig for
møtevertene.

Bjørn Høimyr har gjort en
stor innsats med det elektriske, og hjelper også til
med lyden.
Kirkekaffe

Hver 3. søndag i mnd.
steller Unni Smenes,
Kristin Høymyr og Olaug
Goplerud 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 sosialt fellesskap i menigheten, noe
vi alle setter stor pris på.

TV arbeidet

Lyd

Terje Årnes har hovedansvaret for lyden i
menigheten. Han stiller
opp i alle møter.
Takk for at du er så positiv
og trofast.
Jan Einar Ahlsen har også
dette året fortsatt med
arbeidet med å forbedre
lyden og til rette legge for
tv-opptak.
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Jan Einar Ahlsen, Jon
Brammer, Knut Tusvik,
Terje Årnes, Svein Holst,
Reidar Rambøl, Kristin og
Bjørn Høymyr har jobbet
med tv arbeidet dette året.
Det har blitt gjort opptak
av Israelsmøtene og noen
torsdagsmøter. Inge
Skarstad har hjulpet oss,
og møtene har blitt sendt
på Gospel Channel og fra
høsten av på Kanal 10.
Menighetsbladet
Såkornet

Menighetsbladet kom ut
med 3 nummer i 2019.
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
menighetsblad.
Renhold

Rune Flækøy og Rune
Kjell Larsen har i 2019
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 2019 har vi hatt
to dugnader. Det er flott at
mange frivillige stiller opp
og gjør en innsats for å
vedlikeholde lokalet vårt.
Bjørn Paulsen har gjort en
stor innsats i det daglige
vedlikeholdet.
På grunn av utbygging av
Nordregate 20 har vårt
lokale blitt påført store setnings-skader. Skadene som
har blitt påført bygget har
blitt utbedret sommeren
2019. Salen oppe har blitt
malt, og senere i høst ble
kàfeen malt på dugnad.
Kasserer / økonomiråd

Menighetens administrator
Jon Brammer er ansvarlig
for menighetskassen og

Over: Menighetsturene
sammen med Saron Grorud
har blitt et populært innslag.

misjonskassen.
Økonomirådet består av:
Leder Per Arild Skaanes,
Aud Årnes og Knut
Tusvik.
Menighetstur

Siste helga i august var 15
deltakere fra menigheten
på tur til Guriset
Høyfjellshotell. Vi var
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.
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

Maridalen og en ved
Langen i Ski kommune.

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!»
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
Under: Det er mange fattige
og svake i Riberalta som
trenger støtte og hjelp.

engasjert og tar ansvar for
arbeidet. Behovet for
midler er stort.

Riberalta Bolivia

I 2019 har menigheten
vært en hjelpene hånd for
misjonsarbeidet i Riberalta,
Bolivia. Vår søster
menighet driver blant annet
sin egen privatskole, og i
skoleåret 2019 hadde
skolen 314 elever som
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
evangelistene og pastorene
til den årlige pastorkonferansen i byen Cochabamba
2019.
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. Menigheten vokser
med sine mange annekser
(menigheter) og de mange
utposter langs floder og på
avsides liggende 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.

Kenya

Vi vil benytte anledningen
til å takke våre partnere
(enkeltpersoner og kirker)
for den store støtten dere
har gitt oss gjennom årene,
og at dere er med i arbeidet
som fremdeles gjøres i
regioner der Tambua jobber, spesielt blant kvinnene
Herren har vært nådig og
historiene fra lokalsamfunnene er alltid veldig
oppmuntrende.

Gjennom begrensninger
og vanskeligheter kvinner i
de avsidesliggende landsbyene møter, har de likevel
stått sterke og sørget for
mat på bordet til familien
sin.
Tambua har jobbet i den
østlige delen av Kenya
siden 2015. Så langt har
programmet nådd rundt
400 mennesker, og hovedfokus er kvinner.
Konsekvensen blant
medlemmene er tydelige
og det fører til at mange
samfunnsmedlemmer
ønsker å utvide arbeidet i
Mwakika- samfunnet.

Over: Tambua- programmet
med Rodah og Grace har
nådd rundt 400 mennesker,
og hovedfokus er kvinner.

Tambua- medlemmer ser
frem til de ukentlige
møtene fordi det er deres
tid til fellesskap.

Møtene er viktige for
dem, ettersom det er en
mulighet til å diskutere
ulike spørsmål, inkludert
nye ideer, vitnesbyrd om
suksesshistorier, familiene
deres, og utfordringer de
står overfor.
Tambua har samarbeidet
med kaffebøndene i den
sentrale delen av Kenya.
Siden starten av året har
gruppene gjort det veldig
bra. Medlemmene har fått
mye kunnskap om forskjellige aspekter knyttet til
kaffeproduktivitet og andre
gårdsprodukter.

Så langt har arbeidet gått
bra, men gruppene ber om
mer opplæring om andre
innovasjoner for å øke gårdens produktivitet, ferdigheter i verdiøkning /
verdikjede. Dette vil
forbedre tilgangen deres til
markedet. På grunn av stor
etterspørsel er det behov
for å utvide arbeidet til
andre samfunn som er i
nød.
Varme tanker fra deres
utsendinger, Grace og
Rodah.

Menigheten støttet også
Fortsettelse s. 23
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Venstre: Forstanderparet i
Saron Grorud, Anne Lise og
Aril Madsø, sang og forkynte Guds Ord.

Målet ligger foran oss
Evangeliets budskap i ord og toner:

– Det som var en vinning for meg har jeg
aktet som tap. Det nye
livet i Kristus er så
mye mer verdifullt enn
hva denne verden kan
gi, sa Aril Madsø.

– Det ligger et mål foran
som vi løper i mot, derfor
er det ikke så lurt å henge
seg opp i det som ligger
bak. La oss heller være
mer opptatt om det som
ligger foran, det er det viktigste. La oss konsentrere
oss om målet, sa forstander
i Saron Grorud, Aril
Madsø, da han var på
besøk på menighetens
første formiddagstreff i det
nye året.

Madsø tok utgangspunkt
fra Filipperbrevet 3:13-14:
«Brødre, jeg mener ikke
om meg selv at jeg har
grepet det. Men ett gjør
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jeg: Jeg glemmer det som
ligger bak og strekker meg
ut etter det som er foran,
og jager mot målet, til den
seiersprisen som Gud har
kalt oss til der ovenfra i
Kristus Jesus.»
– Paulus understreker at
det som ligger bak er ingen
ting å dvele med, vi skal
ikke være opptatt av det.
Paulus hadde opplevd mye,
med arrestete han dem som
hørte til menigheten, men
Jesus møtte han på veien
til Damaskus, og forvandlet livet hans, sa han.

Madsø belyste hvordan
enkelte mennesker er mer
opptatt av fortiden enn
tiden som ligger foran.
– Jeg konsentrerer meg nå
om livet som ligger foran,
og trenger ikke å dvele
med det som ligger bak.
Det vi gjorde før, er glemt.
Alt det som skjedde i for-

tiden trenger jeg ikke å
henge meg opp i lenger,
men heller fokusere på det
som ligger foran. Gud har
vist oss sin trofasthet, og
selv om tiden som ligger
foran er ukjent for oss, skal
vi ikke bekymre oss. Han
er sammen med oss,
konstanterte Madsø.

Løpet

Han gikk nærmere inn på
frelsen som vi fikk
gjennom Jesus Kristus.

– Vi har fått en god start
idet vi fikk overgi livet til
Jesus, og vi har et mål
foran oss som vi løper
imot, sa han.
– I sporten finnes det
mange favoritter, her på
jorden må man bare
akseptere at det kan være
eller flere som blir bedre
enn deg, sa han, og slo fast
at i Guds rike er det annerledes.
– I det løpet vi befinner oss
i er det ingen som vinner
mer enn en annen. Gud har
ingen favoritter, understreket han.
Berede et sted

Madsø beskrev hvordan
Jesus forvandler mennesker og gir nye verdier i
livet.
– Det som var en vinning
for meg har jeg aktet som
tap, det nye livet i Kristus
er så mye mer verdifullt
enn hva verden kan gi,
fastslo han.
– Disiplene hadde forlatt
fiskebåter og familier, og

Over: Mange var møtt frem
til formiddagstreffet.

de spurte hva skal de få
ekstra for det. Til svar fikk
de av Jesus at de skulle få

evig liv. Han skulle gå
foran og berede et sted for
dem.
– Det er dette målet som
ligger foran oss, og denne
prisen er det beste vi kan
få. Han har en seierspris til
oss alle, sa Aril Madsø.
– Paulus, og de andre disiplene som hadde forlatt alt
for å følge Jesus fikk
oppleve smerte og forfølgelse, men de hadde fått et
mål som var mye mer
dyrebart enn hva verden

har å by på. Vi har et mål
som er bedre enn alle de
andre jordiske mål,
forklarte han.

Evighetens mål

– Kransen man får i de
jordiske løpene kommer til
å visne, men vår krans vil
aldri visne. Vi skal nå frem
til evighetens mål, og vi
skal få høre: «Nå har du
nådd målet».
Han avsluttet med en
appell om Herrens snarlige

komme.
– Jeg tror at Jesus kommer
snart, dagen nærmer seg da
vi blir tatt med til
Himmelen. Da skal vi sette
kursen hjem, og vi skal
være sammen med Herren
for alltid, sa Aril Madsø
under sin andakt.

Lengsel

Madsø kom sammen med
sin kone, Anne Lise, og de
sang og vitnet sammen om
Guds godhet.

Det slutter ikke med dødsskyggens dal
ikke er så glade for, men
det er ikke slutt av den
grunn. Gud gjør et gjenopprettende verk, sa Håberg.

Han tok utgangspunkt fra
Profeten Jeremias hvor
profeten gir et budskap om
Guds straffedom over
Israel på grunn av deres
ulydighet.
Gjennom Kong Nebukadnesar skulle landet ble til
spott og forferdelse. Hele
landet skulle bli til en
ørken, til en ødemark, og
folket skulle tjene Babels

Venstre: Fred Håberg
sammen med forstander
Finn Røine.

Han satte fokus på at om
det kommer mørke og
vanskelige tider, vil det
likevel ikke være slutt.
Evangeliet gir håp til menneskeheten.
– Jeremias kom med et
tungt budskap, men
lyspunkter fulgte etter. I
budskapet ligger det et håp
om at dommen ikke er det
endelige og siste ordet. Når
ting er gått galt, så er det
håp likevel.

Evangeliet gir håp til menneskeheten:
– Evangeliet budskap
er at det ikke slutter
med dødsskyggens
dal. Gud kan være til
stede der, salve mitt
hode og dekke bord
for meg.
Det var Fred Håberg som
forkynte dette da han en
dag talte i menigheten. En
del av Håbergs budskap ble
fokusert på at Guds
nærvær kan være der man
tror man er alene.
– Når vi tenker tilbake på
episoder fra fortiden
minnes vi gjerne ting vi

– Vi skal til Himmelen, det
er noe jeg ser frem til, det
ligger en lengsel etter å
møte Jesus, sa Anne Lise.
– Når livet blir vanskelig
har vi en å gå til. Mange
ganger er det mye som
skjer rundt deg, og
motløsheten kan komme.
Da er det godt å ha Jesus å
gå til med våre byrder, sa
hun.
Formiddagstreffet ble ledet
av Synnøve Rahn.

konge i sytti år.
Landet skulle ligge brakk i
denne tiden. Deretter ville
Herren hjemsøke kongen i
Babel og folket der, på
grunn av deres misgjerninger.
Dekket bord

– Evangeliet er at det er
ikke slutter i dødsskyggens
dal. Gud kan være til stede
der og salve mitt hode og
dekke bord for meg. Det
som kunne se ut som en
slutt ikke er enden likevel,
forklarte Fred Håberg.

– Vi kan komme til en
plass i livet når mye er gått
i stykker, og man opplever
det som en klagesang,
bemerket han.
Ny energi

Han refererte til Jesaja
43:19, «Se, jeg gjør noe
nytt», om minnet forsamlingen om at Gud har en
frelsende hensikt for oss.
– Mens Israels folk var i
landflyktighet var det fortsatt håp for dem, Herren
ville skape noe nytt.
– Det må hentes ny energi,
og mot, Herren har en
plan. Han har fremtid og
håp for oss, sa Fred håberg.
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Et arbeid

utenfor LANDETS

GRENSER
Tambua arbeider med fornyet energi til å gå videre:

Selvhjelp til mat og en bedre hverdag
Gjennom Rodah og
Grace rapport fra kvinnearbeidet i Kenya
forstår vi at de fortsetter arbeidet med positivitet og optimisme.
Når de besøker grupper og ser nye
lyspunkter, stiger håp
og glede.

Vi vil takke Gud for
mulighetene, det har gått
en stund siden vi besøkte
grupper og diskuterte
s.
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spørsmål som berører dem,
samt tilbyr teknisk støtte.
Gjennom din goodwill og
generøs støtte klarte vi å
besøke grupper på 17 feb.
2020, møtte rundt 40
ledere som representerer
14 grupper, en gruppe var
fraværende fordi en av
deres medlemmer hadde
dødd. Det er 15 grupper
med et medlemskap på
450. Det var oppmuntrende
å se hvor bra de har
prestert til tross for at vi

ikke klarte å besøke dem i
et helt år.
Å høre på suksesshistoriene var virkelig oppmuntrende, og fornyet av
energien til å gå videre.
Grupper har blitt som en
styrke som holder dem
sammen, det er et sted der
de trekker styrke til å
komme seg videre, få
økonomisk støtte gjennom
lån til å pleie sine behov
og nødhjelp. I fjor var det
tøft i landet økonomisk,

men de klarte å holde
barna på skolen og å åpne
opp små busser og opprettholde de eksisterende.
De var stolte av å kunne
rapportere at antall barn på
universitetet har økt sterkt,
siden de er i stand til å
betale for skolepengene
sine gjennom småbedrifter
de driver og smålån de får
fra gruppene sine når de er
i nød.
Det kan være frafall på
skolene på grunn av man-

Til venstre: Masaii-kvinner
priser Gud for inngrep Han
har gjort i deres liv.

regnvann, de trenger ikke
lenger å gå lang avstand på
jakt etter vann. De har alle
støttet hverandre for å
kjøpe sollys, de bruker derfor ikke parafin for å tenne
husene sine mer.

Rose Muvaa husket hvordan hun før var i Tambua
gruppe,. Før måtte hun ofte
besøke naboens hjem for å
låne mat og støtte for sine
barn i skolen. Hun følte
seg ydmyket og
hjerteknusr da hun ble avslått. Hun møtte venninnen
som introduserte henne for
Tambua-gruppen. Nå gjennom sparing og lån fra
gruppen, kan hun komfortabelt utdanne sine barn, og
har kjøpt et stykke land,
hvor hun laget en liten
butikk, der selger hun varer
til fellesskapet. Hun er stolt
over at hun ikke lenger er
en byrde for sine pårørende
og naboer.

glende skolepenger, en
vanskelig sak.. Nesten alle
medlemmene har nå kjøpt
vanntanker for høsting av

Magdalene, medlem av
Mwaani Tambua- gruppen,
driver en matbutikk som
hun satte opp gjennom
støtte fra sin gruppe. Hun
rapporterte at hun klarte å
kjøpe en energisparende
komfyr som bruker veldig
minimalt med ved. Hun
delte historien sin.
Muthitha Tambua- gruppen
er stoltheten til fellesskapet. De har fått rapport om at de ikke lenger
kan vente på statlig støtte.
De har innsett uansett hvor
økonomisk svak man er,
men i gruppenb kan fel-

lesskapet bli styrket.
Gjennom gruppestøtten har
medlemmene koblet strøm
i husene sine, en drøm som
ble fanget frem til dem .
Medlemmene forklarte at
barna sine prestasjoner på
skolen har blitt bedre, fordi
de ikke sliter med parafinlamper lenger.

Nesten hver leder hadde
godt vitnesbyrd å fortelle
om forbedringen de har
opplevd i livet. Etter en
lang diskusjon bestemte vi
oss for å møte alle
medlemmene noen uker fra
nå. Det vil være et stort
møte med alle

Over: Rodah og Grace
besøker grupper, og møtte
rundt 40 ledere som representerer 14 grupper,

medlemmene, de skal også
feire deres fem års
jubileum siden vi (Tambua)
kom inn i samfunnet deres.
Det vil være en interessant
begivenhet, vi vil ha litt tid
til å diskutere om deres
suksesser og utfordringer i
tillegg og tilby teknisk rådgivning. Tusen takk for
deres økonomiske støtte
som vil gjøre denne
aktiviteten mulig.
Under: Flere grupper blir
besøkt.

Venstre: Rose Muvaa driver
en matbutikk som hun satte
opp gjennom støtte fra sin
gruppe.
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Fortsattelse fra s. 10
Vasuky og Mohan vil spre
Guds fred.
at han kjenner godt sin
bibel, og de begge kjenner
Guds omsorg over sine liv.
Vasuky er takknemlig for å
ha fred rundt seg, og
takker Gud for det nye
livet.
– Vi tjener Jesus der vi
befinner oss, vi kom sammen og tjener Gud sammen. Jesus har seiret over
synden, og Han gir trygghet i alle situasjoner, fork-

larer hun.
Mohan og Vasuky kom fra
en hinduistisk bakgrunn
hvor tusener av avguder
blir tilbedt. Nå tjener de
samme Herre.
– Vi føler trygghet og glede
i hverdagen selv om problemer av og til kan oppstå.
Når vi kommer i vanskeligheter fokuserer vi på
Jesus, da roer det seg ned
inni oss. Bibelen sier at vi
har trengsler i verden, men
vi skal være frimodige, sier
Vasuky og Mohan.

vanskelig av og til, sier
Anne. Hun ser tilbake på
livet om hvordan Jesus har
vært med gjennom
prøvelser.
– Det kan være mange
tøffe ting vi må gå igjennom, men det er så godt at
vi har en med oss. Alt er
bare av Guds nåde, Han er
god og trofast, konkluderer
Anne Tusvik.

Fortsattelse fra s. 11
Anne Tusvik: Preget av
«Jesus vekkkelsen»

over livet skjønner hun
hvordan Gud har ledet
henne.
– Det har åpnet seg nye
veier hele tiden, sier hun
med forundring i stemmen.
– Gud har vært med oss
gjennom alle ting. I
etterkant ser vi at Hans
veier er uransakelige, og
har ført til det beste selv
om livet har vært litt

Guriset- en plass for velvære og avslapping
Fra torsdag 20.08. til søndag 23.08

Vi gjentar våre utflukter til Guriset Høyfjellshotell på Golsfjellet. Erfaringen har vist, det er
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.

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
❒ Et sted for avslapning og velvære

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

Påmelding- liste legges ut i menigheten, fås også på kontoret
såkornet nr. 1/ 2020 s .21

Jubilanter
50 år

❒ Roger Steiner
04.05

❒ Anni Pedersen
20.05

❒ Kjetil Guttormsen
01.05

❒ Catrine Ringstad
Lerhei
12.06
❒ Jens Christian
Knudsen
17.06

60 år

❒ Espen Norstrøm
11.05

❒ Kjell - Arne Pedersen
04.05
❒ Anne Marie Tegneby
29.05
❒ Torhild N. Launy
20.06

❒ Anita Campbell Olsen
29.06
❒ Anne Turid Berg
24.06

❒ Sven Tore Pettersen
21.06

❒ Oddvar Samuelsen
29.06

70 år

❒ Bjørn Inge Høimyr
29.04

❒ Unni Irene Konglen
04.05

❒ Knut Gulli
28.06

❒ Rigmor Hennie Iversen
15.06

s.
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85 år

❒ Judit Simonsen
07.04

90 år

❒ Reidun Madsø
31.05

Minneord

❒ Inger Marie Jensen,
født
05.04.1928,
døde 14. januar.
Hun ble opptatt i
menigheten 1.mai 1944.
Hennes foreldre var
troende, og hun vokste
opp med Guds Ords
forkynnelse.
Hennes foreldre var blitt
kristne ett år etter at hun
ble født. De kom fra kirken,
og begynte å gå i
Menigheten Evangeliesalen der de ble døpt. Det
var i tiden da Oskar
Halvorsens var forstander.
– Det er et stort privilegium
å bli født inn i en familie
som tror på Gud, mente
hun.
Hun ble født i Oslo, der
hvor legevakten i dag ligger, men de flyttet senere
opp til Carl Berner plass
hvor Inger Marie bodde
resten av livet sitt.

Inger Marie tenkte tilbake
på barndomsårene da
blokken hun bodde i var da
den eneste blokka som sto
på Carl Berner plass. Hest
og kjerre var datidens
transportmiddel, og frukt,
brød og andre matvarer ble
fraktet rundt til forretningene. Hun husket godt
smeden på andre siden av
gaten da han skodde hestene.
Hennes mor kom fra en
bondegård i Trøgstad, og
alle var pinsevenner som
ba for henne da hun ble

født. Dette så hun på som
en viktig hendelse som ga
konsekvenser for resten av
livet. Hun mente at forbønnens makt var stor.
Hennes familie min fra
mange år tilbake var
opprinnelig haugianere, og
hun husker godt da hun en
gang besøkte sine besteforeldre. Der så hun et
brev på veggen, satt i
glass og ramme. Det var
fra Hans Nilsen Hauge.
Det gjorde inntrykk på
henne.

Hun vokste opp i
Evangeliesalen hvor hun
som 16-åring ble døpt.
Inger Marie utdannet seg
som sykepleier, og følte
det som et kall fra Gud.
Utdannelsen sin tok hun i
Fredrikstad, og hun arbeidet som sykepleier under
sitt yrkesaktive liv.
Troen på Guds helbredende kraft fulgte Inger
Marie gjennom hele livet,
og husker en spesiell hendelse for mange år siden.

Inger Marie jobbet på et
sykehjem, og hadde forløftet seg på en pasient.
En grusom smerte meldte
seg i ryggen hennes, og
hun fikk en lege til å se på
det. Han så ikke lyst på
situasjonen, og mente at
hun kom til å slite med ryggsmertene resten av livet.
Inger Marie mente imidlertid at der var håp. Ludvig
Karlsen hadde teltmøter i
nærheten, og på et møte
gikk hun frem til forbønn.
Hun ble bedt for, og hun
kunne kjenne helbredelsens kraft gikk gjennom
kroppen hennes.
Dette var i 1981, og Inger
Marie var kvitt smertene.
Denne hendelsen hadde
forsterket hennes overbevisning om at ingenting
som er umulig for Gud,
Inger Marie Jensen hadde
stor tro på Guds hjelpende

hånd i hverdagen. Hun fortalte selv hvordan «livet
går ikke alltid på skinner»
for noen av oss. Hun
hadde hatt sine kriser og
vanskeligheter, men hun
gikk til Gud med sine
plager.
– Han er med i gode og
onde dager, Han svikter
ikke, slo hun fast.
Inger Marie hadde også tro
på at det skal komme
vekkelser til Norge, og
mente at vi aldri må miste
denne troen.
I løpet av de siste årene
fikk hun problemer med å
gå, og måtte benytte seg
av rullator. Siden hun
bodde i annen etasje
skapte det utfordringer,
men da hun fikk trappeheis
skapte det stor glede for
henne. Hun kan komme
seg ut, og gå i menigheten
igjen.
Hun hadde humoristisk
sans, og hennes varme og
gode latter vil vi alltid
huske.
Hun levde hele sitt liv i et
åpent og nært forhold til
Jesus, og så frem til den
store dagen da hun skulle
bli hentet hjem til himmelen.
Det skjedde etter en kortvarig sykdomsperiode.

Inger Marie Jensen ble
begravet den 30. januar i
Østre Gravlund, og forstander Finn Røine
Forrettet.

Takk

❒ Hjertelig takk for
deltakelse i Inger Maries
begravelse. Takk for alt
dere var for henne.
Familien

❒ Tusen takk for fine
blomster vi fikk til jul.
Gunnveig og Ernst
Knudsen

Fortsettelse fra s. 15:
Årsrapport

Hanne og Gunnar Østrem,
og en liten menighet utenfor Nairobi som Peter
Thuku leder.
Israel

Vi kan være svært
takknemlige over arbeidet
som er utført.
Morten og Ann-Helen
Lindhjem er fortsatt plassrepresentanter for arbeidet.
Etter en vannlekkasje har
taket på Beit Betania blittt
utbedret.

På Eitanim, som er det
største prosjektet, er det
utført forskjellige vedlikeholdsarbeider. Bygninger
har blitt restaurert og pusset opp og utearealer har
blitt ryddet.
På Kfar Shaul er det også
utført flere flotte prosjekter
til pasientenes beste.
Volontører har vært
ekstrahjelpere på avdelingene Gimel og Hay.
Sosial-volontører har også
arbeidet med gamle og
trengende i bydelen
Mevazeret Zion. Noen har
arbeidet i en bruktbutikk,
og andre på et dagsenter
for russisktalende jøder.
Flere frivillige har arbeidet
i barnehager i Mevazeret
Zion.

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 hjem-

La Guds sak få fremgang

GJENNOM ARVEN DIN

En dag vil vi forlate
jorden, og vi må
fordele alle våre
verdier til andre. Alt i
form av eiendom,
bosted og innbo vil bli
overlatt til arvtagere.
Det har vært til stor
glede og nytte i livet på
jorden, men nå vil det
ikke lenger ha noen
verdi for oss.

met sitt.

Misjonsmøter Israelsmøter

Misjonen hadde fram til
sommeren faste møter
hver 3. søndag og en tirsdag i måneden.
Fra høsten har vi satset på
Misjons-søndagene. Vi
har ikke lenger tirsdags
misjonsmøter.
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 stor i
menigheten.
Hver 2. fredag i måneden
samles vi til Israelsmøter.
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 tirsdags- misjonsmøte \ Israelsmøte.
Forstandere og eldsterådet
er ansvarlige for misjonsvirksomheten i
menigheten.

Uten avtalt arvtager
tilfaller arven staten

q Er du i tvil om hvem

som vil arve deg?
q Vi kan være
behjelpelige med råd og
veiledning.

Som en dråpe
med

FORNYELSENS KRAFT

La arven din bli til
velsignelse for Guds sak.

Hvis du ikke allerede har
slekt eller venner som
skal overta arven,
hvorfor ikke la det gå
til menigheten?
Kontakt oss:
Tlf. 22 20 53 42

En hjelpende hånd, og
en ekstra innsats

Vi vil gi et ekstra takk til menighetens trofaste
givere, gaver som er gitt både for lokale
aktiviteter, og alle misjonsprosjekter i
flere land.
Norges myndigheter har nå
satt forbud for all form for
møteaktiviteter for å stoppe
smitte av koronaviruset. Vi håper
at dette ikke påvirker
medlemmenes interesse og giverglede.

Norsk økonomi har den siste tiden kommet inn i et
presset dilemma. Det gir en økonomisk situasjon
med en nedadgående kronekurs, og vil påvirke våre
misjonsprosjekter økonomisk.

Når kronen er svekket vil mottakerland under
innveksling få mye mindre enn hva man ellers har
fått.

Vi vil derfor be om en ekstra innsats til våre kontoer,
og vil minne om våre konto-nummer.
Gud velsigne deg
Menigheten
Evangeliesalen Berøa

Menighetskassen: 1602 55 03930
Misjonskassen: 1602 55 03949
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Returadresse:

Evangeliesalen Berøa Menighetsblad,

Postboks 179 Sentrum 0102 Oslo

«Deg være ære, Herre over
dødens makt»

1: Deg være ære,
Herre over dødens makt! Evig skal
døden være Kristus underlagt.
Lyset fyller haven,
se, en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav
er tom!
Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt! Evig skal
døden være Kristus underlagt.

2: Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg
er troens grunn. Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger, Kristus Herre
er!
Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt! Evig skal
døden være Kristus underlagt.

3: Frykt ikke mere! Evig er han
med. Troens øye ser det: Han gir liv
og fred. Kristi navn er ære, seier er
hans vei, evig skal han regjere, aldri
frykter jeg.
Refr.:
Deg være ære,
Herre over dødens makt! Evig skal
døden være Kristus underlagt.

sanger vi minnes og setter pris på

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til avsenderen med opplysning om den nye adressen.

