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'Matchingfond'

99.4% av

Logos Hope

Penger er ikke

araberne har

teamet kommer

alt, men svært

aldri hørt

til Norge i mai!

mye dreier seg

evangeliet

om økonomi!

OM NORGE
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.
OMs visjon er å se levende fellesskap av
Jesus-etterfølgere 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, Benjamin Hinz,
Ida Bekkevahr Sundsdal
Foto: Camille Patureau, Doseong Park,
Garrett N, Lauren O'Shea, Steph Jemphrey
Annonser:
Kontakt Ida Bekkevahr Sundsdal, 38 09 97 65
ida.sundsdal@om.org
Trykk: New Life Literature
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
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Malermester
Bjarne Andreassen tlf: 91 58 60 70
Tømmerstø, Kristiansand
maling/tapetsering/gulvlegging/sliping

Styreleder : Gulleik Vatnebryn
Styremedlemmer: Anne Berit Tangen,
Astrid Færden Gaare, Dag Erlandsen
og Per Arild Weiby
OM Norge
Tangen 11
4608 Kristiansand
Telefon: 38 09 97 65
Bankgiro: 3000 14 81009
info.no@om.org
www.om.org/no
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Nyheter/Intervju

La oss arbeide så lenge det er dag,
venner!

Tema
La det bli lys

Vitnesbyrd
Aksel-Johan - Logos Hope

Fra årets Transform, TeenStreet,
Frankrike og Norge
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z LEDER
La oss arbeide så lenge det er dag, venner!
Jesus sa: «Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge
det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide», Joh. 9,4.
Jesus sa også: «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å
fullføre hans gjerning», Joh. 4,34.
Videre sier han: «Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Etter det jeg
hører, dømmer jeg, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke min
vilje, men hans vilje som har sendt meg», Joh. 5,30.
Og så i Joh. 6, 39: «For jeg er kommet ned fra himmelen, ikke for å
gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og dette
er hans vilje som har sendt meg, at jeg ikke skal miste noe av det han
har gitt meg, men oppreise det på den siste dag. For dette er min Fars
vilje, AT HVER DEN SOM SER SØNNEN OG TROR PÅ HAM SKAL
HA EVIG LIV. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.»
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Her ser vi at Jesus var fullstendig undergitt Guds vilje i alt han
foretok seg i sitt jordeliv. Han var veldig bevisst på HVA han skulle
bruke sin tid på; nemlig å gjøre Guds gjerninger. Han var (og er)
VERDENS LYS, han forkynte veien til frelse, helbredet syke, vekket
opp døde, ga håp til den håpløse, tilga syndere og underviste disiplene slik at de kunne ta stafettpinnen med å GJØRE GUDS VILJE
videre. Jesus visste at han hadde begrenset tid på jorden, derfor
ordene; «Jeg må gjøre hans gjerninger så lenge det er dag.» Hva med
meg og deg? Vi må også arbeide mens det er DAG. For også for oss
kommer det en natt da vi ikke lenger kan arbeide. Hvordan bruker
jeg min dag? Utsetter jeg mine samtaler med dem jeg møter og
tenker «senere»? Jeg skal gjøre hans vilje senere, når jeg har bedre
tid eller når jeg får mer frimodighet.
Men dagen I DAG har vi, morgendagen kjenner ingen. Og dette vet vi
at snart, en dag, så kommer Jesus tilbake for å hente alle som tror
– La ham da finne oss opptatt med det som han kalte oss til.

Å gjøre Guds vilje sa Jesus var hans «MAT». Dette er noe jeg har tenkt
og meditert på i mange år. Maten gjør oss mett og tilfreds. Ønsker vi
å være mette og tilfredse? Ja, da må vi komme i gang med å gjøre
HANS VILJE for våre liv. Det er det som er så fantastisk med Gud:
Han har allerede forberedt gjerninger som du og jeg skal få lov til å
tre inn i. Ikke for å fortjene frelsen eller oppnå menneskers gunst,
men som det står så fint i Ef. 2,10:
«For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»
Vi kjenner Guds gode vilje; at alle mennesker skal komme til erkjennelse av synd, komme til Ham for tilgivelse, og gjennom TRO og
BEKJENNELSE få det evige liv. Du og jeg er kalt til å være Guds
talerør av denne sannhet, slik at vi kan føre mennesker til Gud og til
muligheten av å motta hans frelse. Så la oss søke inderlig hans vilje og
ikke vår egen denne høsten.
Guds velsigne deg!

BENTE HINZ
Daglig leder OM Norge
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«Matchingfond»
PENGER ER IKKE ALT - men svært mye dreier seg om økonomi!
Dette mener Roar Haldorsen Strat, OM Norges grunnlegger og nå leder av
økonomiutvalget. Strat stilte høsten 2018 et «Matchingfond» på
kr 50.000,- til disposisjon for OM. Les om fondet og om hvilke grep OM
Norge har tatt for å stabilisere og styrke økonomien.
Vi gleder oss nå over at de «røde tallene» i regnskapet til OM Norge er
kraftig redusert. Dette skyldes ikke minst at vi i år har tatt to store grep for
å redusere utgiftene:
Transport til TeenStreet
Å leie buss til ungdomsleiren i Tyskland har vært uforholdsmessig kostbart,
og OM Norge har derfor dekket store deler av reisen. I sommer transporterte vi derfor de 30 deltagerne i privatbiler, noe som sparte oss for
nærmere 100.000,- kroner.
"Med HÅP til alle folk" i nytt format!
Vi håper du liker forandringen, dette mindre formatet reduserer utgiftene
til bladet.
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Avvikling av kontorlokaler
OM avviklet i sommer kontoret i Kristiansand. Daglig leder og kontormedarbeiderne arbeider nå fra hjemmekontor, men møtes jevnlig i et lånt
lokale. Dette gir god fleksibilitet og innsparing. Med disse og andre kostreduserende tiltak håper vi å gå i pluss med regnskapet. Daglig leder og
styret har klare mål og visjoner for arbeidet både lokalt i Kristiansand,
nasjonalt og globalt. Med større satsing, kreves også styrket økonomi.
Matchingfondet; en krone gitt utløser en krone
Sist høst stilte Roar H. Strat et «Matchingfond» på kr. 50.000,til disposisjon for OM Norge. Før nyttår var dette matchet med kr. 30.000,slik at det totalt ble tilført OM Norge kr. 60.000,- Det gjenstår nå kr.
20.000,- av fondet som Roar Haldorsen Strat inviterer lesere, venner og
medlemmer av OM til å være med å frigi. For hver krone du gir, kommer det
et tilsvarende beløp fra dette fondet. Med andre ord, kr. 20.000,- fra våre
støttespillere gir til sammen kr. 40.000,- til OM Norge.

På forhånd takk for ditt bidrag og oppmuntrende støtte!
Merk gaven «Match 2019».
(Om du velger å legge inn et månedlig bidrag fra din bankkonto til
OM-Norge, vil det være med å styrke økonomien ytterligere!)

Vipps: 103515

Kontonummer: 3000.14.81009

Skrevet av: Ida B. Sundsdal og Roar H. Strat
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z NYHETER/INTERVJU
NORGE

FRANKRIKE
Turid Qvale (i midten), 58, Farsund, reiste
til Bruay-la-Buissière, Nord-Frankrike.
Turid ønsket å reise tilbake til Frankrike
hvor hun arbeidet ett år på OM-team på
slutten av 80-tallet. Landet er en
misjonsmark med svært få evangeliske
kristne, og ettersom hun snakker fransk,
var det naturlig å reise dit.
«Folk var svært åpne og
nesten annenhver person
vi traff på gata var
interessert i å snakke med
oss.
"Teamet dro også på besøk til et
flyktningemottak, og til eldre som hadde
vanskelig for å komme til kirken."
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Den årlige ‘hagefestivalen’ var en stor dag,
med hoppeslott og leker for barn. 200
mennesker kom, de aller fleste var
kirkefremmede. Det var ni spennende
dager i Frankrike», forteller Turid.

Ny medarbeider!
Maria Benavides kommer fra Colombia,
og har bakgrunn som musikklærer og
med studier i interkulturell forståelse.
Hun ble engasjert i OM allerede i juli
2014, med ønske om å tjene Gud på
fulltid. I 2015 reiste hun ut på Logos
Hope for to år. Siden har hun jobbet som
lærer, og i vår kom hun på et tre måneders besøk til Norge.
«Jeg innså hvor store muligheter kirken i
denne delen av verden har til å dele de
gode nyhetene om Jesus med innvandrere, og friheten til å nå dem som ikke
har hørt om han», skriver Maria. «I løpet
av oppholdet her og etter en tid i bønn,
bestemte jeg meg for å bli en del av
OM-teamet i Norge. I tillegg til noe
administrativt arbeid på kontoret
kommer jeg til å ha en utadrettet
tjeneste for å nå innvandrere på Slettheia i Kristiansand. Jeg gleder meg til å
se hva Gud vil gjøre gjennom sitt folk.»
Vi ønsker Maria hjertelig velkommen og
ber dere huske på henne i bønn.

TRANSFORM

å være sammen med så mange
«Det var veldig inspirerende
elen
re Jesus kjent. I tillegg ble Bib
mennesker som ønsker å gjø
en
fra
e Korint og fikk undervisning
veldig levende når vi besøkt
mer
sielt utfordret på det å være
lokal kristen guide. Jeg ble spe
tilgjengelig for Gud.»
llas.
Transform-konferansen i He
Astrid Sky, 31, fra Oslo, etter
«Vitnesbyrdet til Tony
Packer fra England,
gjorde inntrykk. I sin
ungdom ble han fen
gslet og torturert fo
r
bib
elsmugling, og
fortalte hvordan Jesu
s hadde gått med ha
m i den vanskelige
situasjonen. Vi hadd
e også noen fine grup
pesamlinger med
bønn og prat.»
Gunnar Valand, 52,

fra Mandal/Kongsbe

rg

TEENSTREET
Ole Mathias, 16, Eydehavn, Arendal har vært på TS tre ganger og deler sin historie.
«Grunnen til at jeg reiste til Teenstreet første gangen, var fordi jeg hadde hørt masse bra
om det fra mine to brødre. Ett av høydepunktene i år er at jeg ble kjent med veldig mange
nye. Noen fra Norge og mange fra andre land. Det jeg synes er noe av det mest givende, er
å kunne snakke om Gud med noen som kommer fra en annen kultur, og som har et annet
syn på ting enn det vi har her i Norge.
Et annet høydepunkt er også bibelgruppene og seminarene. Du lærer veldig mye, og du kan
ha samtaler som styrker troen din, og med engasjerte ledere kan du få svar på det meste du
lurer på. På seminarene er det flinke folk som kan gi deg god kunnskap, og svar på det
meste. Blant annet var det et seminar om hvordan du snakker om Gud med ikke-troende.»
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z TEMA

LA DET BLI LYS

ENGLAND

Da Rachel* ble med på OM-team i England, ønsket hun å arbeide
blant arabiske innvandrere. 99.4 prosent av araberne har aldri hørt
evangeliet** og det er en omfattende jobb å gi dem reelle
muligheter til å høre de gode nyhetene.
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Selv om Rachel har erfaring fra
Midtøsten og en god forståelse av
islam, syntes hun det var vanskelig å bli
kjent med araberne i England. Da hun
tok med seg et lite dukketeater til den
lokale parken, oppdaget hun det som
ble hennes nye strategi: Gjennom
dukketeater for barn ble hun kjent med
familier fra folkegrupper som regnes
blant de minst nådde. Hun skjønte fort
at ved å bruke historier i stedet for
akademiske argumenter, minsket

barrierene mellom henne og araberne i
nabolaget.
«Fortellinger har en stor plass i arabisk
kultur», forklarer Rachel. «Jeg starter
vanligvis med Det gamle testamente og
velger ut historier de vil kjenne igjen,
og jobber meg videre derfra gjennom
Bibelen. Jeg ønsker å vise dem Jesus.»
Sammen med noen av mødrene i
menigheten jobber Rachel for å
organisere flere dukketeaterforestillinger for nærområdet. Et av arrange-

mentene var en «lysfest» for familier,
som et alternativ til Halloween. Det ble
et fargerikt fellesskap hvor mange barn
og foreldre fra nabolaget kom til en
underholdende kveld med spill, lek og
dukketeater. Budskapet gikk ut på at vi
ikke behøver å frykte mørket fordi
Jesus er verdens lys.
Som en del av “lysfesten”, gikk teamet
sammen med barna rundt i lokalområdet, ikke for å samle godteri, men for å
dele ut stearinlys. Da de kom til en
frisørsalong drevet av arabiske menn,
ble de først avvist. «Nei, nei», sa de. «Vi
vil ikke kjøpe noe.»
Når barna forklarte at stearinlysene
var en gave for å feire Jesus, ble
mennene begeistret. De tok imot
lysene, og gav i tillegg hvert barn litt
penger. «For en fantastisk idé!» sa de
entusiastisk.
Ei lita jente var så betatt av det hun
hadde hørt på festen at når hun på

bussturen hjem møtte andre barn
utkledd som hekser, forklarte hun at de
burde feire Jesus i stedet. «Vet dere
ikke at det er Han som er lyset?»
Takk Gud for at dette barnearbeidet er
tatt godt imot av arabiske familier i
England. Be om at familiene vil høre
evangeliet på en måte de kan forstå, og
ta imot budskapet om Jesus.
*Navn endret
**Ifølge Joshua Project

Reise til
England?
Ta kontakt:
info@om.org
www.om.org/no
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z VITNESBYRD

LOGOS HOPE

Aksel-Johan Andersen frå Florø er 22 år og tener
Herren som 3.-styrmann om bord på Logos Hope.
Dette er historia om vegen hans til skipet.
Han fortel:
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Det byrja allereie i 2013/14 om bord
på skuleskipet Gann, der eg var elev.
Leiarane for OM Noreg kom på besøk
og merksemda mi vart fanga med ein
gong. Eg fekk eit stort kall, eller ønske,
om å dra på Logos Hope. Eg var
samstundes litt redd og visste ikkje kva
dette innebar, det å dra vekk frå alle ein
er glad i for eit heilt år. Eg valde å ikkje
søka, og angra kvar dag sidan!

Fagskulen i Ålesund, og fyrste skuledag
såg eg eit velkjent fjes, ein av kameratane mine frå skuleskipet Gann. Han og
eg vart igjen gode kameratar på
skulebenken og hjelpte kvarandre med
arbeidsoppgåver og anna. Det viste seg
at han var ein av studentane frå Gann
som hadde reist ut med Logos Hope, og
no fortalde han historie etter historie,
noko eg sette veldig stor pris på.

Læretida kom og gjekk for meg som
matroslærling i Fiskefor-transporten. I
2016 starta eg på vidareutdanning ved

Skuleåret gjekk, og eit nytt år starta på
Fagskulen i Ålesund. Igjen var det tid
for å finna kadettplass. Eg prøvde å

komme tilbake til Logos Hope. Etter
mange bøner og mykje hjelp frå
lærerane på Gann, vart sertifikatet
godkjent og eg kunne søka om ein ny
periode på skipet. Endeleg kom svaret,
dei ønskte meg velkommen som
3.-styrmann om bord på Logos Hope!
Brannøvelse er ein viktig del av livet om bord.

søka kadettplass på passasjerskip, men
utan hell. Til slutt kom eg på kor mykje
eg hadde angra på at eg ikkje søkte på
Logos Hope i 2013/14. Nå vart det ein
ny moglegheit! Søknadsprosessen var
lang, og på eit tidspunkt såg det ikkje så
lyst ut. Våren 2018 nærma seg, og så
kom svaret eg hadde venta på: «Du er
herved akseptert til å være kadett om
bord på Logos Hope». Ein av dei betre
kjenslene eg har hatt!
Skipet er ein spesiell stad. Det er fylt
med kjærleik frå 400 frivillige misjonærar frå over 60 ulike nasjonar. Eg
skjøna ganske raskt at dette kom til å
bli nokre spanande månader. I løpet av
tida på skipet fekk eg den store gleda
av å kunne reisa til fire kyrkjer i ulike
land, væra med på bygging av ei ny
kyrkje i Guatemala, besøka to skular og
ikkje minst moglegheita til å hjelpe og
tene dei besøkande om bord i bokhandelen og i den internasjonale kafeen.
Etter kvart måtte eg heim for å fullføra
styrmannsutdanninga, men håpa å få

Aksel-Johan er nå tilbake på Logos Hope
og skriv at han gjerne vil ha fleire norske
om bord!
Neste inntak er i januar 2020. Kontakt
OM Norge på info.no@om.org for meir
informasjon og søknadsskjema.

Aksel-Johan(høyre) med andre misjonærer om bord.

Logos Hope team
kommer til Norge
i mai!

Vil du invitere teamet til din menighet,
skole eller gruppe? Vi vil gjerne fortelle
hva Gud gjør gjennom skipstjenesten,
både om bord og i mange land!

Ta kontakt med OM Norge:
info@om.org / www.om.org/no
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z KALENDER

OM NORGE FYLLER 40!
Velkommen til jubileumsweekend
Dato: 27.-29. mars 2020. Sett av datoen og kom!
Sted: Kristiansand eller Oslo (bekreftes senere)

Bønnemøte
Brenner du for å be
for misjon? OM Norge
14

inviterer deg til
bønnemøte hver siste
onsdag i måneden kl.19.30.
Sted: Bønnens Hus, Tangen 11,
Kristiansand

Kommende havner
Salvador, Brasil

24. oktober – 6. november

Montego Bay, Jamaica

Mer informasjon:
www.gbaships.org
www.logoshope.org

12. – 25. februar

Nassau, Bahamas

20.– 30. mars 2020

Bli med på Logos Hope!

Cork, Irland

27. mai - 9. juni 2020

16. januar - 20. april

Dublin, Irland

10. - 30. juni 2020

STEP 1 2020
Påmeldingsfrist: 18. des 2019
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Brenner du for å tjene Herren?
Vil du utrustes og trenes til misjon? Vil du se litt av hva Gud gjør i Europa?
Aremuligheten!
you ready to get a taste of missions?
Bli med på
denne unike
A CAMPAIGN TO CHALLENGE,
EQUIP,
Do you want to see what God is doing in Europe?
Join
us for
a four-day
campaign in Belgium
Påsketeam
Belgia fra 10.
- 13.
april
2020.
AND PROPEL YOU TO
SHARE iJESUS
and get training and experience in sharing
IN BELGIUM
AND
BEYOND.
Vi bor på ZavCenter,
like ved
Brussel
flyplass, ogthe
håper
at
en
god
gjeng
fra Norge blir med.
Gospel in post-Christian
cultures.

10–13
Zaventem,
Belgium
10.
- 13.April
april2020
Zaventem,
Belgia

www.eastercampaign.org
www.eastercampaign.org

© 2019 Operasjon
Mobilisering Norge
Tangen 11, 4608 Kristiansand

Brenner du
for å kunne bruke din gaver i
media og kommunikasjon til å
fremme Guds rike?
Vil du formidle de gode historiene
om hva Gud gjør i mange land
gjennom OMs medarbeidere?

OM Norge søker nå
KOMMUNIKASJONS-LEDER
i full stilling.

Vi søker også:
• TeenStreet koordinator: Leder og koordinator for vårt tenåringsarbeid
• Teamleder og Teammedlemmer til arbeid blant innvandrere på
Holmlia, Oslo

For utfyllende informasjon,
kontakt daglig leder Bente Hinz på
38 09 97 65 eller se www.om.org

