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Velkommnen til Årsmøte 2017 
                        DU er invitert!

Sted: Tangen 11, 4 etg, 
          OM Norges hovedkontor
Dato: Lørdag 6. mai
Tid: kl.10-14
Mat: Det blir servert lunsj

Vi innkaller herved til årsmøte for Operasjon Mobilisering Norge. 
Vi håper at mange av dere tar turen innom denne dagen. 
Det blir mye spennende program. OM har fått ny visjon og mye nytt er på trappene. 
Velkommen til en inspirerende dag på hovedkontoret i Kristiansand. På gjensyn!

Mvh Styret i OM Norge
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Sørsudanske barn
© Josiah Potter

Mer nåde!
Mange av brevene i det Nye Testamentet begynner med ordene «nåde være med dere». Hvorfor 
var det så viktig å minne de kristne om dette med nåde? Jeg tror vi trenger å bli minnet om nåden 
daglig, for å holde selvrettferdigheten på trygg avstand.

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  Det hviler ikke på 
gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.» Ef 2:8-9 Er det ikke rart at det vi en gang mottok av 
nåde, føler vi oss i blant fortjent til?

David var en mann etter Guds hjerte. Likevel opplevde han å få et hardt hjerte innfor Gud. Profeten 
Natan ble sendt til ham med et budskap som beskrev hans hjertetilstand (2 Sam 12:1). 
Han fortalte en historie om en mann som hadde begått en grov synd. David sier kjapt at han vil 
henge denne mannen som har gjort dette. Plutselig går det opp for ham at mannen i historien 
handler om han selv. Den dagen fikk han oppdage hvilken forfatning hjertet hans var i. 
Han var falt ut av nåden. Han var rask til å fordømme andre, men selv var han den skyldige. Han 
bøyde seg for Gud og omvendte seg. Det var da han skrev Salme 51. En sterk salme om omven-
delse og Guds tilgivelse.

På samme måte er vi ofte raske med å fordømme hverandre. Vi er gode til å finne feil hos andre. Vi 
kan tillate oss å mislike og kritisere noen mennesker og elske andre. Dette sier noe om hjertetilstan-
den vår. Klarer vi å vise nåde i møte med mennesker som feiler rundt oss eller er hjertet blitt hardt 
slik som Davids? Er vi de første til å uttrykke misnøye og kritisere eller bygger vi opp dem rundt oss? 
Må Gud ta oss stadig lavere, slik at vi ser at vi er tilgitt mye. 

Dermed vil vi også klare å møte dem rundt oss med nåde og overbærenhet. 
Nåde er ufortjent velvilje. Det er hva vi trenger i våre relasjoner, familier, menigheter og 
arbeidsplasser. Nåde, nåde og mer nåde.

OM Norge leder

Kari Anne Meberg

Leder
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OM 60 år
Midt i et piggtrådgjerde står den 
vanntette posen stappfull av kristne 
bøker som var ment å skulle fiskes opp 
av elvevannet av rett person når posen 
kom drivende med strømmen. Kanskje 
ikke den mest effektive metoden, men 
det sier noe om den kreativiteten og 
den villigheten OM-teamene hadde til 
å gjøre hva som helst for å nå frem med 
evangeliet. 
Ingen risiko for stor, ingen idé for sprø: 
Over 60 års innsats vitner om hvor 
dedikerte OMere har vært til oppdraget 
med å spre evangeliet. I kommunist-
tiden utførte OM noen av de største 
smugleroperasjonene av bibler og 
kristen litteratur inn i «jernteppeland». 
Dette var en oppgave for troende som 
helt og fullt stolte på Gud. Dedikerte til 
å støtte den forfulgte og hardt pressede 
undergrunnskirken i Øst-Europa, var de 
villige til å betale prisen.

Radikale metoder
Mens noen metoder, som å sende plas-
tposer med bibler nedover elver eller 
med værballonger, aldri helt tok av, så 
ble bruk av spesialkonstruerte varebiler 
det viktigste redskapet.
I boken sin 'Stones of Remembrance' 
(Minnesteiner), forteller tidligere 
OM-leder David Babcock hva gren-
sevaktene vanligvis spurte folk om: 
«Våpen, narkotika eller bibler?» En 
underlig sammenstilling av uønskede 
smuglervarer som sier noe om at kom-
munistene over hele østblokken var fullt 
klar over den mulige «faren» denne ide-
ologiske boken representerte, og aktivt 
forsøkte å samle inn og ødelegge dem. 
Bruk av varebiler representerte en stor 
risiko for dem som var med. 
Grundige grensekontroller og sjekk-
punkter innebar en fare for å bli tatt, 
forhørt og eventuelt fengslet for kortere 
eller lengre tid. «Jeg skalv» sier Robert* 
som forteller om da han dro ut av Un-
garn etter sin første smuglertur gjennom 
jernteppet. Selv en tom varebil med 
skjulte rom og gjemmesteder represen-
terte en risiko for å bli avslørt.

Ingen risiko for stor, 
ingen idé for sprø

Av Kris Johnstone

Det finnes ikke mange museumsgjenstander fra OMs historie, men 
på Ateisme-museet i Albania står det utstilt en plastpose full av kris-
ten litteratur. De fleste besøkende forstår sannsynligvis ikke den fulle 
betydningen av den, men for trofaste OMere som tjenestegjorde i 
kommunisttiden representerer denne posen en sprø beslutning om å 
ta med seg evangeliet gjennom «Jernteppet».

«Da vi kom til grensen, satt jeg og ristet 
og ba. Jeg holdt på å bryte sammen da 
jeg strevde med å få gitt fra meg passet 
mitt, men akkurat da brøt det ut en 
alarm. Passet ble slengt tilbake til meg 
før vakten hadde sett på det engang».
Et annet sted i boken forteller David 
om en ung mann som tok med seg 15 
kofferter med bibler alene på toget 
fra Tyskland til Bulgaria. Han fylte opp 
bagasjehyllene i hele kupéen, og fikk 
dem trygt frem til en familie i Sofia uten 
å bli tatt. 
Det finnes utallige slike historier. Gud 
utfører alle slags mirakler, fra å dis-
trahere grensevakter til å knekke en 
skruedrill for å hindre at luker åpnes inn 
til rom fulle av litteratur. 
Mens majoriteten av OMerne kom 
helskinnet gjennom grensekontrollene, 
var det ikke Guds plan at alt skulle gå 
knirkefritt. Utkastelse og svartelisting 
fra landet var straffen for de fleste som 
ble tatt. Noen fikk en mer hardhendt 
behandling, og noen havnet i fengsel.

Ekte teamarbeid
Den gjensidige respekten mellom 
OMs smuglere og undergrunnskirken 
fortsetter i dag. «Det utrolige var at de 
østeuropeiske kontaktene våre satte 
oss på en pidestall, men den største 
lærdommen for oss var å se hva dette 
innebar for dem, og hvilke vanskelig 
heter de kom til å møte» forteller Rob-
ert. «Jeg husker kona til en pastor som 
stadig risikerte sin egen frihet. Mannen 
satt allerede i fengsel for å ha vært 
undergrunnskirkens kontaktperson for 
vestlige kristne. Hun visste at leiligheten 
var avlyttet, likevel var hun villig til å 
fortsette arbeidet!»

«Vi løy aldri», sier Robert og fremholder 
hvordan OM-team alltid oppførte seg i 
tråd med bibelens bud. «Faktisk var det 
spennende å vite at vi gjorde det som 
var moralsk riktig. Selvfølgelig var vi om-
hyggelige med svarene våre når vi ble 
utspurt, men vi løy aldri. Vi hadde fått 
god opplæring i hva vi kunne vente oss 
og hva vi skulle gjøre hvis vi ble tatt.» 
Robert forteller også om hvor viktig 
bibelstudier og bønn var i arbeidet. «Vi 
studerte bibelen og hadde fantastiske 
bønnemøter. Vi ba regelmessig, og ofte 
helt til midnatt før en grensekryssing. Vi 
fikk se Guds svar, reelle svar på bønn på 
ukentlig basis».

«Vi visste ikke hvilken betydning dette 
arbeidet ville ha, men vi visste at vi 
måtte holde på til Gud stengte døren,» 
forteller Sharon, et annet teammedlem 
som fortsatt arbeider i OM. 
«Det var risikofylt, men de troende som 
ledet undergrunnsmenighetene tok 
en mye høyere risiko enn oss,» mener 
Gary Sloan, som ble den første lands- 
lederen for OM i Russland på 90-tallet. 
«Om noen av oss ble utsatt for brutal 
behandling, så var det ti ganger verre 
for de lokale troende. De østeuropeiske 
troende var de virkelige heltene!»

Gå hvor som helst og gjør hva som 
helst slik at hvert menneske kan få høre 
evangeliet minst én gang. Denne grunn-
verdien er fortsatt dypt grunnfestet hos 
dagens OM-team. Enten det dreier seg 
om å gi nødhjelp i krigsherjede områder 
eller å få bibler ut til mennesker som bor 
på steder det er vanskelig å nå frem til 
– hvis det kan være med på å få spredt 
evangeliet, er OM-team fast bestemt på 
å gjøre det. 

Navn endret
Skotske Kris Johnstone er skribent og 
redaktør for OM Storbritannias blad, kalt  
«Global». 

Klare for avreise til Øst-Europa.
© Copyright OM

Gamle “Dirk” kjørte mange turer til Øst-Europa, lastet med bibler. 
© Copyright OM



En annen gang kjørte vi lastebil med 

nødhjelp til barnehjem. Vi måtte over ei lita 

bru, og uheldigvis kjørte vi utfor med det 

ene bakhjulet. Vi kunne ikke bare ringe til 

Falken/Viking, for det fantes ikke. Vi kunne 

heller ikke få noen til å dra oss opp, for da 

ville dekket bli ødelagt, og i dette landet 

var det ikke lett å få tak i nye dekk.

Så sjåføren og jeg ba til Gud at han måtte 

sende oss de rette folka, med den rette 

redskapen. Før vi hadde rukket og si 

Amen, kom det en lastebil med kran, rundt 

svingen. Han løfta oss rett opp på veien 

igjen, uten problemer. Det er det raskeste 

bønnesvaret jeg noen gang har opplevd!

I dag er Gulleik bosatt i Kristiansand 

med sin kone Mien Trang og døtrene 

Elisabeth (10) og Maria (8).
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OM 60 ÅR - intervju

Gulleik og jenta som fikk sko.
© Copyright OM

Ingrid Hanna og Grete Djupevik

   
Grete Djupevik fra Stavanger var med 

GE-teamet fra 1984-87. Hun bor nå i 

Vennesla og har to voksne barn. Hun 

skriver:

Det var et skikkelig privilegium å få 

være med på ulike spennende oppdrag 

i Øst-Europa. Teamet vårt var sam-

mensatt av mange nasjonaliteter og 

personligheter, så vi ble ristet skikkelig 

sammen både på godt og vondt, i glade 

og pressede situasjoner. Mange av oss 

har fått venner for livet, og vi koser oss 

ekstremt mye når vi kan dele minner om 

skumle, frustrerende situasjoner samt 

fantastiske løsninger og muligheter, som 

for oss bare kunne bety at Gud var med 

oss og menneskene bak jernteppet.

På 80-tallet var mange nordmenn 
med i Greater Europe-teamet 
og smuglet bibler inn i det kom-
munistiske Øst-Europa. Gulleik 
Vatnebryn, fra Lampeland ved 
Kongsberg, var med i to år, fra 
1989-91. Det var en spennende tid 
med store politiske omveltninger i 
Europa, og mot slutten av 1989 falt 
det såkalte ‘Jernteppet’ som skilte 
Øst- og Vest-Europa.  

Vi har bedt Gulleik dele noen histo-
rier fra tiden i Greater Europe:

Før jernteppet falt var vi en gang på vei til 

den bulgarske grensa. Det var ingen andre 

turister (Øst-Europa var jo ikke akkurat en 

turist-magnet, da alt sto dårlig til), og vi var 

bekymra for at grensevaktene ikke skulle 

ha annet å gjøre enn å kontrollere oss 

grundig... Vi ville så gjerne at biblene skulle 

komme vel fram til de kristne som lenge 

hadde bedt til Gud om dette. Mens vi ven-

ter på grensa, kjører en annen bil forbi oss 

og blir dermed kontrollert før oss. Tollerne 

fatter mistanke til noe i denne andre bilen, 

og alle tollerne stimler sammen rundt den.

Vi får dermed kun én toller, som ved Guds 

nåde slipper oss glatt gjennom. Et stort 

bønnesvar. 

Vel inne i Bulgaria har de et annet alfabet, 

og det var veldig vanskelig å forstå gatead-

ressa. Vi måtte ha pugga navn og adresse 

på kontaktene før vi dro, for hvis vi ble 

tatt, skulle vi ikke ha med noe som kunne 

avsløre hvem vi skulle overlevere biblene 

til. Vi kunne derfor heller ikke spørre noen, 

for da ville vi fått fokus på oss, og på 

grunnen til at vi var kommet. Jeg forsto 

ikke hvordan vi skulle finne fram, og måtte 

be en kort bønn. Når jeg så meg rundt, 

forsto jeg at det var riktig gate! Gud hadde 

hjulpet oss nok en gang.

Etter at ‘Jernteppet’ falt, var det enklere 

å passere grensene. Forbudet mot bibler 

og annen litteratur var opphevet og tea-

mene kunne ta med så mye de kunne 

få plass til. De kunne også ta i bruk 

lastebiler og få med nødhjelp, spesielt til 

barnehjemmene, som hadde det veldig 

vanskelig. Gulleik forteller: 

På en kald høstdag møtte jeg ei fattig jente 

som dro meg i armen, men jeg hadde møtt 

så mange tiggere, at det gikk ikke så mye 

inn på meg.

- Helt til jeg så at hun ikke hadde sko. 

Vi gikk inn i bilen, og i den første bagen 

vi sjekket, fant vi noen sko som passet 

til henne. Hun blei så glad at hun sto og 

hoppa!

David Babcock inne i gamle «Dirk».
© Copyright OM

Bibelsmugling og 
bønnesvar

«Vi måtte over ei lita bru, og uheldigvis kjørte vi utfor med det ene bakhjulet.»
© Copyright OM

September 2015 var vi en glad gjeng på 

25 personer som treftes igjen i Wien, 

på en liten 35-års jubileumsmarkering. 

Årene som har passert, og livene vi har 

levd var interessante å høre om. Kjernen 

og kjemien i oss var utrolig nok mye av 

den samme som vi opplevde de årene 

vi camperte sammen. Ingrid Hanna var 

ei god venninne som hadde jobbet som 

sekretær på Ansgarskolen da jeg gikk 

der et par år. Hun kom til Wien for å 

være sekretær noen måneder, og ble 

noen år. Vi fikk oss noen turer sammen 

til DDR (Øst-Tyskland) og på Wiens 

landevei. 

«Se det bare som en glede, søsken, når 

dere møter alle slags prøvelser.» Jak. 1,2, 

var et ord med galgenhumor og alvor.

GE gjenforening 



Hovedsaken del 1

Reformasjonsveggen i Geneve, Sveits. Statuene i midten er av 
William Farel, John Calvin, Theodore Beza, and John Knox.

Reformasjonen 1517 - 
relevant i 2017?

Hvordan skjedde det?

Livet til unge Martin Luther tok en 

dramatisk vending under et tordenvær. 

Lynet slo ned på veien like ved, og i 

erkjennelsen av at Gud hadde spart livet 

hans, ga han umiddelbart et løfte om 

å gå i kloster. Som en mann av sin tid, 

hans åndelighet var preget av sen-mid-

delalder, hadde han aldri noen planer 

om å bli reformator. I klosteret kjempet 

han lenge og inderlig med spørsmålet: 

"Hvordan kan jeg finne en barmhjertig 

Gud?" Gjennom studier av Salmene og 

Romerbrevet ble han sterkt overbevist: 

"Nåde er ikke noe jeg kan fortjene eller en-

gang trenger å fortjene, det er en gave fra 

Gud og en annen har allerede betalt prisen 

for meg." Noen år senere, i oktober 1517, 

spikret Luther sine teser på kirkedøren i 

Wittenberg. Hensikten var kun å reformere 

datidens katolske kirke. 

Motstanden mot reformasjon ble snart 

tydelig. Samtidig begynte Luther å stille 

spørsmål ved andre av kirkens læreset-

ninger. Som et resultat ‘bare skjedde’ 

reformasjonen, og fire teologiske bek-

jennelser ble kjernen i all protestantisk 

lære: sola gratia (nåden alene), sola fide 

(troen alene), sola Scriptura (Skriften 

alene) og sola Christus (Kristus alene).

Er reformasjonen relevant 
idag?

500 år er gått siden reformasjonen. 

Så, er det over? Riktignok har bekjen-

nelseskonflikten mellom den katolske 

kirke og protestantiske kirkesamfunn 

roet seg, i hvert fall i store deler av Eu-

ropa, men nå ser vi en annen utvikling. 

Mye av læren til Konsilet i Trent blir 

verken praktisert eller undervist om i 

mange katolske kirker i dag; og noen 

vil hevde at en delvis reformasjon har 

funnet sted i den katolske kirke i løpet 

av de siste par tiårene. Samtidig ser jeg 

en omvendt trend innen evangeliske 

kirkesamfunn, at kjernen i reformasjon-

ens lære i økende grad blir utvannet. I 

dagens Europa har selv protestantiske 

kristne begynt å stille spørsmål ved 

om Jesus virkelig er den eneste veien 

til Gud. Hva har skjedd med refor-

masjonens solus Christus? Er Bibelen 

fortsatt målestokk for all undervisning 

og praktisering av troen? I teorien 

holder mange av våre evangeliske kirker 

fortsatt fast på Skriftens autoritet, men 

er dette i sannhet representativt for 

hvordan troen leves ut i våre menigh-

eter? Hva skjedde med reformasjonens 

sola Scriptura? Jeg frykter for at vi, i alle 

fall i praktisering av troen, har gitt opp 

sola gratia og sola fide også...

Hva slags innvirkning har refor-
masjonen på OM i 2017?

OM vil fokusere på menighetsplanting i 
årene som kommer.

Jeg tror vi må være helt klare på at 

reformasjonen ennå ikke er over. Refor-

masjonens lære er basert på Skriften 

alene, og dette må vi holde fast på i 

fortsettelsen av arbeidet. Jesus er den 

eneste veien til Gud, frelsen kan ikke 

fortjenes, den er gitt oss av Guds nåde, 

og kan bare tas imot i tro. All vår lære 

må være basert på Guds ord!

Frank Hinkelmann fra Tyskland er OMs 

Europa-leder. Han er ordinert luthersk 

prest, og bor i Østerrike med sin kone og 

tre barn.

Det er gått 500 år siden reformasjonen, en historisk 
begivenhet som ikke var planlagt av de store aktørene, men 
som ble mektig brukt av Gud til å forandre det religiøse 
landskapet - ikke bare i Europa, men over hele verden.

Statue av Ulrich Zwingli, i Zurich, Sveits.

Av Frank Hinkelmann, leder for OM Europa

10 11
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Hovedsaken del 2

Hvis du har mulighet til å besøke Sveits i 2017 foreslår jeg at 
du markerer Reformasjonens 500 års-jubileum med et besøk til 
Genève. Legg turen innom universitetsområdet og bruk litt tid 
ved reformasjonsveggen. Dette monumentet over de fire reforma-
torene er flott, men det viktigste ved besøket vil være å meditere 
over, og virkelig ta inn over deg, reformatorenes budskap – 
rettferdiggjørelsen.

Reformasjonen og 
menighetsplanting i Europa

Av Shaun Rossi

Rettferdiggjørelse

Min venn Michael Reeves skriver om 

reformasjonen i ei fin lita bok kalt ‘The 

Unquenchable Flame’ (Den uslokkelige 

flammen): «Det var rettferdiggjørelsen 

som gjorde Reformasjonen til en refor-

masjon. Med «rettferdiggjort», henviser 

vi til det Martin Luther oppdaget i 

Romerne 1,17: «For i det åpenbares 

Guds rettferdighet av tro til tro, slik det 

står skrevet: Den rettferdige skal leve 

ved tro». Hva Luther forsto ut fra dette 

verset var at han, en sviktende synder 

uten et eneste gram av egen rettfer-

dighet, kunne få Guds tilgivelse, aksept 

og fullkomne kjærlighet, fordi han var 

ikledd Kristi rettferdighet. Uten denne 

oppdagelsen om rettferdiggjørelse over-

for Gud i Kristus alene, kunne det ikke 

blitt noen reformasjon, og uten Bibelen 

kunne det ikke blitt noen gjenoppda-

gelse av læren.

Bibelen

Budskapet om rettferdiggjørelsen kom 

gjennom studier av Skriften. Luther, 

Calvin, Beza og andre menn som har 

fått sine statuer på Reformasjonsveg-

gen var reformatorer fordi de søkte til 

lysets kilde: lyset i Guds Ord. Etset inn i 

monumentet står ordene Post Tenebras 

Lux, som betyr «etter mørket, lys». Det 

tjener som motto for Reformasjonen og 

uttrykker reformatorenes ønske om å 

tenne lys i mørket gjennom forpliktelse 

på Skriften. I denne korte artikkelen har 

vi ikke plass til å nevne hva de store

reformatorene ofret for å oversette, 

trykke, distribuere og forkynne Skriften. 

Vi begrenser oss til å sitere Luthers 

berømte ord under rettssaken i Worms, 

hvor Reformasjonen virkelig kom igang: 

«Jeg forblir bundet ved de skriftsteder jeg 

har anført, og min samvittighet forblir 

fanget i Guds Ord. Jeg verken kan eller vil 

tilbakekalle noe, siden det verken er trygt 

eller rett å gjøre noe mot sin samvittighet. 

Gud hjelpe meg, Amen.”

Reformasjonen 
og menighetsplanting

Etter Paulus, var kanskje John Calvin 

den mest vellykkede menighetsplanter 

i Europa, både når det gjelder antall 

menigheter plantet og kvaliteten på 

dem. De fleste av disse nye kirkene 

var i Frankrike og historien antyder at 

noen var spesielt «levende». Calvin var 

en mann som fikk sitt liv forvandlet av 

læren om rettferdiggjørelsen, han var 

forpliktet på Skriften og gjorde Genève 

til en «menighetsplantingsfabrikk» med 

over 2000 menigheter plantet gjen-

nom sin innflytelse. Ingen brukte ordet 

«menighetsplanting» på den tiden, det 

er et forholdsvis nytt begrep. Dette ble 

likevel resultatet i et Europa hvor «lyset 

av guddommelig sannhet hadde blitt 

slokket, Guds Ord begravet og Kristi 

ære besudlet», som Calvin sa. Uansett 

hvor en bibellærer fra Genève reiste; 

når evangeliet begynte å forvandle liv 

og mennesker mottok Guds frelse, ble 

en ny menighetsplanting et naturlig 

resultat.

Hva kan vi lære

Kanskje den mest grunnleggende 

lærdom er en urokkelig forpliktelse på 

Guds ord og doktrinen om at «rettfer-

diggjørelse ved troen alene» er det 

essensielle i enhver menighetsplant-

ing. Eller at Reformasjonens lære om 

rettferdiggjørelsen, gjenoppdaget i Guds 

Ord, er all den begrunnelse vi trenger 

for å plante en ny kirke. Fra tid til annen 

hører jeg menighetsplantere si: «Vi 

trenger ikke teologi, det vi trenger er 

praktiske strategier.» På sett og vis har 

jeg sympati for denne tanken. Vi kan 

overdrive dette med teologi og teori, på 

bekostning av praktiske strategier. På 

den annen side nøler jeg med i det hele 

tatt å kalle disse for menighetsplantere. 

Det høres kanskje hardt ut, men som vi 

har sett, teologien var selve drivstoffet 

for menighetsplanting under Reformas-

jonen, og vil være det også i vår tid.

Shaun Rossi (USA) er seniorpastor i Fin-
land. I løpet av de siste 15 årene har han 
og teamet hans plantet fire internasjonale 
menigheter i Helsinkis universitetsområder. 
Shaun er OM’s leder for menighetsplanting 
i Europa. Han underviser i teologi og har 
ansvaret for misjon ved Helsinki-avdelin-
gen til «Union school of theology», en av 
OMs samarbeidspartnere.

Statue av Martin Luther foran Frauenkirche i Dresden, Tyskland. 
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Spania
Teamet i La Vera-distriktet jobber i et nabolag hvor 
over halvparten kommer fra Marokko. En solcelle-dre-
vet generator og skjerm muliggjør videovisning; andre 
aktiviteter for barn er sport, spill, og undervisning om 
gode verdier. Teamet håper å kunne dele evangeliet 
personlig med mange nordafrikanske innvandrere som 
søker arbeid.

ARBEID BLANT FLYKTNINGER 

Rapporter

Flyktninge-arbeidet fortsetter i flere europeiske land. Her er en kort oppdatering:

Finland
OM teamet har bidratt til å etablere faste tospråklige 
farsi-finske sammenkomster som har utviklet seg til 
ukentlige gudstjenester. Kristne flyktninger og andre 
som er døpt under oppholdet i Finland deltar gjerne. 
I 2016 ble det totalt døpt flere hundre med muslimsk 
bakgrunn (MBBs). Nå begynner OM-teamet å se frukt 
av tre små vennskapsgrupper som hjelper innvandrere 
til å bli integrert i samfunnet, og hver uke er det nye 
som kommer med spørsmål om finsk kultur og språk, 
og kristen tro.

Nederland 
Noen OMere deltar i en menighet som ligger nær 
lavpris-butikker hvor mange asylsøkere handler. 
Menighetens åpne dør, og skilt med tilbud om kaffe, 
te og prat, tiltrekker rundt 25 personer hver tirsdag. 
Kveldsmat og Al Massira (Alpha)–kurs ble nylig 
startet.

Østerrike
Over 140 flyktninger og kristne fra menigheter i Graz 
kom på julefest, og fikk høre evangeliet. “Friday 
International Café” tar imot rundt 30 personer fra 
forskjellige land hver uke. Mange av disse har 
spørsmål omkring tro og ønske om å lese Bibelen.

Ungarn
Flyktningene har nå blitt flyttet til en teltleir nær 
den serbiske grensen, og teamet vurderer nå andre 
muligheter, bl.a. besøk til mer permanente 
flyktningeboliger i Budapest. Disse er ofte drevet 
av veldedige organisasjoner eller kirkesamfunn, som 
gjerne tar imot hjelp fra OM-teamet.

Serbia
Hundrevis av flyktninger sitter fast i leirer fra Hellas til 
Serbia. I ’vår’ leir for 1200 flyktninger er det frivillige 
som serverer te og bruker tid sammen med dem. 
Flere kristne flyktninger i leiren føler seg ganske alene 
og blir til tider plaget av medflyktninger. Be Gud om 
å legge til rette for at de kan være modige vitner i en 
vanskelig situasjon, og få mulighet til å tilbe i frihet!

Makedonia
Grenseområdet (nord for Hellas) har rundt hundre 
flyktninger uten verken flyktningestatus eller mulighet 
til å komme se videre, noe som gjør fremtiden veldig 
usikker. OM har to arbeidere der i vinter. 

Tyskland
I Heilbronn kommer stadig flere til gudstjeneste på 
farsi og arabisk, og det er stort behov for at nye 
troende kan bli disippelgjort på sine hjertespråk. 12 
afghanere og iranere er blitt døpt og flere syriske og 
irakiske flyktninger har kommet til tro. Mange har blitt 
berørt av livene til troende i sine hjemland eller langs 
fluktruten. 12 arabisktalende kristne (MBBere) får 
undervisning i å nå sine egne folk. 
Hamburg-teamet driver aktiviteter for barn i to 
flyktningeleire. De har også satt igang et 13 ukers Al 
Massira (Alpha)-kurs for arabisk-talende og en 
bibelstudiegruppe for afghanske troende. 
I Halle får teamet kontakt med flyktninger gjennom 
en ’Lær-Tysk’ klubb. De arrangerer også kulturkvelder 
hvor folk fra mange nasjoner kommer sammen for 
å dele musikk og dans. Det gir rom for personlige 
vennskap og spørsmål, spesielt når folk blir mer 
komfortable med språket.

Ukraina
Den evangeliske kirken i Ukraina har mobilisert som 
aldri før med å hjelpe krigsofre og internt fordrevne 
mennesker, noe som har åpnet dører for OM og hele 
den evangeliske kirken. Med fokus på store familier og 
funksjonshemmede har teamet skaffet mat og klær til 
så mange intern-flyktninger som ressursene tillater. 
OM blir stadig mer involvert i tjeneste i  konfliktområ-
det. I samarbeid med lokale menigheter i Øst-Ukraina 
når vi ut til dem som ikke er i stand til å flykte: de 
eldre, de fattige og andre som ble igjen, inkludert sol-
dater og deres familier. Noen soldater kjemper uten 
nødvendig utstyr. En bataljon våre frivillige besøkte 
i den iskalde ukrainske vinteren hadde ikke en gang 
hansker. Evangeliseringsteam opplever en større 
åpenhet for evangeliet nå enn i de siste ti årene. 

Hellas
I Aten besøker OM-Hellas-teamet jevnlig tre flyk-
tningeleire, og støtter fem menigheter som jobber 
blant flyktninger. 
De gir stoffer til afghanske kvinner slik at de kan lage 
sine egne klær. 
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«Crossroads» 
menighetsplanting i Ukraina 

Vitnesbyrd

Av Christiana Rose

Christiana fra Storbritannia deler erfaringer fra 
korttidsteam i Odessa, Ukraina, hvor hun fikk 
besøke «Crossroads» menighetsplanting.

Jeg snur ryggen til Svartehavskysten der måkene plager en 
eldre kvinne som gir dem brød og hvor glorete radiobiler 
på en vinterstengt bane venter på neste høysesong. Jeg 
krysser en trafikkert vei, går forbi noen boder og rundt et 
par små butikker. Veien er ujevn og flankert av nedslitte 
boligblokker i sovjet-stil. Over hodet på meg går dårlig isol-
erte vannrør og fra vinduene henger klessnorer med klær til 
tørk. Jeg svinger inn en døråpning, går opp noen trapper og 
inn gjennom enda en dør, før jeg kommer til et lite, rektan-
gulært rom. Korset på veggen bekrefter at dette er målet 
mitt: «Crossroads» menighet.

Crossroads er et fellesskap av troende, plantet og støttet 
av OM-misjonærene Stefan og Hensie van der Merwe fra 
Sør-Afrika. Kirken ligger i et fattig og kriminelt belastet 
nabolag i Odessa. Vi kommer fra isende kuldegrader ute 
og rommet føles varmt, men den varme velkomsten fra 
menneskene overgår langt romtemperaturen. Folk kommer 
hit for å tilbe, diskutere, dele livshistorier eller stille spørsmål 
om Gud; den eneste som kan bringe lys og glede til et slikt 
mørkt og dystert sted. 
I menigheten er det flere som er satt fri fra rusavhengighet 
og nå virker de som magneter på andre som har sett for-
skjellen i livene deres.

Kan denne Gud virkelig sette dem fri, gi nytt håp, gi trøst og 
støtte for deres ofte kaotiske liv? Svaret blir gitt kjærlig, men 
klart og direkte: Ja! Slik som med Kostya*, som skjønner at 
viljestyrke er utilstrekkelig, og derfor kommer til Gud i anger, 
ber om tilgivelse, og opplever en reell kraft som bærer gjen-
nom avrusing og som forsoner familiemedlemmer. Andre 
finner glede selv i det smertefulle, som Anya* som begynte 
å elske Gud på tross av sin alkoholisme. Eller Yulya*, som vet 
at «de evige armer bærer henne», til tross for funksjonshem-
ming og tap av sønnen som ble drept her i Luzanovka etter 
at de flyktet fra krigen øst i Ukraina. 

Her er det i tillegg til søndagsmøter, bibelstudier og 
bønnemøter to ganger ukentlig,  åpent for alle. På tross av 
den vanlige ukrainske frykten for å tape ansikt, åpner det 
seg muligheter til å dele levd liv og vitnesbyrd. Menigheten 
har også weekend-grupper for barn og tenåringer hvor de 
blir kjent med Gud og hverandre, gjennom undervisning, lek, 
spill og snacks. 

Jeg var nesten to uker i Odessa og ble både oppmuntret og 
utfordret av tiden i Crossroads-menigheten. Entusiasmen 
og engasjementet til medlemmene er stort og behovene 
enorme. Det er tydelig at Gud arbeider og at folk stadig 
trekkes inn i fellesskapet. «Lyset skinner i mørket, og mørket 
har ikke overvunnet det.» Joh. 1,5.

*Navn endret

I november arrangerte OM et marked for å selge ting 
som kvinnene og jentene i leiren hadde laget. 16 
personer fra denne leiren kom til kirke og fire av disse 
har kommet til tro på Jesus. Teamet ber og håper de 
kan starte tre permanente møtesteder hvor de kan 
arrangere undervisning (språk, data), disippeltrening, 
muligheter for håndarbeid og andre aktiviteter, samt 
møte praktiske behov.

Be for flyktninge-arbeidet i Europa!

Flere muligheter til å dele troen på Jesus tross 
kulturelle og språklige forskjeller.

Visdom i personlige relasjoner; i kjærlighet være åpne 
og ærlige om tro uten å legge press på våre venner.
 
God helse for de kristne i tjeneste.

God helse for flyktningene, spesielt nyfødte og deres 
mødre i flyktningeleirene.
 
Tilgjengelighet og penger til varme og elektrisitet: 
denne vinteren har vært spesielt kald.
 
Fortsatt finansiering av arbeidet.
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Elvebåtvisjonen
Hvilket naturlig nettverk forbinder mange av 
Europas hovedstader så vel som større og mindre 
byer, fra Nordsjøen til Svartehavet? Elver!

Det geografiske nettverket av europeiske elver er en enestående og vakker trans-
portvei gjennom hjertet av kontinentet, og nå vil OM at evangeliets budskap fraktes 
avsted på disse elvene også.

Det har blitt snakket om en flytende OM-tjeneste på Europas elver i lang tid, men først 
i 2015 begynte disse idéene å bli til konkrete planer, og «Prosjekt elvebåt» tok form. OM 
håper å drive en husbåt som skal brukes til å dele evangeliet og mobilisere menigheter 
på ferden langs Europas elvebredder.

Med dette nystartete prosjektet kan OM Europa sende medarbeidere gjennom 15 av 
Europas 40 nasjoner, og på den måten komme i kontakt med et betydelig antall av 
kontinentets 700 millioner innbyggere.

Mobilisering og inspirasjon

Først og fremst er formålet med denne 
tjenesten å mobilisere og motivere 
Guds folk til misjon og evangeliser-
ing. Dernest skal elvebåten være til 
inspirasjon. Personell og fasiliteter på 
båten skal være til nytte for OM-felt, 
menigheter og organisasjoner. Møtelo-
kaler på båten kan stilles til disposisjon 
for menigheter som ønsker å arrangere 
større samlinger, eller de kan 
fungere som en nøytral møteplass som 
gir mennesker fra mer lukkede land 
mulighet til å høre evangeliet.
Fremtidens elvebåt skal utstyres med  
kafé,  butikk,  scene og et multikul-
turelt opplevelsesrom, «Global Village». 
Det siste er et rom som skal gi de 
besøkende en tre timers misjonsopp 
levelse, inkludert en arbeidsoppgave 
og et måltid. Det blir inngangspenger, 
og prisen vil variere fra land til land. 
Dette er én av måtene elvebåten kan 
bli selvfinansierende på. 
Møtesalen om bord, med 100-120 
sitteplasser, vil være åpen for lokale 
kunstnere, og på den måten bli et eg-
net sted for kontakt med ikke-troende. 
I butikken skal det selges produkter 
fra hele verden, og dermed støttes 
OM-prosjekter i mange land.

Prøveperiode i 2018

Å seile på Europas elver med en båt 
innredet for å nå mennesker med 
evangeliet er en flott visjon, men hvor-
dan vil dette fungere i virkeligheten? 
For å teste planen før man går til 
innkjøp og renovering av en elvebåt, 
planlegger OM et pilotprosjekt tre 
måneder i begynnelsen av 2018. 
Forberedelsene er i full gang med å 
leie en båt for en prøveperiode fra 
nyttår til slutten av mars. Denne båten 
skal gå langs Rhinen og besøke 
forskjellige havnebyer i Nederland, 
Tyskland og Frankrike. 

Intensjonen er å legge båten til kai på 
strategiske steder nær bysentre og 
invitere folk til å komme om bord og 
være med på arrangementer. Båten vil 
ligge til havn på hvert sted i ca. to uker 
før den seiler videre. I prøveperioden 
vil man forsøke å finne ut hvordan 
man bør innrette livet for besetningen 
og hvordan man best mulig kan ta 
imot besøkende om bord. I tillegg får 
man kartlagt de praktiske og tekni-
ske utfordringene det er ved denne 
typen tjeneste. Det vil også bli lettere 
å vurdere de økonomiske sidene ved 
tjenesten etter en slik prøveperiode.

Bli med på team

Kunne du ha lyst til å bli en del av 
denne nye tjenesten og hjelpe oss 
med å gjøre «Elvebåtvisjonen» til 
en realitet? Elvebåt-teamet søker 
mennesker som har hjerte for å nå ut 
til europeere som ikke tidligere har 
hørt så mye om Bibelen og evange-
liet. Tjenesten vil omfatte forskjellige 
områder: I prøveperioden behøves et 
team på 80 unge mennesker mellom 
18 og 30 år. De vil hjelpe til med å 
starte prosjektet i en leid båt på denne 
tremåneders turen gjennom Europa. 

Det er også mulig for de over 30 å 
søke, og hver søknad vil bli vurdert in-
dividuelt. I tillegg ønsker vi at noen av 
OMs faste medarbeidere fra forskjel-
lige OM-felt kan bli med i oppstarten. 
Etter prøveperioden trengs det folk 
som kan tenke seg å bli med for lengre 
tid. 

Hvis du er interessert i å være med på 
dette prosjektet, kontakt det norske 
OM-kontoret. Du kan også følge 
prosjektet på Facebook ‘OM River-
boats’.
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Støtt elvebåtprosjektet

Oppdatering fra elvebåtprosjektet 
Av Robert-Jan Sterk

Gud fortsetter å klargjøre visjonen for prosjekt-
gruppen. Teamet har blitt styrket i ønsket om å se 
mennesker i Europa igjen bli minnet om sin kristne 
arv og omvende seg til Kristus, på samme måte som 
det står om israelsfolket i Jesaja 29. En elvebåt som 
skal reise til Europas viktigste byer, i samarbeid med 
lokale menigheter og OM-kontor, kan bli et mektig 
redskap for å tenne troen på nytt i Europa. 

Startdatoen for prøveperioden er satt til 27. desem-
ber 2017, under den femte årlige Mission-Net-kon-
gressen i Nederland. 4. januar 2018 blir trolig den 
første offisielle åpningsdagen der besøkende kan 
komme om bord og være med på «misjonsopplev-
elsen». Vi håper dere vil be for oss i prosessen med å 
finne en egnet båt. 

GI EN GAVE TIL 
ELVEBÅTPROSJEKTET 

Vil du være med å gi? 
Konto : 3000.14.81009

Merk : ELVEBÅT 

Det er mye forarbeid som må til fremover. Vi skal 
bl.a. undersøke hva folk har behov for når det gjelder 
en slik tjeneste, og vi trenger kreative medarbeidere 
som kan komme om bord og være med på å utvikle 
opplevelsessenteret «Global Village». 

Støtt elvebåtprosjektet

Når båten først kommer i gang, er det meningen 
at den skal være selvfinansierende, men før den 
tid trengs en større investering. Til det første pilot-
prosjektet vinteren 2018 trengs ca. 660.500 euro. 
Deretter trengs det penger til innkjøp og renover-
ing av en ny båt over en toårsperiode, totalt rundt 
4.657.500 Euro.

 

Malermester 
Bjarne Andreassen tlf: 91 58 60 70 

Tømmerstø, Kristiansand
maling/tapetsering/gulvlegging/sliping

På utkikk etter en egnet elvebåt. Prosjektleder Robert-Jan Sterk i rød jakke til høyre.
© Copyright OM



Out of the Comfort Zone
Lør 8 jul – 22 (eller 29) jul 2017

 ‘Out of the Comfort Zone Asia’ er en korttidsmulighet 
som gir deg eksponering, erfaring og utrustning til å dele 

de Gode Nyhetene i Asia. 
Først blir du med på en konferanse i Malaysia og 

deretter blir det 10-14 dagers misjonstur til enten 
Filippinene, Taiwan, Japan, Nepal, Indonesia, 

Kambodsja eller Thailand, Myanmar eller Laos.
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Har du planer 
for sommeren?
Reis ut med OM !

Love Moldova

Logos Hope 

Skip 19 jul – 11 okt 2017 

 16 jul - 29 jul 2017
Bli med oss på en unik misjonsopplevelse 

du ikke må gå glipp av!

I «Go 4 Adventure» vil du med «4» trans-
portmetoder «Gå» gjennom Moldova: 

vandring, sykling, tog, hest-og-kjerre, for 
å bringe evangeliet fra landsby til landsby. 

Sammen med teamet vil du reise til de 
mest bortgjemte og vakreste unådde om-
rådene i landet. Du får besøke menigh-
eter og nå barn og unge med evangeliet 

gjennom egne barneprogrammer.

Transform 
Man 10 jul til 25 (eller 30) jul 2017

Transform-konferansen er en unik mulighet til å møte og 
høre internasjonale talere og misjonærer fra feltene rundt 

Middelhavet. 
Du vil bli oppmuntret og utrustet til å nå mennesker i 

Middelhavsområdet, inkludert flyktninger, 
muslimer, og ofre for trafficking. 

Etter konferansen sendes team til Spania (inkl. 
Kanariøyene), Malta, Portugal, Frankrike, 

Tyrkia og Nord-Afrika. 
Følg Transform på Facebook ‘OMTransform’

Andre muligheter

1

2

3

TeenStreet 

Tyskland 27 jul – 2 aug 2017

Step Out 2017 

Papua Ny Guinea, Taiwan, Laos, Japan, Nepal, Thailand, Singapore, Filippinene. 

29 juli – 5 (eller 12) aug 2017

         www.no.om.org  
   

    
info.no@om.org  

   
Telefon 380 99 765
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#omnorge

"Vi ønsker å se levende fellesskap av 
Jesus-troende blant de minst nådde 

folkeslagene."


