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Operasjon Mobilisering arbeider i over 110
land og motiverer og utruster mennesker
til å dele Guds kjærlighet med mennesker
over hele verden. OM ønsker å hjelpe til
med menighetsplanting og styrking av
eksisterende menigheter, særlig der Kristus er
minst kjent.
OM NORGE er organisert som en forening
med medlemmer som har stemmerett på
årsmøte.
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Jesus-troende blant de minst nådde.

Adresseendringer:
Flyttet? Send din nye adresse til:
info.no@om.org

Med HÅP til alle folk
Redaktør: Huimin Kim
Layout: Huimin Kim
Bidragsytere: Anne-Berit Gomo Aanestad,
Anne Marit Viljoen,Ida Bekkevahr Sundsdal
Foto: Anja B, Beth Hutchison, Bomi Kim,
Camille Patureau, DoSeoung Park, Flora Man,
Garrett Nasrallah, Johan Menheere, Joseph
Ting, Joshua Buhrmann, Katanga Johnson,
Lincoln Bacchus, Marina Maddock-Lyon,
Prisca-Sarah Baligand, Rebecca Rempel,
Sam Kwan, Steph Jemphrey

7

S

pre evangeliet! «Det var som om en mørk, mørk, ting hadde
dekket meg, og nå forsvant mørket og det ble lys»

Annonser:
Kontakt Ida Bekkevahr Sundsdal, 38 09 97 65
ida.sundsdal@om.org
Trykk: Synkron Media
Gaver:
OM Norge er en ideell organisasjon som er
helt avhengig av gaver. Gaver gir mulighet
til skattefritak om du gir oss om ditt
personnummer pr. epost eller telefon. Ønsker
du å støtte OMs arbeid, kan du gi en gave via:
Bankgiro: 3000 14 81009
Vipps: 103515
Styreleder : Gulleik Vatnebryn
Styremedlemmer: Anne Berit Tangen, Astrid
Færden Gaare, Berit Sveen Horn, Ingar Bø,
og Per Arild Weiby
OM Norge
Tangen 11
4608 Kristiansand

2

Telefon: 38 09 97 65
Bankgiro: 3000 14 81009
info.no@om.org
www.om.org/no

#omnorge
Følg oss på
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De levende ordene våre - Bente Hinz

Teamtur til India, høsten 2019!

Tema
Korttidsteam-Ja! - Anne Marit Viljoen

Intervju
Vennskap som veiviser til Jesus - Ida Bekkevahr Sundsdal
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n verden av muligheter!
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Malermester
Bjarne Andreassen tlf: 91 58 60 70
Tømmerstø, Kristiansand
maling/tapetsering/gulvlegging/sliping

Annonser?
Ta kontakt med Ida Sundsdal 38 09 97 65
OM med Matching Fond på kr 50.000,En av våre generøse givere har gitt OM tilgang til et fond på kr 50.000,- Hver krone gitt utløser en krone av fondet
til OM Norge. Folk som har vært med i OM ble utfordret til å gi, og kr. 30.000,- ble gitt i løpet av et par måneder.
Tilsvarende beløp ble utløst fra fondet, og totalt ble det gitt kr 60.000,-.
Det gjenstår nå kr 20.000 i fondet. Dette beløpet kan du være med å utløse, krone for krone.

Du kan gi en gave via bankgiro eller Vipps (103515) Merk gaven: Match19.
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OM Norge
inviterer til
Årsmøtehelg 2019
27.-28. april
Sett av datoen
og kom!

z LEDER
DE LEVENDE ORDENE VÅRE
Da våre gutter begynte i første klasse hadde de sitt favorittpålegg på skiva i matpakken, nemlig makrell i tomat. Det skulle de visst aldri hatt på skolematen. De ble møtt med ordene «ÆSJ!!», «Det
lukter så fælt!», «Det er ekkelt!», og den opplevelsen var nok til at de aldri igjen har hatt makrellpålegg
på skolematen sin. Ord setter seg. De forsvinner ikke bare. De blir med deg videre i livet. De former
deg. De skaper noe. Derfor er det så utrolig viktig at vi taler GUDS ORD til hverandre. Vi må bli mye
flinkere til å gi gode ord, ord til oppmuntring, trøst, håp og tro.
Våre ord er aldri likegyldige.
Våre ord bærer alltid med seg en kraft.
Våre ord kan forandre og snu opp ned på en hel verden for et enkelt menneske.
Våre ord bygger opp....eller river ned
Våre ord er LEVENDE; de skaper noe både i en selv og dem man retter ordene til.
Ordspråkene 18:21 forteller oss at «Tungen har makt over liv og død».

Tenk at alt i denne verden ble skapt av Gud ved sitt ord. Han talte ett ord; og det BLE!
Han alene er opphavet til all skaperkraft. Jesus sa: «De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv.» (Joh.
6,63). Vi skaper fordi vi er barn av Skaperen. Våre ord har kraft fordi vi er skapt i Guds bilde.

Hvordan bruker du ordene dine i hverdagen? Ser du etter anledninger til å oppmuntre og
bygge opp, eller har du lett for å kritisere og påpeke feil?
I vinter skjedde det en hyggelig liten hendelse i bilen på vei hjem fra jobb, hvor min yngste sønn på ni
år oppmuntret meg skikkelig – med ORD. De som kjenner meg, vet at jeg er HÅPLØS på glatta.
Dagen før kom jeg ikke opp bakken der vi bor. Jeg ble stående midt i bakken, satte foten hardt på
bremsepedalen, livredd for å skli nedover, ringte husbonden som selvfølgelig måtte komme og overta
bilen mens jeg skjelvende steg ut og kom meg hjem gående.
Dagen derpå hadde jeg vært på jobb, hentet niåringen og var på vei opp samme bakken.
Det samme skjer midt i den glatte bakken. Bilen spinner. Jeg blir superstresset, og tør ikke kjøre den
siste og bratteste delen av bakken, så jeg svinger av til høyre i stedet for venstre, som er VÅR vei. Jeg
kjører opp feil vei, stopper bilen og sier: «Nå ringer vi pappa, så kommer han og kjører hjem bilen.»
Da svarer pjokken: «Nei, mamma, det går bra, jeg har tro på deg, du klarer å kjøre hjem!» «Nei, jeg
klarer ikke det, jeg ringer pappa», bedyrer jeg, fullt overbevist om mine egne ferdigheter eller rettere
sagt begrensede sådanne. «Mamma! Det GÅR bra! Jeg har TRO på deg!! Du klarer det!» hører jeg igjen
fra passasjersetet. Jeg blir så overrasket over de rolige og trosstyrkende ordene fra gutten min.
Jeg snur meg mot ham og spør: «Tror du virkelig at mamma kan klare det?» hvorpå svaret kommer
kontant: «Selvfølgelig mamma!» Ordene slår inn i meg. Noen har tro på meg. Kanskje kan det gå likevel.
Kanskje jeg kan. Jeg tar mot til meg og vi kjører hele veien ned bakken for så å kjøre opp igjen med full
speed. Og mens mamma «freser» opp bakken gjentar niåringen min igjen og igjen: «Dette går fint!
Dette klarer du! Ingenting er umulig for den som tror», og vipps, så hadde mammaen overvunnet sin
redsel, kjørt opp bilen og parkert den i egen innkjørsel.
DET VAR KRAFT I DE ORDENE ALTSÅ.
Gud velsigne deg!
DET VAR KRAFT I DE ORDENE ALTSÅ

BENTE HINZ
Daglig leder OM Norge
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z NYHETER
INDIA

VERVEKAMPANJE

Vinn valgfri misjonstur!

Teamtur til India
høsten 2019

Bli medlem av OM Norge i dag!
OM Norge har gode venner som
støtter arbeidet i forbønn, økonomisk
eller som deltakere på konferanser og
korttidsteam. Er du en av dem?
Bli medlem i OM Norge og vær med i
trekningen av en valgfri misjonstur i
regi av OM. Verdi inntil kr 7000,-.
Du velger selv om du vil være et
«passivt støttemedlem» eller om du
vil være «aktiv» og bl.a. bruke dine
medlems-fordeler med stemmerett i
årsmøtet.
Priser: Familiemedlem kr 300,-.
Enkeltmedlem kr 200,-. Innbetaling til
kontonr: 3000 14 81009 eller Vipps
103515. Betaling merkes: «medlem
2019 + navn».
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Disse deltar i trekningen: Alle nye
medlemmer i perioden, samt allerede
eksisterende medlemmer som verver
seks eller flere nye enheter (familie/
enkeltmedlem).
Et lodd pr. medlemskap.

OM Norge planlegger

korttidsteam til India uke 40,
høsten 2019.
Dette blir en spennende
mulighet!

Kampanjeperiode fra 1. mars - 26.
april.
Trekning foretas på OM sitt årsmøte
lørdag 27. april. Vinner kontaktes.

Teamet ledes av daglig leder i
OM Norge, Bente Hinz, som i
flere år var utsending til India.
Vil du vite mer?

LEDIG STILLING

Kontakt: Bente.hinz@om.org

OM Norge søker
økonomi og regnskaps-medarbeider
på fulltid/ deltid.
daglig leder Bente Hinz, 38 09 97 65/
bente.hinz@om.org

SERBIA
Flesteparten av de 700 flyktningene i leiren
hvor OM arbeider, er muslimer fra Asia og
Afrika som håper på asyl i et EU-land. OM
driver et ‘te-telt’ hvor flyktningene kan få
slappe av med en kopp gratis te eller kaffe,
internett eller brettspill.
Teamleder Jude Murray skriver: «Flyktningene
vet at vi kommer fra OM og mange finner oss på
internett. Mottoet om å ‘forvandle liv og samfunn’
leder til gode samtaler om hvordan Gud i sannhet
kan forvandle liv.

Vi sår mange frø, og ber om at Gud må fortsette
arbeidet i hjertene deres når de forlater leiren for å
reise til andre land.»
Noen av flyktningene er blitt kristne på sin vei
gjennom Europa, og trenger disippeltrening.
Teamet tilbyr bibelstudier, sørger for kristen
litteratur, introduserer dem for lokale
menigheter og hjelper dem å nå ut til andre
flyktninger.

MADAGASKAR

SPRE EVANGELIET!

Av Rebecca Rempel

OM-teamet i Ambovombe,
Madagaskar, ønsker å se kristne i
landsbyer nå ut til andre landsbyer, og
slik spre evangeliet i hele regionen. De
håper det skal bli like vanlig å treffe
Jesus-etterfølgere som det er å se
kaktusene som dekker landskapet i
Androy-regionen.
Først bestemte de seg for hvor de
skulle begynne, deretter dekket de
landsbyen i bønn, før de reiste ut og
forkynte de gode nyhetene. Noen
ganger gikk de på sine ben, andre
ganger fikk de kjøre med oksekjerre
eller bil nedover de sandete veiene til
landsbyene. Teamet bygget vennskap
og fant ut hva folk trengte, og hva det
var som hindret dem i å ta imot Guds
kjærlighet, som f.eks. tradisjoner og
overtro.
Da en cellegruppe var etablert i
landsbyen Taviramongy, oppmuntret
OM-teamet dem med 2. Tim. 2,2 «Det
du har hørt av meg i mange vitners
nærvær, skal du gi videre til pålitelige
mennesker som er i stand til å undervise
andre». Teamet ba dem se utover sin
egen krets for å nå neste landsby.
Cellegruppen sjekket mulighetene og
startet halvdags evangeliseringsbesøk
til andre landsbyer.

En av disse var Tanantsoa, hjemstedet
til Siniore som da var 16 år. Hun ble
berørt av vitnesbyrdene, og spesielt
om hvordan en person hadde opplevd
å bli satt fri fra hekseri. Hun tenkte
mye på det hun hadde hørt, og da en
cellegruppe ble startet i hennes
landsby, ble hun med, ivrig etter å høre
mer. Hun bestemte seg også for å ta av
seg amuletten fra heksedoktoren. «Det
var som om en mørk, mørk, ting hadde
dekket meg, og nå forsvant mørket og
det ble lys», husker Siniore. «Før var jeg
alltid full av frykt, men fra da av hadde
jeg fred.»
Siniore var den første som ble kristen i
hennes landsby. Dette ble akseptert av
noen, men ikke alle. Ektemannen skilte
seg fra henne, og hun flyttet hjem for
å bo hos foreldrene sine. Siniore
ønsket at familie og venner skulle
erfare Kristi kjærlighet, slik hun selv
hadde gjort, og meldte seg på da
OM-teamet i Ambovombe skulle ha
kurs i disippelskap og evangelisering.
Etter kurset startet hun bønnemøter i
landsbyen sin hver fredag. Fremmøtet
varierte mellom 10 og 40, og i løpet av
2018 ble fire nye kristne døpt. Det
samme skjedde i andre landsbyer. Nye
kristne gikk fra landsby til landsby, to

og to, delte evangeliet og startet
cellegrupper. Ved slutten av 2018
hadde de vært i åtte landsbyer hvor
evangeliet aldri før hadde vært
forkynt.
«Siniore brenner», sier Hanitra, lands
leder for OM Madagaskar. «Hun har
skjønt hvor høyt Gud elsker henne, og
forstår at andre faktisk er fortapt, og
hun har denne drivkraften til å gå, gå,
gå.»
I 2018 fullførte Siniore et kurs i søm,
et av kursene OM og «Freedom
Challenge» holder for sårbare kvinner,
slik at de kan ha mulighet til å forsørge
seg selv. Pengene hun tjener går til å
støtte moren, og til å hjelpe de tre
yngre søstrene å fullføre skolen. Selv
måtte hun slutte etter 7. klasse.
Takk Gud for arbeidet som gjøres i
Androy-regionen, for nye kristne og de
som er blitt døpt. Be om mot og kraft til
å dele evangeliet og at mange vil gi
respons.
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z TEMA

KORTTIDSTEAM –

JA!

Vanligvis reiser man direkte til det landet man skal arbeide i
og får et par dager med undervisning, før man setter igang.
Andre ganger deltar man på en internasjonal konferanse før
man drar på team. I 2019 tilbyr OM to slike muligheter:
I dag har vi et vell av muligheter, både når det gjelder hvilke
Transform-konferanse i Aten i Hellas, med påfølgende
land man kan reise til og hva teamene gjør der de kommer.
teamtjeneste i Hellas, Albania, Romania, Serbia eller Tyrkia.
Et korttidsteam kan være til stor oppmuntring for en liten
Step-Out-konferanse på Taiwan, med teamtjeneste på
menighet, som f.eks. i Bruay-La-Buissière, Nord-Frankrike,
Taiwan, i Sør-Korea, Japan, Singapore, Myanmar,
sommeren 2018. Menigheten hadde invitert en
kjent kristen sanger til å holde konsert, og
Transform? Kambodsja, Laos, Filippinene, Papua-Ny-Guinea,
Thailand, eller i et land i Sør Asia.
teamet brukte de første par dagene til å

OM var blant de aller første som startet med
korttidsteam.
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distribuere invitasjoner til konserten og til en
familiedag i kirkehagen. Gleden var stor da
kirken ble overfylt til konserten, over 75
mennesker. Og da over hundre kom til familiedagen, fortalte pastoren at det var en glede å se
OM-teamet og de 11(!) medlemmene i
menigheten jobbe så godt i sammen.

Step-Out?

Logos Hope?

Hva kreves for å være med?

Du må være fylt 18 år (eller komme sammen med
en foresatt), være en Jesus-etterfølger, ha
generelt god helse og klare deg greit på engelsk.
MDT?
Du melder deg på via OM Norge, som ordner
kontakten med landet og teamet du reiser til.
Noen team har en øvre aldersgrense.

Afrika Trek?

Korttidsteam arrangeres hele året og over nesten hele
verden. De varer fra én uke og opptil seks måneder. I noen
land er det mulig å komme som gruppe eller familie og få et
eget opplegg.

Dato og detaljer finner du på websiden: www.om.org

EN VERDEN AV MULIGHETER
I Serbia driver korttidsteam OMs te-telt, en liten kafé hvor flyktninger får gratis te og kaffe, internett-tilgang og oppmuntring,
mens de venter i månedsvis på at asylsøknader behandles. OM har
også mye arbeid blant flyktninger i Hellas.

fACTOR i Belgia er praktisk
arbeid, bibelundervisning og
personlig oppfølging med egen
mentor.

Noen korttidsteam har spesielt fokus på f.eks sport, kunst, barn og
unge, distribusjon av litteratur, engelskundervisning, praktisk
bygg-/snekkerarbeid, m.m. Andre er rene bønneteam, gjerne i
samarbeid med IHOP (International House of Prayer). Eller du kan arbeide
blant fattige i Øst-Europa eller Egypt, på sommerleir for
barnehjemsbarn ved Svartehavet eller spille baseball/softball i
Ungarn.
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Reiser du tre måneder på «Africa Trek», får du hjelpe
misjonærer i flere land i det sørlige Afrika.

På MV Logos Hope kan du være tre måneder på STEP –
praktisk arbeid om bord. Du får et godt innblikk i skipslivet
med opp mot 60 nasjonaliteter, og du får oppleve litt av
verden i havner skipet besøker.

MDT (Mission Discipleship Training) er en
blanding av klasseromsundervisning og utadrettet tjeneste over seks måneder, enten i Sør
Afrika, Tyrkia, England, Tyskland, Russland,
Romania & Moldova.

Sjekk også mulighetene i Israel, Japan, Madagaskar,
Zambia, Italia, Portugal, Irland, Russland, Sentral-Asia,
Nord Afrika, Midt-Østen med flere.
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www.om.org/no

#omnorge
Følg oss på

LYDIA SKULLERUD

J

eg er takknemlig for at jeg har fått være med familien min
til Moldova på «Korttidsteam» to ganger (8 år og 13 år).
Turene var lærerike og jeg sitter igjen med både gode og
tøffe minner. Jeg ble kjent med mange herlige mennesker,

men det var vanskelig å se hvordan de strevde. Mange hadde ikke
nok mat, ved eller varme, og jeg møtte barn som var helt alene fordi
foreldrene var avhengig av alkohol, og hadde solgt alt familien eide
for å få tak i nok alkohol. Å se hvordan mennesker lever i fattigdom
i Moldova, har vært med og forme meg som menneske, og jeg setter
mer pris på hva jeg har her hjemme i Norge.

Jeg har lenge ønsket å bidra til innsamlingen av penger til
Moldovaprosjektet som familien vår har hatt i ni år.
Gjennom valgfaget «Innsats for andre» på skolen, fikk jeg mulighet til
dette. Jeg har dekorert Tennbrikettbokser, bokser med telys og
hjerteskilt, og solgte det på Facebook. Responsen var overveldende!
På ett døgn var alt solgt, og jeg kunne sende 4000 kr til Moldova.

Lydia Skullerud reiste ut som yngste barn i en familie på fem.
Det har skapt et varig engasjement
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z INTERVJU

VENNSKAP SOM
VEIVISER
TIL JESUS
Av Ida Bekkevahr Sundsdal

«Som kristne vet vi at ingenting skjer vilkårlig. Det er ikke tilfeldigheter at muslimske mennesker bor i Norge og at
antallet er økende. Gud har planer for dem, og i vår tid kommer flere muslimer til tro på Jesus enn noen gang i
historien. Er vi klare til å ta imot Guds invitasjon om å være hans medarbeidere for evangeliet? Jeg vil oppfordre OM
Norge, deres venner og støttespillere til å stå sammen med Gud i denne saken. Så vil dere se Gud arbeide på
fantastiske måter blant dere».
Dette sier Tillmann Klein, som underviste på seminaret med tittelen: «Fra en kopp kaffe til Jesus. Om å nå
hjertet til din muslimske nabo». I forbindelse med det planlagte pionerarbeidet på Holmlia (se «Med håp til
alle folk» 4/2018), inviterte Misjonskirken Oslo Syd og OM til inspirasjonshelg i november 2018. Under deler
vi Kleins tanker og utfordringer gitt i seminaret og i et senere intervju.
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Fra nabo til venn

Vennskapets mulighet

Leve ut evangeliet

På spørsmål om hva Klein tenker om
seminartittelen, sier han: «Kaffekoppen,
eller la oss si tekoppen er viktig, siden
muslimer flest er te-drikkere. Poenget er
at vennskap er nøkkelen i å nå muslimer,
og må bestå av mer enn småprat.
Vennskap med muslimer er et
tverrkulturelt arbeid der vi må bestrebe
oss på å forstå vår venns kultur, verdier
og verdensbilde. Kort sagt, vi må forsøke
å være som Jesus, som forlot sitt eget og
ble et menneske, en av oss. Slik kunne
han dele evangeliet om Guds Rike med
oss.»

I seminaret vektla Klein betydningen
av vennskap som veiviser til Jesus.
Mange muslimer møter Jesus gjennom
drømmer. Men hele 60% kommer,
ifølge Klein, til tro på ham gjennom
vennskap med en Jesus-etterfølger.
Tid sammen i vårt eller deres hus er
verdifullt. Det vil ta tid, innsats,
tålmodighet og kjærlighet. Det vil gi
utfordringer og kanskje skuffelser.

Klein utfordrer til å dele åpent og ærlig
om sitt forhold til Gud. Slik gis vår
muslimske venn mulighet til å se og
erfare Gud som kjærlig og nærværende. For mange kan det være nytt å se
at forholdet til Gud ikke er begrenset
til bønnetider, formularer eller måter å
be på.
«Når vi forstår vår venns kultur, vil
vennskapet vokse i dybde, og vi vil se
hans behov for Jesus på ulike områder av
livet», sier Klein. «Det kan være i forhold
til traumer, brutte relasjoner,
avhengighet eller andre behov.

Et ærlig og dypt vennskap gir oss
mulighet til å leve ut evangeliet og troen
ved å be for disse behovene. Bønnesvar
fører ofte til at mennesker er mer åpne
og lyttende til hva vi har å si.»

Utforske Guds Rike sammen
«Levende fortalte bibelfortellinger er den
beste måten å vekke oppmerksomheten
til våre muslimske venner, og fungerer
ofte bedre enn ved å lese i Bibelen», sier
Klein entusiastisk. «Å tilegne seg
kunnskap gjennom historiefortellinger
som formidler mening og verdier, er
vanligere i mange kulturer enn i vesten,
der læring i stor grad skjer intellektuelt.
Jesus ba ikke mennesker om å bli kristne.
Han kom for å dele de gode nyhetene om
Guds Rike, og inviterte mennesker til å
følge ham og leve sammen med ham.»
Mange muslimer lengter etter å erfare
gudsnærværet som Jesus demonstrerte i møte med mennesker, og
mange setter sin ære i å leve gudfryktige liv. Klein har selv erfaring i å
invitere muslimske venner til å
utforske fortellingene om Guds Rike
sammen med han, og være åpen for
hva som kan skje. «Hvis vår egen livsstil
samsvarer med innholdet i bibelfortellingene vi deler, vil våre venner
kunne se sannheten i evangeliet.»

En ny tjeneste på Holmlia, hva
kan vente oss?
Målet med en tjeneste blant muslimer
må verken være å føre dem inn i en ny
(kristen) lære, eller at de adopterer
såkalt «kristen» trospraksis. Jesu
invitasjon da som nå, er å følge han,
vokse i kjærlighet til han, og å påvirke
lokalsamfunn.

Et ærlig og dypt vennskap
gir oss mulighet til å leve
ut evangeliet og troen
«Holmlia er etter min mening er et flott
sted å etablere en tjeneste blant
muslimer, særlig somaliere.» Klein
forklarer at om en slik tjeneste skal være
fruktbar, bør lokalsamfunnet
bestå av en høy andel av muslimer, fordi
et større utvalg av mennesker er
avgjørende for å skape naturlige
kontakter og for at teamet skal kunne bli
en del av lokalsamfunnet. På samme tid
må ikke området være for vidt, men
konsentrert slik som boligfeltene rundt
Holmlia stasjon.»
«Teamet vil også møte utfordringer. Det
er et stort skritt for en muslim å forlate
sin islamske tro, og det kan medføre
dramatiske konsekvenser», sier Klein.
Han påpeker at en viktig del av en slik

tjeneste er å føre dem inn i fellesskap
av andre Jesus-troende, både lokalt og
via sosiale medier som tilbyr
morsmåls-fellesskap og undervisning
på tvers av landegrenser.
«Det er selvsagt en stor fordel for OM
Norge å samarbeide med en svært
dedikert og levende menighet på
Holmlia», sier Klein optimistisk og
sikter til Misjonskirken Oslo Syd. «Gud
fører mange muslimer til seg selv i vår
tid. Det vil han også gjøre på Holmlia om
vi stoler på ham, tålmodig og uselvisk
elsker muslimene der og fortsetter å dele
de gode nyhetene om Guds Rike med
dem».

TILLMANN KLEIN
leder OMs internasjonale tjeneste blant
muslimske innvandrere, og har i mer enn
20 år arbeidet blant muslimer på tre
kontinenter. Hans lidenskap er å se
muslimer som har forlatt sine hjem for å
bo i andre land som flyktninger, innvandrere, studenter eller forretningsfolk, bli
etterfølgere av Jesus. Klein koordinerer
arbeidet til de rundt 30 OM team som
betjener grupper av muslimer i eksil.
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Vi må bevege oss fra kaffekos til å dele liv.
Og å leve ut evangeliet gjennom bønn og
bibelfortellinger.

z VITNESBYRD

Logos Hope
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10 år i tjeneste!
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Mengder av besøkende venter på å komme om bord på Logos Hope i La Unión, El Salvador, i oktober 2018.

19. februar 2019 kunne OMs skipstjeneste feire
tiårsjubileum for dagen da Logos Hope ble satt inn i
tjeneste.

Logos Hope har vært i OMs tjeneste i 10 år, men selve
skipet er mye eldre.

Logos Hope, OMs fjerde skip og verdens største flytende
bokmarked, er et unikt fartøy og konsept: en plattform for
spredning av evangeliet og til å demonstrere Kristi kjærlighet verden rundt, og mobilisere den verdensvide kirken til
misjon.
De 400 frivillige som utgjør skipspersonellet er et levende
fellesskap av Jesus-etterfølgere. De har kommet fra mer enn
60 nasjoner for å gjøre tjeneste til sjøs i en periode på ett
eller to år. I hver havn går de i land for å samarbeide med
lokale menigheter og organisasjoner. De tilbyr praktisk hjelp,
og forteller om eget kall og tjeneste for å inspirere andre til å
vurdere en tjeneste i Guds rikes arbeid.
Det store bokmarkedet om bord tilbyr mer enn 5.000
titler både på engelsk og lokale språk. For mange er
dette den aller første anledningen de har fått til å velge blant
så mye litteratur av høy kvalitet til priser de har råd til.
Logos Hope er også et samlingspunkt for kristne fra
forskjellige kirkesamfunn, og inviterer til bl.a. konferanser,
seminarer, bibelske teaterforestillinger og ungdomsmøter.
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Det ble det bygget i Tyskland i 1973, og begynte «karrieren»
som bilferge under navnene «Gustav Vasa» og «Norröna».
«Norröna» gikk i fast rute mellom København, Bergen og
Færøyene. OM kjøpte skipet i 2004, og begynte et omfattende arbeid med pengeinnsamling og ombygging, bl.a. fikk
skipet to nye dekk.
Logos Hope ble formelt innviet som det fjerde «bokskipet» i
OMs tjeneste, etter søsterskipene Logos, Doulos og Logos
II. 19. februar 2009 satte Logos Hope ut på jomfruturen fra
Køge i Danmark til Göteborg i Sverige.

Kaptein Dirk Colenbrander (Nederland), som stod til rors på
denne første turen, forteller: «Vi ble slept baklengs ut av
havnen i Køge siden den var så liten at det ikke var nok plass
til å snu. Så, ved innseilingen til Göteborg, måtte en båt gå
foran oss og bryte opp isen på vannet før vi kunne legge til
kai. For noen av besetningsmedlemmene var det første gang
de så snø! Noe av det viktigste for meg er å høre
besetningsmedlemmer fortelle om hva de har opplevd når vi
forlater en havn, og høre om hvordan Herren har brukt dem
til å forandre liv i det området vi har besøkt.»
Leder for OMs skipstjeneste, Seelan Govender (Sør-Afrika),
har bodd til sammen 14 år på OM-skip og har hatt
forskjellige oppgaver om bord: «Jeg føler meg velsignet som
får arbeide med dedikerte kristne som gjør en så flott og
uegennyttig tjeneste for å holde skipet i gang. Jeg tror
årsaken til at stadig nye mennesker melder seg til
skipstjenesten, er at den utruster og mobiliserer dem til å
skape levende fellesskap av Jesus-etterfølgere overalt hvor
skipet kommer».

I løpet av de ti årene i
tjenesten har Logos Hope:
• Tatt imot nesten 8 millioner besøkende
• Lagt til kai 155 ganger (i 116 forskjellige havner)

Logos Hope er for tiden på en toårs reise rundt
Latin-Amerika, og tiårsjubileet ble markert om bord i Chile.
Et formål med rundturen her er å samarbeide med OM
Latin-Amerika for å mobilisere latinamerikanere til verdensvid misjonstjeneste.

• Besøkt 68 land og territorier
• Seilt over 100.000 nautiske mil – som tilsvarer mer
enn 4,5 ganger rundt kloden!
• Solgt mer enn 8 millioner bøker om bord, hvorav
nesten 2,5 millioner er kristen litteratur og Bibler.

I skrivende stund er skipet på sitt aller første besøk i
havnebyen Lirquen i Chile, og viser med dette at nesten 50
år etter at det første OM-skipet, Logos, la fra kai, er det
stadig nye steder å oppsøke med kunnskap, hjelp og håp.

Fakta om OMs
skipstjeneste:
• Operert fire forskjellige skip
• Besøkt over 150 land og territorier
• Tatt imot mer enn 47 millioner besøkende
• Donert hundrevis av tonn med bøker i de forskjellige
havnene, delt ut vannfiltre, lesebriller, hygieneartikler
og mye mer
• Sett utallige mennesker komme til tro og mobilisert
tusenvis til tjeneste for Herren over hele verden
17

Meld deg på

TeenStreet
i dag!!!

27. juli - 3. august 2019
Offenburg, Tyskland
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Hvis du har spørsmål angående TeenStreet, kontakt oss på mail:
info.no@om.org
For påmelding og mer info, sjekk TeenStreet sin internasjonale side:
www.teenstreet.eu
Følg oss på FACEBOOK:
www.facebook.com/omnorge/

z KALENDER
Velkommen til årsmøtehelg :
• lør. 27. - søn. 28. april 2019.
Lørdagen blir det årsmøtesaker, lunsj og møte.
Søndag formiddag, gudstjeneste med en liten konsert.
Alt skjer i vårt flotte kantinelokale på Tangen 11
i Kristiansand. Evt. overnatting må ordnes selv.
For info om tidspunkt og påmelding kontakt:

ida.sundsdal@om.org

Planlegger du korttidsmisjon?
Transform (Hellas) 8. - 20. juli 2019
Transform (Tyrkia) 8. - 27. juli 2019
Transform (Albania) 8. - 31. juli 2019
Love Moldova 15. - 28. juli 2019
Step Out (Papua Ny Guinea) 27. juli - 10. august 2019
Step Out (Filippinene) 27. jul - 10. august 2019
Step Out (Japan) 27. juli - 8. august 2019

Påmelding: info.no@om.org / 91 54 18 19

Bønneteam på Holmlia.
Operasjon Mobilisering sin visjon er: «Vi ønsker å se levende
fellesskap av Jesus-etterfølgere-blant de minst nådde.»
På Holmlia bydel ved Oslo, planlegger OM å starte et
langtidsteam i samarbeid med Misjonskirken Syd fra høsten
2019, for å se dette skje. I forkant av dette inviterer vi til
FIELDTRIP – bønneteam – på Holmlia.
Disse to teamene er åpne for alle. I tillegg er dette en
mulighet for deg som vurderer å tjene Gud på langtidsteamet
på Holmlia, til å bli kjent med stedet og avklare eventuell
videre tjeneste.

• APRILTEAM: lørdag 6.- fredag 12. april.

Teamet samles lørdag kl 19 og avsluttes fredag kl 12.
Påmelding innen 24. mars.

• PINSETEAM: torsdag 6. – mandag 10. juni.

Teamet samles torsdag kl 19 og avsluttes mandag kl
14. Påmelding innen 15. mai
Aktivitet/ innhold: Å søke Gud og å be for menneskene på
Holmlia vil være teamets primære oppgave.
Temaet vil besøke nabolagene og steder der folk samles,
møte mennesker og nøkkelpersoner som forteller om behov
og utfordringer og delta i enkelte møter i eksisterende
kristent arbeid.
Kostnad: kr 200,- i påmeldingsavgift. Misjonskirken dekker
mat og opphold. Du må selv dekke dine reiseutgifter til og
fra Oslo.
Mer informasjon: pastor Pål Brenne,
misjonskirkenoslosyd@gmail.com

Påmelding: 91 54 18 19
info.no@om.org
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TeenStreet Connection i Vågsbygd
Til TeenStreet Connection
i Vågsbygd Frikirke kom 42 tenåringer og ledere
fra Re i øst til Sandnes i vest, for å ha fellesskap
med hverandre og med Jesus. Her ble det nye
vennskap, og flere gleder seg til å møtes igjen på
sommerens TeenStreet-leir i Tyskland.
Helga inneholdt masse muligheter for spill og lek.
I «arts zone» ble mange flotte bilder ble malt.
Selvsagt også fine møter med lovsang og
undervisning.
Deltakerne ble delt inn i smågrupper,
og hadde også eget gutte-og jentemøte.
I et bønnerom kunne tenåringene bli bedt for av
en voksen eller bare være i Guds nærhet.

