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Ønsker du å reise ut i misjon?
Sjekk hva Gud gjør akkurat nå!
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Delta i misjon!
Be, gi og reis ut med OM!

Leder

Habakkuk i 2017
Profeten Habakkuk var tydelig overveldet av omstendighetene rundt seg. Han kikket seg rundt og så
at det gikk gode mennesker ille, og at det gikk onde mennesker godt. Habakkuk spør kort og godt Gud:
«Hvorfor gjør du ikke noe?»
Gud ber Habakkuk om å tro på ham, for til tross for at omstendighetene vil endres til det verre
(Babylon vil invadere Juda), er han fremdeles allmektig, og han har en plan.
Jeg tror kirken i dag befinner seg i en liknende situasjon som den Habakkuk var i. Hver dag hører vi om
uskyldige mennesker som lider, om onde mennesker som har framgang, og det ser ikke ut til å være
noe håp om at alt skal ordne seg med det første. Også innenfor kirken hører vi om synd og mørke der
det skulle vært rettferdighet og lys. Dessuten hører vi at tallet på de minst nådde blir høyere dag for
dag. Alt dette kan føles overveldende og få oss til å spørre: «Hvorfor gjør ikke Gud noe?»
Gud gjør noe! Han gjør det samme i dag som han gjorde på Habakkuks tid. Han er langmodig mot dem
som ennå ikke har hørt hans navn. Han gir mennesker en sjanse til å omvende seg. Han sørger for at
hans rike ekspanderer, og han fremmer sin plan.
Vi har det samme ansvaret som Habakkuk: å forbli trofaste og ikke la oss overvelde av omstendighetene våre. Habakkuks avsluttende bønn er en fantastisk påminnelse om at uansett hvilke hindre vi
måtte se foran oss, har Gud gitt oss «føtter som en hind» og lar oss «ferdes på høydene» (Hab 3,19).
Vi må komme med brødene og fiskene våre til Jesus hver dag, slik at han kan arbeide gjennom oss etter
sin fullkomne plan. Vi må fortsette å være lys i mørket, og vi må ikke la oss overvelde.
Selv når fikentreet ikke blomstrer eller vinstokken ikke bærer ikke frukt (3,17), må vi likevel bruke
føttene Gud har gitt oss til å bestige fjellene foran oss, til Guds ære.
Siden forrige utgave av «Med HÅP til alle folk» kom ut, har ytterligere 5 130 000 mennesker blitt
definert som «de minst nådde». Det betyr at de kan komme til å leve hele sitt liv uten noensinne å høre
navnet Jesus.
Tallet tilsvarer hele Norges befolkning. Og når du leser neste utgave av Med HÅP til alle folk, har enda
5 130 000 blitt lagt til de minst nådde. Slike tall kan føles overveldende og få oss til å ville gi opp uten
engang å prøve å utgjøre en forskjell.
Men OM tror at denne situasjonen kan snus, og vi vil snu den ett og ett menneske av gangen.
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I dette bladet kan du lese et knippe artikler som vil opplyse og utfordre deg til å involvere deg enda
sterkere i innsatsen med å nå ut til de minst nådde. Jeg tror imidlertid den mest gripende artikkelen er
den som er skrevet av en 12 år gammel gutt. Han så ikke på problemene, og han lot seg ikke
overvelde. Han brukte føttene Gud hadde gitt ham til å bestige fjellet foran seg, og han delte
evangeliet med andre.
Vil du bestige fjellet med oss?

Dave McKissick
Leder OM Norge
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Tema
Selv om Bibelen forteller oss i Salme 19, 2–3 at: «Himmelen

I land som New Zealand, Sør-Afrika, Moldova, Irland med

kunngjør Guds ære, hvelvingen forteller hva hans hender har

flere tilbyr OM disippeltrening for å reise opp den neste

gjort. Dagen lar sin tale strømme til dag, natt gir sin kunnskap

generasjonen misjonærer. Og på elvene i Europa har OM

til natt», så åpenbarer ikke disse skaperverkets kunngjøring-

lansert et nytt misjonskonsept: En elvebåt som seiler fra by til

er fra Gud noe om menneskets synd og dets behov for en

by for å mobilisere troende til misjon.

frelser. Så selv om mennesker forstår at det finnes «en gud»,
vil ikke denne kunnskapen nødvendigvis gi dem håp.

Disse ulike arbeidsgrenene virker kanskje løsrevne fra
hverandre, men de spiller sammen mot det samme

Den største gaven
Av Dave McKissick

S
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Som troende har vi et håp for framtiden, fordi vi har hørt

endemålet; å se livskraftige fellesskap av Jesus-etterfølgere

evangeliet og har dermed lært å kjenne sannheten!

vokse opp blant de minst nådde folkeslagene. Dette gjør vi

Men akkurat nå er det 3 milliarder mennesker i verden som

fordi OM tror at hver mann, kvinne og barn har rett til å høre

ikke har dette håpet, fordi de aldri har fått høre sannheten.

evangeliet minst én gang i løpet av sin levetid. Vi tror des-

De er åndelige slaver under løgner Satan forer dem gjennom

suten at evangeliet har kraft til å forvandle livene og samfun-

sine falske religioner. Og for hver dag som går, øker tallet

nene til dem som hører det. Men først må de få høre det! Her

med 57 000.

er det du kan hjelpe.

å var adventstiden, jula og nyttårsfeiringen

på kjærlighet, nåde og tilgivelse. Men for fullt ut å forstå

Vårt mandat som gjenfødte Jesus-etterfølgere er å dele håpet

Hva enn ditt nåværende engasjement er, vil du vurdere å

over oss igjen. Det er en tid på året der

hvilken betydning disse velsignelsene har, må vi først forstå

med dem, det håpet vi har fått tilgang til ved sannheten i

ta et skritt i tro med oss? Kan du tenke deg å bli enda mer

familier kommer sammen og gir hverandre

en annen velsignelse: sannheten. Jesus var nemlig full av

evangeliet. Først når de får kjenne denne sannheten, kan de

gavmild ved å øke givertjenesten din med 10 %, kan du tenke

gaver, og ofte ligger det en forventning i

nåde og sannhet (Joh 1,14). Sannheten er at på grunn av

fullt ut oppleve en relasjon med den Gud som

deg å be for OM hver dag, og kan du tenke deg å melde deg

luften om velvilje og håp for en bedre framtid. For mange

synden i Edens hage blir mennesket født som en synder og

himmelhvelvingen åpenbarer for oss.

på en av outreach-turene våre for å møte de minst nådde

er denne tiden selve høydepunktet på året. Julepyntingen,

er derfor evig atskilt fra Gud. Sannheten er at mennesket

festmåltidene og julebordene er etterlengtede muligheter

ikke kan gjøre noe med dette av egen kraft. Sannheten er at

Over hele verden jobber OM-arbeidere med å dele denne

til å ta et skritt ut av de daglige rutinene og nyte livet på en

Gud elsket menneskene så høyt at han lot sin sønn, Jesus,

sannheten. Slik vil de bringe håp til de minst nådde gjennom

Besøk gjerne den nye websiden vår for å se hvordan du kan

annerledes måte.

tåle straffen for hele menneskehetens synd – som er døden.

evangeliets forvandlende kraft.

hjelpe OM med å gi den største gaven, sannhet og håp til de

ansikt til ansikt?

Sannheten er at enhver som erkjenner sin synd, tar imot Jesu

minst nådde, ved å be, gi og gå …

Som troende vet vi at bakgrunnen for julehøytiden er at vi

oppofrende død som betaling for sine synder, og tror at Kristi

Dette arbeidet foregår i mange former, alt etter den lokale

feirer at Jesus, frelseren, ble født. Jesus er den største gaven

blod vil frelse ham fra straffen for sin synd, vil bli forsont med

situasjonen. I Karibia, for eksempel, sørger OM for

som noen gang er gitt, for i ham har vi tilgang til all Åndens

Gud. Sannheten er at enhver som forkaster denne sannheten,

nødhjelpsforsyninger etter de siste månedenes

velsignelse (Ef 1,3). Når vi tenker på velsignelser vi har i

vil tilbringe en evighet i helvete. Og sannheten er at dette er

orkanherjinger. I Bangladesh sørger OM for å huse og pleie

Jesus, hans gaver til oss, tenker vi kanskje først og fremst

like gyldig for alle mennesker.

mange av dem som har måttet flykte fra volden i Myanmar.
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Tema

SJENERØSITET OG GAVMILDHET
Av Ida Bekkevahr Sundsdal

I

da Bekkevahr Sundsdal deltok i høst på

sjenerøsitet og gavmildhet som du ikke forventet?

inspirasjonsseminaret «Den sjenerøse veien»

Kanskje du fikk verdifull tid eller en stor tjeneste? Kanskje

(«Explore the Journey of Generosity»). Innbyder

du ble vist kjærlig gjestfrihet eller fikk en materiell gave?

var OM Sverige og inspirator og leder av samlingen

Gisle Sørli fra Generosity Path. For mer informasjon, se

Guds sjenerøsitet

generositypath.org.
Av alle gaver er jo den største gaven vi kan ta imot Guds
Her deler Ida sine tanker om sjenerøsitet og gavmildhet.

kjærlighet og fellesskapet med Jesus. Guds mange gaver
til oss er vanskelig å virkelig «gripe», og kanskje trenger vi

Mer enn en gave – en sjenerøs gave

å lene oss tilbake for å meditere over og kjenne på hans
sjenerøsitet. Alt han har gitt oss gjennom Jesus, men også

For mange år siden var jeg på en gudstjeneste der taleren

i naturen, i relasjonene våre, av muligheter og materielle

var en blomsterdekoratør. Mens han talte, illustrerte han

goder. Og at alt vi eier egentlig er hans eiendom, men gitt

samtidig sine poeng ved å binde en vakker, uvanlig og

oss for at vi skal forvalte det på en best mulig måte for

sjenerøs blomsterbukett. Da han avsluttet, avslørte han

Gud, vår Far.

at han ville gi buketten til en av tilhørerne. Denne gangen
var jeg den heldige. Jeg som elsket blomster, og som på

Å få eller å gi, å samle eller å dele ut

den tiden aldri hadde opplevd å få en slik overflod av en
bukett! Jeg fant det største norgesglasset jeg hadde, og lot

Bibelen oppmuntrer oss til å være gavmilde og sjenerøse,

buketten være hybelens midtpunkt helt til den visnet.

og Jesus lærte oss at «det er saligere å gi enn å få» (Apg
20,35). Til slikt trenger vi Jesus som forbilde! Å snu fokuset
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Dette var en sterk opplevelse av sjenerøsitet og av å få

fra å få eller å ha til å gi, fra å samle til å dele ut, er en ut-

noe jeg verken hadde gjort meg fortjent til eller betalt for.

fordrende øvelse. Vi har jo uendelig mange stemmer rundt

Hva dette gjorde med meg? Det førte til at jeg i dagene

oss som oppleves riktige og relevante, som argumenterer

som fulgte erfarte Jesu nærvær og legedom i livet mitt på

for hvor viktig det er å sikre egen trygghet og identitet

en særlig måte. Jeg fikk kjenne hans bekreftelse på hvem

med utdanning og arbeidskarriere, et godt utseende, et

jeg er og hva jeg har i ham. Noe jeg ennå ikke har glemt,

flott hjem, en veltrent kropp og fine reiser, med å være del

sytten år etter.

av en vel ansett omgangskrets. Mon tro om ikke også vår
egen stemme oftest klinger med i dette «koret»?

Jeg fikk ta imot en sjenerøs gave som gjorde noe bra med

Til tross for motargumentene vi kan ha i møte med

meg. Du har kanskje også blitt overveldet og overrasket av

Bibelens ord om å gi, så endrer ikke dette utfordringen:
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«… at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til

Å øve seg i sjenerøsitet, gavmildhet og tillit

den usikre rikdom, men til Gud. Han gir oss rikelig av alle ting,

Vi kan ta imot utfordringen disse versene gir oss ved å øve

for at vi skal nyte dem. De skal gjøre godt, så de kan være rike

oss i å være sjenerøse, gavmilde og kloke givere. Som ikke

på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre.

er opptatt av å føle oss sjenerøse, men som våger å søke

På den måten samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll

Gud og spørre ham hva annet vi kan gjøre med det vi har

for den kommende tid, slik at de kan gripe det virkelige liv.»

fått, enn det vi gjør i dag? Som i morgen, litt mer enn i dag,

2 Tim 6,17b–19

våger å omsette Bibelens utfordring i handling: å SPRE

«Én strør ut og får likevel mer, en annen er gjerrig og må enda

(ikke bare la det dryppe) VELSIGNELSE til andre, å FOR-

lide nød. Den som sprer velsignelse, trives godt, den som kvikker

VALTE (ikke sementere, men investere og satse på) våre

opp andre, blir oppkvikket selv. Den som holder på kornet, blir

ressurser etter Gud, vår Fars hjerte. Som i morgen, litt mer

forbannet av folket, men velsignelse kommer over den som vil

enn i dag, våger å ha TILLIT til at han er en god far som

selge.» Ordsp 11,24–26

sørger for oss, sine barn, på en bedre måte enn vi selv kan.

ØV DEG I SJENERØSITET og GAVMILDHET!
* Ta daglig imot og takk Gud for hans godhet og omsorg
* Se dine ressurser og eiendeler som Guds eiendom. Still dem til
disposisjon for andre
* Spør Gud hvem du kan få velsigne og med hva, og forvent at han vil
vise deg det
* Gi bort dobbelt så mye som du har bestemt deg for neste gang du gir
en pengegave
12

* Sett til side et beløp. Vent med å gi det bort til det dukker opp et
prosjekt eller behov som du får hjerte for
* Kjenn etter hva du «brenner for» og finn prosjekter du kan gi til
som korresponderer med dette, f.eks. på om.org/no

PASTORSPALTEN
57 000 gode grunner til å leve – hver dag!
Hver dag blir det født 57 000 mennesker inn i kategorien «håpløs»:
– vokse opp
– leve et liv
– dø en dag
–uten å ha hørt evangeliet!
Jeg fikk denne opplysningen fra OM Norge, da Dave og Jo besøkte huskirka nylig.
Et forferdelig tall! Men ingen er egentlig håpløse – du og jeg er jo her! Vi er noen andres håp! Slik har Gud ordnet det.
Å møte Jesu venner er å møte Jesus. Vi er Hans Kropp!
Tallet på unådde er skrevet i sand – det kan endres. I dag! Vi må ikke lene oss til dystre statistikker.
Vi er kalt til å bryte ned disse tallene! Vi bruker ikke dystre tall til å akseptere andres håpløshet.
Nei, vi lar opplysningene gripe hjertet vårt! Vi gråter, vi ber, vi går. Vi må!
Kristne kan velge to måter å gå på:
1. Typisk norsk: Gå med dårlig samvittighet – fungerer dessverre rimelig godt.
Opplysninger om alle de unådde, om alle som lider, gir oss dårlig samvittighet – vi tar oss sammen.
Vi gir med halv-dårlig glede. Min venstre hånd er veldig klar over hva den høyre gir, for å bruke et sitat fra Bibelen.
Vi «støtter opp om» misjonsarbeidet.
Hele arbeidet er preget av en tanke om at «Gud bør være fornøyd nå – eller?»
Mye kan bli gjort på denne måten. Dessverre.
2. Typisk himmelsk: Løpe med god samvittighet – Guds rike går fram!
I møte med budskapet om hva Gud har gjort for meg, skjer det noe.
Jeg er elsket, på ordentlig, av Gud selv! Han kommer til meg og gir meg evig liv. Han gir meg muligheten til å begynne på
nytt, til å leve et liv i lyset. Gud reiser meg opp!
Guds fantastiske, ufortjente, nåde gis til meg – og jeg løper. Til verdens ende!
Det er nåde å være med!
Har du dårlig samvittighet? Da vil Jesus snakke med deg. Han inviterer til oppgjør og en ny start. Du trenger nåde til å
være med å forkynne evangeliet! Misjon er de gode samvittigheters sak, egentlig. Det er ikke skyldfølelse som skal drive
oss til å forkynne! Det er respekt for Gud, kjærligheten vi selv er møtt med. Samtidig står vi i gjeld: Til de unådde!
«Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, både til vise og uvise», sier Paulus i Romerbrevet 1,14.
Først når mitt hjerte er renset i Jesu blod og jeg har god samvittighet, først da kan jeg forstå gjelden til min neste!
Jeg er fri i Guds nåde, fri til å elske min neste. Elske, uten å forvente noe tilbake, uten frykt for straff. En kjærlighet som
frykter Gud, som løper ut i hele verden! Samtidig en frykt for straff, jeg kjenner Gud. Jeg vil berge min neste! Paulus sier
noe om dette:
Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Men for Gud er vi åpenbare. Jeg håper også å være
åpenbar for deres samvittigheter.
2 Kor 5,11
Noen tenker at det er nåde å slippe å gjøre noe som helst, at evangeliet er
budskapet om hvile. Farlig! Nåde er kraft! Guds kraft. Å være elsket av en handlende
Gud – fører til et handlende liv! Jeg ønsker deg Guds nåde! Alle bør få høre om dette,
minst én gang i livet!
Still deg til rådighet for han som kan gi deg god samvittighet, og som elsker alle.
Bli med på det himmelske oppdraget!
Ønsker du å ha noe å leve for?
Jeg gir deg 57 000 nye grunner – hver dag!

Asbjørn Handeland

bor i Eiken i Vest-Agder. Gift og far til tre. selvstendig næringsdrivende. Gjennom firmaet driver han forkynnelse og misjon.
Tidligere har han vært forkynner og bibelskolelærer i Norsk Luthersk Misjonssamband. Tilhører i dag en huskirke i indre Agder. Utsendt fra kirken.

13

Vitnesbyrd

Familieeventyr i

Moldova
Av Bente Hinz
Tidligere OM-misjonær i India
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Vi hadde ikke en eneste uoverensstemmelse på hele turen, og det
er veldig stilig når man har med 23
ulike personligheter å gjøre. De unge lekte med barna, og barna elsket
å tøyse og henge med de voksne
på teamet.
Guttene våre elsket å være på teamturen. Mens vi var der nede og
fikk be med flere til frelse, så brant
det spesielt i den ene av guttene etter å bare BLI der i denne landsb
yen, slik at vi kunne hjelpe til med å
få startet en menighet der. For de hadde ikke menigheter i noen av
de landsbyene vi besøkte.
Og som sønnen vår da sa: «Jamen, mamma, vi trenger jo ikke å dra
hjem! Det er jo massevis av kirker
hjemme. Her er det INGEN. Her trenger de oss, for de trenger å bli
undervist i hvordan de skal være Jesu
disipler. Mamma, vær så snill! Vi MÅ bli her.»
Jeg tror jeg har hele familien bak meg når jeg anbefaler andre familie
r å ta et trossteg ut av komfortsonen
og bli med på en slik misjonsreise. Ikke vent til barna blir store – dette
vil gjøre noe med barnas nåtid og
fremtid, og en slik tur gjør noe med DEG og MEG. Gud velsigne deg!
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Vitnesbyrd

Møt våre nye medarbeidere.

Ida B. Tobiassen Sundsdal

Partneroppfølger

Det var en fantastisk opplevelse! Vi hadde det kjempegøy,
og det var spennende å gå om bord i og seile i flåten.
Og byene var så rolige. Maten var god, og vi levde i eventyrlige forhold.
Vi sov i gode telt og hadde maten med oss i de to bilene som fraktet
provianten og utstyret.
Mennesker ble frelst, og det var fantastisk å se hvor mottakelige de
var. Trist å vite at de både er så nær, men likevel så langt borte fra
Jesus med deres ortodokse tro.
16

Vi opplevde å være til velsignelse for folkene. De tok imot evangeliet i
hopetall. Her ble ca. 20 frelst på en dag. Fantastisk å bli brukt av Gud.

Christian Førland

TeenStreet Koordinator

1) BudsjettI 2018 håper vi å utvikle noen nye initiativ (TeenStreet Tyrkia, Transform og Partnerutvikling).
Og vi ønsker å utvide nåværende arbeid (TeenStreet Norge).
Visjonene våre krever en økning i gaveinntekter på 20%.
Be Gud sørge for økonomi til de prosjektene vi kjenner oss ledet til å virkeliggjøre.
2) StabOM Norge trenger flere mennesker for å kunne arbeide med disse initiativene.
3) Ny landslederDen nye lederen vil møte mange utfordringer.
Med nødvendig stab og økonomi vil lederens arbeid være betraktelig enklere.
4) Mennesker som blir med på teamturer eller korttidstjeneste til andre land og som erfarer
Gud i arbeid der.

Jeg vil anbefale denne turen på det sterkeste. Den var vill, kul og
spennende. Dette er en sjanse til å forlate komfortsonen og gi seg
totalt hen til Guds plan.
Benjamin Hinz, 12 år

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

Drømmen ble virkeliggjort i 2013, da vi mobiliserte

Bibelen på en måte som er tilpasset dem. De kan fritt tilbe

ungdommene i vår egen menighet. Det ble starten på

Gud og snakke om temaer som det kanskje ikke snakkes

TeenStreet for tyrkiske ungdommer. Hvert år har Gud lagt

om hjemme. Dette gir ungdommene mange muligheter

til rette og sørget for alt. For troen på ham. For mulighet til

for vekst i sitt forhold til Jesus. Og de lærer å ta ham med

å ta den første guttegruppen til TeenStreet. For penger til

i de store og viktige valgene i livet. Disse ungdommene vil

å bistå ungdommene, for pass og visum. Vi ante ikke hvor

komme til å bety mye for den unge tyrkiske kirken.

dette eventyret skulle føre oss. Hvert år opplever vi igjen
hvilken utfordring det er, men Gud lærer oss tålmodighet

Noen ungdommer har fortalt at de har følt Guds nærvær

og tro, og å feste blikkene våre på ham.

på en ny måte. En berøring av Gud som de vil huske og
ta med seg hjem. Dette er erfaringer som hjelper disse

For ungdommene er det en livsforvandlende

ungdommene å lyse enda sterkere i en vaklende og mørk

opplevelse. Som kristen i Tyrkia er man en minoritet.

verden.

Mange av ungdommene er alene kristen på skolen, eller

H
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va betyr TeenStreet for tyrkiske

hadde på Europas ungdommer – det gjorde at vi begynte å

ungdommer? Den følgende artikkelen

se for oss hvor stort det ville være for tyrkiske ungdommer

er skrevet av lederne for TeenStreet

å få delta på dette.

Tyrkia.
Hvis det er en så stor velsignelse for vestlige ungdommer

Vi lever i en verden som stadig rokkes, vi lever i et land

som kan velge mellom massevis av konferanser og leire,

som rokkes, men vi har en urokkelig Gud.

så kunne vi bare forestille oss hvilken opplevelse det ville

Dersom vi blir i ham, skal også vi stå urokkelige.

være for ungdommer fra et land med mindre enn 1 %

Dette sterke og oppmuntrende budskapet møtte de

troende blant en befolkning på 77 millioner.

tyrkiske ungdommene som kom til TeenStreet i år.
Vi ble begeistret av visjonen: Å samle ungdom som snakker
I 1998 opplevde vi selv TeenStreet for første gang.

samme språk i smågrupper. Å oppmuntre dem i sitt forhold

Å oppleve lovsang og bibelstudier sammen med så mange

til Jesus. Og å inspirere dem til å "ta med" og leve livet med

tenåringer og unge voksne, og å se effekten TeenStreet

Jesus hjemme hos familien og vennene sine.

de er eneste ungdom i menigheten. Noen har ikke engang

Denne artikkelen bekrefter hvor verdifull TeenStreet er, og

kristne venner i byen der de bor. En av ungdommene

hvor viktig den er for livene til de minst nådde ungdom-

forteller at hun konstant må forklare og forsvare at hun

mene i Tyrkia. OM Norge har forpliktet seg til å støtte det

følger Jesus. Mange forstår ikke at det er mulig å være en

tyrkiske TeenStreet-arbeidet ved å samle inn en gave på

ekte tyrker og kristen. Tyrkere blir født muslimske, tror de

10 000 euro. Med dette beløpet kan ytterligere 10 tyrkiske

visst. Å være på TeenStreet er ensbetydende med frihet.

ungdommer delta på TeenStreet i 2018. Vi ber deg om å

Frihet til å være kristen, til å være seg selv, simpelthen

stå sammen med oss i dette løftet. Vær så snill å gi en gave

frihet. Denne friheten kommer fra Gud, vår far, og gir dem

i dag!

styrke og mot til de skal reise hjem.

Vennlig hilsen
TeenStreet Tyrkia teamet.

Noen ungdommer har bare én kristen forelder, andre har
to. Likevel er kanskje foreldrene nye i den kristne troen og
de har dermed liten erfaring og kunnskap om hvordan
troen leves ut i praksis. Ungdommene har derfor ofte
ikke så gode muligheter til å lære om Bibelen og troen i
hjemmet.
Kirkene er små og tilbyr ikke ungdomsbibelgrupper eller
ungdomsmøter.
På TeenStreet får ungdommene mulighet til å studere
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Invitasjon
OM Norge
OM Norge inviterer til

KOM-SAMMEN-HELG
20.–22. april 2018
på Langesund Bad hotell i Bamble,
Telemark.

OM Venner
En helg til inspirasjon, med sosialt og åndelig
fellesskap i gode omgivelser.
Programmet vil bestå av reunion for eks-OM-ere,
møter, årsmøte og festmiddag.
Lawrence Tong, leder av OM internasjonalt, kommer og deler OM sine visjoner.
Hold av datoen! Inviter med venner! Følg med for
info om priser, program og påmelding på
www.om.org/no
FB : #omnorge
Kontaktperson: ida.sundsdal@om.org, 95123478

Malermester
Bjarne Andreassen tlf: 91 58 60 70
Tømmerstø, Kristiansand
maling/tapetsering/gulvlegging/sliping

