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HVEM ER UNGDOM I OPPDRAG? 
 
 

Vi er fra 0-100 år. Vi bor i over 150 nasjoner. Vi jobber sammen  
som venner i flerkulturelle team og på tvers av generasjoner.  

Vi kommer fra ulike kristne tradisjoner og sammen tilber vi Gud 
med ulike uttrykksformer.  

 
Vi er overgitt til å vokse i vår forståelse av hvem Jesus er og hvordan 

han vil at vi skal elske og tjene menneskene i verden. Vi liker nye 
ideer og lar gjerne unge mennesker slippe til. Vi tror at Gud vil ha  

en levende relasjon med hver og en av oss.  
 

Vi reiser mye. Vi blir berørt av mennesker som lider og vi gjør noe 
med det. Det er viktig for oss at avgjørelser tas lokalt. Vi er ikke her 

for pengenes skyld og vi lever gjerne enkelt.  
 

Vi har erfart at troen på Jesus vil ta deg til steder du aldri hadde 
drømt om, og gjøre ting du aldri kunne forestille deg, på måter  

du aldri ville trodd.
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ANN-HELEN SPERRUD 
Nestleder for Ungdom i Oppdrag Norge

Generasjonene 
trenger hverandre!
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Men hvorfor kjører vi egentlig 
The Send? Det har tross alt 
medført mye jobb for oss,  
det koster mye penger og er 
utrolig mye å administrere. 
Hvorfor i alle dager sa vi ja til 
dette? Hva er drivkraften bak?  
 
Drivkraften er ikke vårt behov 
for at UIO skal bli større. 
Det er ikke at vi trenger mer 
oppmerksomhet. Det som 
derimot trigger oss, er tanken 
på hva som kan skje etter  
The Send. Undersøkelser  
Laget har gjort viser nemlig  
at et overveldende flertall av  
unge mennesker ikke tør å  
gå ut med sin kristne tro.  
Det er et stort problem når 
unge kristne skammer seg 
fordi de tror på Gud og ikke 
tør å dele troen sin med andre.  
Men hva om The Send 
kan være et verktøy som 

De siste to årene har mye handlet om å være all in med The Send, og nå er vi på oppløpssiden. 
The Send er bare noen dager unna når dette bladet havner i postkassen din. 

samler stort og gir de unge 
frimodighet til å igjen dele 
troen? Hva om vi i etterkant 
klarer å gi de verktøy som gir 
trosvekst og modighet til å dele 
troen? Dette motiverer oss! 
Dette er drivkraften. Dette er 
det vi drømmer om!  
 
Jeg får ofte spørsmål fra 
mennesker over 40 om 
hvordan de kan være med  
å støtte unge, og om de unge 
virkelig vil ha noe med oss  
å gjøre. Vet du, det kommer  
et rungende JA fra de unge!  
Dette er en generasjon som er 
glad i foreldre og besteforeldre, 
som ønsker tilbakemeldinger 
og voksne mentorer.  
De trenger og etterspør modne 
mennesker som kan svare på 
gode spørsmål og gi støtte.  
De lengter etter et voksent 
nærvær. Dette er en oppgave 

Ungdom i Oppdrag ikke 
kan påta seg alene. Vi er 
ikke mange nok til å drive 
oppfølging, og vi trenger flere 
voksne mennesker som kan 
koble seg på. Vi trenger deg! 
Eller rettere sagt, de unge 
trenger oss! Er det noe som 
holder vår tro skarp og frisk 
så er det å leve for noen andre 
enn oss selv, nemlig å leve  
for neste generasjon troende.  
Min oppfordring til deg er:  
Kom, bli med. La deg engasjere 
både for din egen del, men også 
for de unges del! 
 
La oss bruke dette verktøyet og 
den plattformen The Send kan 
være, og oppfølgingen etter, for 
å koble generasjonene sammen. 
For vi trenger hverandre.  
 
Jeg håper vi sees på  
Telenor Arena! 
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Kortnytt

LEDERSKIFTE PÅ BORGEN 
Eirik og Agnete Haraune Amundsen har vært 
senterledere på UIO Borgen i snart seks år.  
I sommer gir de stafettpinnen videre til  
Leif Braathen, men de fortsetter å jobbe med 
ungdomsarbeid i Troms og Finnmark ut fra  
UIO Borgen. Leif er blant grunnleggerne av  
UIO Borgen, og var senterleder i en årrekke frem 
til 2009. Leif går inn i midlertidig lederstilling, 
hvor det jobbes med å finne nye langsiktig 
senterledere på verdens nordligste UIO-senter.

SASHA VOLYANIK PÅ BESØK I NORGE 
Sasha og Luda Volyanik, UIO-ledere fra Ukraina, 
besøkte Norge i mai for å takke for alt som har 
blitt gitt til Ukraina. De talte et budskap om håp 
midt i mye lidelse i flere menigheter, i intervjuer 
i Dagen, Vårt Land og Kanal 10. Der fikk de  
også et stort bidrag til innsamling. I over 20 år 
har Sasha og Luda arbeidet med å bygge enhet 
blant kirker, et arbeid som er grunnlaget for 
tusenvis av familier som mottar mat gjennom 
UIO Ukraina.

REBORN PÅ GRIMERUD OG ROGALAND 
Ungdomsfestivalen Reborn arrangeres 8.-11. 
august på UIO Rogaland og 11.-14. august på 
UIO Grimerud, Stange. Reborn er for ungdom 
mellom 13-19 år. Årets tema er Jesus er all in, 
er du? Nestleder i UIO, Ann-Helen Sperrud, 
forteller at «det blir bra forkynnelse, du vil bli 
møtt av Gud og vi skal ha det gøy». 
 
Se på ywamrogaland.no/reborn og Facebook-
arrangementet REBORN SOMMERFESTIVAL 
for mer informasjon.

THE SEND REISETEAM HAR MØTT TUSENVIS  
De siste månedene har 65 unge mennesker reist 
land og strand rundt for å fortelle om Jesus og 
gjennomføre The Send pre-gatherings. Bare i 
Norge har pre-gatherings samlet rett i underkant 
av 6000 unge mennesker. Vi hører daglig 
vitnesbyrd om helbredelser og om mennesker 
som bestemmer seg for å følge Jesus.

Sasha og Luda Volyanik (i midten) sammen med Ann-Helen 
Sperrud på Stortinget for å møte Dag Inge Ulstein og  
Kjell Ingolf Ropstad.

Fra The Send pre-gathering i Filadelfiakirken Hamar i 
november der flere hundre ungdommer var samlet.
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ANE BOLLESTAD PEDERSEN 
Redaktør i Mot Målet

Vi må tørre å la 
oss provosere

Noe av det kuleste med 
The Send i Norge, er å se 
hvordan ulike kirkesamfunn 
står sammen i enhet. Alt fra 
pinsevenner, til baptister, til 
katolikker. Samtidig har det fått 
meg til å lure på hvordan bevare 
enhet på tross av uenigheter 
som kan oppstå rundt et 
arrangement som dette. 
 
For hvordan forholder vi oss til 
The Send dersom det kommer 
talere vi er uenig med og som 
kan provosere? Kan man i det 
hele tatt komme, eller viser man 
da støtte til det man egentlig 
er uenig med? Jeg vil påstå at 
det å bli provosert kan være en 
god ting. Personlig utfordrer 
det meg til å tenke over hva jeg 

mener, hvorfor jeg mener  
det og om jeg faktisk har rett.  
Det får meg til å ville søke 
Gud, studere Bibelen og snakke 
med andre om hva de tror på. 
Problemer oppstår derimot  
når provokasjonen gjør at man 
blir hårsår, nemlig at man ikke 
tåler å høre noe man er uenig  
i. Da er det, som man ofte  
leser i aviser og kommentarfelt, 
kort vei fra uenighet til å 
stemple mennesker som  
falske profeter, vranglærere  
og “farlig” undervisning.  
 
Våger vi å gi rom til stemmer 
og kristne utrykk som er uvant 
og som kan provosere, uten å 
avskjære budskapet? Jeg mener 
vi må tørre å la oss provosere. 

Jeg tror at vi på den måten 
kan skape enhet ved at vi står 
sammen på tross av uenigheter. 
Og jeg tror en praktisk måte  
å gjøre dette på nå, er å  
komme på et arrangement  
som The Send, selv om man 
kanskje er uenig med deler av 
budskapet eller noen av talerne.  
 
Så, om du er en av de som  
ikke vet om du skal komme på  
The Send med bakgrunn i ting 
som står i media og på sosiale 
medier, så vil jeg oppfordre 
deg – kom allikevel! La oss stå 
sammen i enhet. Og blir du 
provosert eller utfordret, som 
kanskje vi alle blir, se det som 
en mulighet til å reflektere over 
meninger og tro!
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Liv og håp i Papua Ny-Guinea

HELSEHJELP TIL DE SOM 
TRENGER DET MEST 
I tett samarbeid med 
myndighetene i PNG har vi  
fått være med å bringe 
helsehjelp og bidratt til 
samfunnsutvikling ut til de 
mest isolerte menneskene 
i denne nasjonen. Av ca. ni 
millioner innbyggere som til 
sammen snakker nesten  
850 forskjellige språk, bor  
over 80% i avsidesliggende  
eller isolerte områder.  
Mangel på infrastruktur utgjør 
en stor utfordring for å bringe 
grunnleggende helsehjelp ut til 
de som trenger det mest. 
 
LIV OG HÅP 
Med legeskipet “YWAM PNG” 
har vi mulighet til å nå mange 
mennesker i disse isolerte 
samfunnene. Hjelpen og 
omsorgen vi bringer, gir oss en 
unik plattform og åpne dører 
til å formidle evangeliet på en 
praktisk måte. Vi får være med 
å vise at de ikke er glemt eller 
isolert fra Gud, men at han  

Tekst 
JARLE HOFSTAD 

(52), en av lederne for YWAM Medical Ships i Norge

YWAM Medical Ships (MS) har siden 2010 operert et legeskip i Papua Ny-Guinea (PNG).  
Siden 2017 har YWAM MS Norge også engasjert seg der, på invitasjon fra våre partnere i  
YWAM Townsville, Australia.

Jarle Hofstad (52), en av lederne for YWAM Medical Ships i Norge:

ser dem, bryr seg om dem  
og ønsker en relasjon med dem. 
Gud ønsker å bringe liv og håp, 
og det er et privilegie at vi får 
være med på det. 
 
FAMILIEN  
HAUGSTVEDT OMBORD 
Når skipet er ute på tokt,  
gir vi både grunnleggende  
og spesialiserte helsetjenester. 
Alt fra vaksiner og allmenne 
undersøkelser, til full 
tannlegebehandling og 
øyeoperasjoner (grå stær).  
I skrivende stund er familien 
Haugstvedt fra Sotra ombord 
på skipet. Ane er lege, Bjarte er 
sykepleier og med seg har de 
tre av barna sine, Jonathan (16), 
Silas (13) og Jakob (9). De er 
med i lederteamet for YWAM 
MS i Norge og har en periode 
på noen måneder om bord på 
skipet denne vinteren og våren. 
Både barn og voksne får være 
med på mye spennende og 
givende, og vi ser frem til  
at de kan dele sin rapport  
derfra med oss. 
 

AVHENGIG AV PATRULJEBÅTER 
I områdene vi opererer er det 
sjelden eller aldri noen kai å 
legge til. Skipet ligger da for 
anker, og patruljebåtene våre 
blir den eneste måten å få team 
og pasienter fraktet mellom 
skipet og landsbyene. De vi 
har ombord nå har blitt brukt 
gjennom flere år, og burde 
blitt erstattet av nye for lenge 
siden. Mens du leser dette har 
vi fått levert to splitter nye 
patruljebåter som har blitt 
bygget i Ålesund for oss.  
De vil bli fraktet ned til PNG i 
månedsskiftet juni/juli. Dette er 
robuste aluminiumsbåter med 
plass til opptil 18 personer,  
og er identiske til de båtene den 
norske kystvakten bruker.  
I de omgivelsene vi opererer  
er det veldig viktig for oss  
å ha båter med sikkerhet  
og pålitelighet, både for  
pasienter og våre medarbeidere.  
Disse båtene vil gi oss begge 
deler i mange år fremover.
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Dr. Ane sammen med pasienter i Papua Ny-Guinea.

Legeskipet “YWAM PNG” ligger for anker i Papua Ny-Guinea.

VIL DU HJELPE YWAM MEDICAL SHIPS Å NÅ MÅLET FOR Å BETALE FOR PATRULJEBÅTENE? 
 

Prisen på de to båtene kommer på 3,8 millioner kroner. Vi har siden i fjor høst jobbet med å samle 
inn pengene, og opplever et stort engasjement og enorm generøsitet fra mange som har vært med å 
bringe oss nesten i mål. Hvis du har lyst til å være med å gi oss den siste dytten over mållinjen, kan 

du sende SMS “UIO BÅT” til 2210 for å gi på Vipps. Ditt bidrag vil være med å sette de uunnværlige 
båtene rett inn i arbeidet med å bringe Guds liv og håp ut til de isolerte.  

 
Her kan du se en video fra arbeidet vårt: 
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Betyr en forskjell i Etiopia

Her underviser Runar Byberg for lokale arbeidere. Runar var med å starte prosjektet og leder arbeidet fra UIO sin side. 

I 1996 dro DTSen fra Ungdom i Oppdrag  
Skien for første gang på outreach til Etiopia  
og kom i kontakt med Arsifolket. I dag går  
mer enn 5000 barn på skoler som UIO har  
vært med å bygge i samarbeid med Harvest 
Church of God.  
 
I Etiopia fikk Ungdom i Oppdrag Skien et  
hjerte for Arsifolket, og da utfordringen fra  
UIO internasjonalt kom på å adoptere et 
folkeslag, ble valget enkelt. Arsifolket var den 
gang et unådd muslimsk folkeslag på rundt  
seks millioner. Utfordringen var at de ikke var 

særlig vennligsinnende mot kristne og vestlige. 
Svaret ble å begynne å bygge skoler.  
 
VIKTIG ARBEID FOR JENTER 
Siden 2002 har UIO i samarbeid Harvest Church 
of God, og med bistandsmidler fra Norge,  
bygget flere skoler og sett en stor forandring skje. 
Mange har også kommet til tro, og Arsifolket 
regnes ikke lenger for å være et unådd folkeslag. 
Blant Arsifolket er det forventet at jentene henter 
vann til sine familier. De må gjerne gå flere timer 
hver dag, og da har de ikke tid til å gå på skole. 
Et viktig bidrag til jenters skolegang har derfor 

Jo-Yngve Kongrød Svensen (33), fra Ungdom i Oppdrag Skien:
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Mikibib Tasew, lokal leder for prosjektet, viser stolt frem en av skolene som har blitt bygd i Etiopia.

Tekst 
JO YNGVE KONGRØD SVENSEN 
(33), Ungdom i Oppdrag Skien

vært å bygge brønner på skolene. I tillegg har det 
blitt bygd toaletter, slik at jentene slipper å gå i 
bushen, og nå føler seg mye tryggere på skolene. 
Tidligere var det kun 20% som bestod nasjonal 
eksamen, men nå er tallet på ca. 80% – og mer  
enn halvparten av elevene er jenter!  
 
STORE FORANDRINGER 
I mai var en liten gjeng fra Skien i Etiopia for å 
legge videre planer. Ben Salmons, som jobber 
som økonomiansvarlig på senteret i Skien 
var blant de som dro. «Jeg har hørt mye om 
Etiopiaprosjektet de siste årene, og nå fikk jeg 
endelig mulighet til å se den store forandringen 
vi har vært med å gjøre de siste 20 årene med 
egne øyne».  Dagene ble blant annet brukt på 
undervisning i den lokale kirka og på besøk  
til noen av skolene tilhørende prosjektet.  
«Vi fikk oppmuntre, trene og utruste de lokale 

arbeiderne, og det var flott å se lidenskapen 
de har for Gud og for området de jobber i. 
På skolene vi besøkte var det hundrevis av 
mennesker, hvor de hadde takkeseremoni for  
oss med flott program fra elevene».  
 
ØNSKER Å FORTSETTE 
Til sommeren avsluttes det nåværende prosjektet, 
men UIO Skien ønsker å fortsette. De lokale 
kontaktene har identifisert syv lokale skoler med 
spesielt store behov. Ben forteller at de ser for seg 
å fokusere på tre til fire av disse skolene de neste 
fem årene. «Vi vil blant annet hjelpe de med 
tilgang til rent vann, toaletter, skolemateriell og 
undervisning. Vi er glade for å kunne fortsette 
å bidra og ser frem til å se forandringen som vil 
komme. Og om du er interessert i å være direkte 
involvert i prosjektet er du hjertelig velkommen 
til å ta kontakt!», avslutter Ben. 
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Dette gjør vi for at  
flere nordmenn skal  

bli misjonærer

Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag:
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Å sammenligne tall fra 1990  
og 2022 er en vanskelig øvelse. 
Forutsetningene er ulike, 
arbeidsmetodene har endret seg 
og verden ser annerledes ut nå. 
Tellemåten i 1990 og i dag er 
også forskjellig. Derfor kan en 
ikke helt sammenligne norsk 
misjon anno 1990 med år 2022. 
Samtidig; når nærmere 1/3 av 
jordens befolkning bor på et 
sted hvor de i realiteten ikke 
kan høre evangeliet, så  
behøves det flere misjonærer.  
Derfor vil vi i Ungdom i 

I 1990 var det utsendt 2000 misjonærer fra Norge. I dag er tallet nede i 500. 
Vi har bestemt oss for å gjøre vårt for å snu trenden.

Oppdrag gjøre vårt beste for at 
flere fra Norge skal kunne reise 
ut som misjonærer – ikke bare 
for et år eller tre, men for et  
tiår eller tre. Hva må til for at 
dette skal skje? Jeg skal peke  
på tre ting. 
 
BØNN 
For det første vil vi følge Jesu 
oppmuntring om å be Høstens 
Herre drive arbeidere ut sin 
høst (Luk 10,2). Dette er en 
bønn vi ber hver dag. Vi ber 
om at Gud skal kalle unge og 

gamle mennesker til å si ja til 
kallet om å gå med verdens 
beste nyheter til alle verdens 
folkeslag. Men bønn er ikke 
nok. Vi gjør ytterligere to ting. 
 
FORKYNNELSE 
For det andre forkynner vi 
misjonskallet til så mange 
mennesker som mulig.  
Når Jesus beskrives av Johannes 
i Åpenbaringsboken, sier 
evangelisten at det går et sverd 
ut av Jesu munn (Åp 1,16). Det 
samme sverdet beskrives av 
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10,17). På samme vis kommer 
misjonskallet av å høre 
misjonskallet forkynt. Derfor 
forkynner vi Guds ord i tro 
på at Den hellige ånd virker i 
hjertene til den som lytter, slik 
at misjonskall kan vokse frem 
gjennom hørelsen av Guds ord. 
 
ERFARING 
For det tredje kan bønn og 
forkynnelse av misjonskall 
føre til at mennesker får en 
erfaring av Jesu hjerte for alle 
mennesker. Denne erfaringen, 

dette møtet med Jesus,  
er den personlige opplevelsen 
av at Gud kan og vil bruke 
mennesker til å utbre sitt rike. 
Dette er den samme erfaringen 
som Jesaja fikk da han fikk sitt 
profetkall (Jes 6, 1-8) og som 
Peter fikk i fiskebåten, da Jesus 
kalte ham til å følge seg og 
fiske mennesker (Luk 5,8-10). 
Denne erfaringen av Guds 
hellighet gjør at vi ikke kan la 
være å fortelle om det vi har sett 
og hørt (Apgj 4,20) og si som 
Paulus: «Ve meg om jeg  

Hebreerbrevets forfatter, når 
han sier at Guds ord er skapere 
enn noe tveegget sverd  
(Hebr 4,12). I messiasprofetier  
i Jesaja beskrives den  
kommende kongen med  
en munn formet som et kvast 
sverd (Jes 49,2), at han har  
fått disiplers tunge som kan 
styrke den trøtte med et ord  
(Jes 50,4) og at dette ordet  
ikke vender tomt tilbake  
(Jes 55,11). Paulus skriver 
at troen kommer av å høre 
Guds ord forkynt (Rom 
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Tekst 
ANDREAS NORDLI 

Leder for Ungdom i Oppdrag

ikke forkynner evangeliet!»  
(1 Kor 9,16). Alle som har  
vært ute i misjon vet at 
virkeligheten kan være 
krevende. Når problemene og 
utfordringene tårner seg opp, 
kan de personlige erfaringene 
av Guds kall være til stor hjelp 
for å kunne fortsette, selv om 
vi ikke ser lengre frem enn vår 
egen nesespiss. Det var dette 
kallet som var drivkraften til 
de første misjonærene som 
kom til Norge fra Irland og 
Storbritannia for over 1000 år 

siden, de som med livet  
som innsats formidlet 
evangeliet til vikingene.  
Det var det samme kallet som 
gjorde at herrnhuterne fra 
Tyskland, på første halvdel 
av 1700-tallet, etablerte 
den første protestantiske 
misjonsbevegelsen. Denne 
bevegelsen inspirerte bl.a. 
William Carey til å reise 
til India noen tiår senere, 
han som gjerne blir titulert 
som Den moderne misjons 
far. Misjonskallet fikk neste 

generasjon, med Hudson Taylor 
fra England i spissen, mot til 
å ta evangeliet til det indre av 
Kina – mannen som inspirerte 
oppstart av en rekke norske 
misjonsorganisasjoner for over 
100 år siden. 
 
Det er det samme ordet som  
i dag kaller mennesker fra  
hele verden til å ta del i  
verdens viktigste arbeid;  
nemlig å forkynne verdens 
viktigste budskap til  
mennesker i hele verden.
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Et arrangement for  
alle generasjoner

25. juni braker The Send løs i Telenor Arena med 
forhåpentligvis den største mønstringen av kristenfolket 

siden Billy Graham gjestet Ullevaal Stadion i 1979. 
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Tekst 
TROND SÆTHREN 

leder for Familiefokus internasjonalt

Denne gangen blir det 12 timer 
på ungdommens premisser,  
og hovedfokuset for samlingen 
er jo nettopp å inspirere 
ungdommen til å velge Jesus 
og følge ham av hele hjertet 
gjennom livet. Men hva med 
foreldre og besteforeldre? 
Har de noe å gjøre på en 
ungdomsmønstring som  
The Send? Personlig er jeg ikke 
i tvil om at svaret på spørsmålet 
er et høyt og rungende JA!  
 
Her kommer det tre gode 
grunner for at akkurat du skal 
melde deg på. 
 
DU ER INVITERT OG ØNSKET 
Dagens generasjon av unge 
mennesker liker å være 
sammen med voksne og eldre 
mennesker. Du er ikke invitert 
til The Send av høflighet eller  
av plikt. Du er invitert fordi  
du er ønsket der, av de unge 
selv. Det betyr ikke at du 
nødvendigvis vil henge med  
på alt denne generasjonen  
liker. Det betyr heller ikke at  
du må hoppe rundt foran 
scenen om den anledningen  
byr seg. Men du kan om du vil,  
og du er ønsket og velkommen 
– også med hørselsvern.  

 
BEHOV FOR MANGE FRIVILLIGE 
12-timers møter kan bli litt 
i overkant selv for en godt 
møtetrent 50-åring med  
et halvt liv i UIO bak seg.  
Om du frykter at dagen skal bli 
lang, er det bare å melde seg 
til praktisk arbeid. Vi trenger 
mange frivillige til alle slags 
jobber og kommer til å sette 
opp skift gjennom dagen.  
Det er en glimrende måte  
å få med seg det som skjer  
og samtidig være med å  
gjøre arrangementet mulig.  
Vi trenger rundt 500 frivillige 
medarbeidere, kvinner og 
menn, voksne og eldre.  
Samt dørvakter, salg, parkering, 
servering, renhold og mye mer. 
Hva med å få med manns- eller 
kvinnegruppa i menigheten?  
Vi har bruk for alle. 
 
VI TRENGER 
VOKSENGENERASJONEN 
Skal The Send bli mer enn et 
blaff må voksengenerasjonen 
være med. Mottoet for  
The Send i Norge er all in. 
Begrepet er blitt omdiskutert, 
og problemstillingene  
mange. Er det farlig eller  
usunt å utfordre ungdom til 

det? Jeg tror spørsmålstillingen 
i seg selv er feil. Ungdom har 
alltid gått all in. Det er ikke 
noe nytt eller galt med det. 
Samfunnet oppmuntrer jo 
faktisk ungdom til å gi alt. 
Et eksempel er toppidrett og 
et annet er forsvaret. Å gå 
all in ligger i ungdommens 
natur. Forskjellen ligger i 
støtteapparatet. Ingen blir best 
i verden eller vinner krigen 
uten et solid støtteapparat 
bestående av folk med erfaring 
og innsikt. Ungdommene våre 
trenger et solid støtteapparat 
av mødre og fedre i alle aldre 
som står med de fremover i 
tykt og tynt. Det er himmelvid 
forskjell på all in og all by 
myself. Voksengenerasjonen 
må på banen for å oppmuntre, 
korrigere og veilede, og det  
er vårt ansvar å sørge for at  
det skjer. 
 
Du vil ikke gå glipp av  
The Send. Tvert imot.  
Kjøp billett til en ungdom 
eller fem, og bestill til deg selv 
i samme slengen. Det har jeg 
gjort. Vi sees i Telenor Arena 
25. juni!
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Hvorfor burde du 
komme på The Send?

Oase ønsker å si et helhjertet JA til å gå all in for Jesus. Hvert år 
opplever vi at ungdommer tar imot Jesus på vårt sommerstevne, 
TenOase, og slik har det vært i over 40 år. Når The Send kommer 
til Norge tenker vi at det er en stor gave til nasjonen Norge og til 
Europa. Vi vet at mange tar et standpunkt i tenårene om å tro eller 
ikke tro. Det å komme sammen på leir, stevner eller konferanser,  
og kunne være sammen med andre unge som også er kristne, har for 
de fleste av oss vært avgjørende for våre liv. The Send vil mobilisere 
oss til å leve ut arbeidsbeskrivelsen vår − misjonsbefalingen.  
Her ligger det en mulighet, og et potensiale, vi håper vi skal få nyte 
frukten av i mange år fremover.

Det er på ukjente steder vi mister retningssansen. Mange kristne 
opplever mangel på orienteringspunkt og retning etter to år med 
pandemi og restriksjoner. Spesielt gjelder dette ungdom og unge 
voksne, som ikke har hatt tilstrekkelig med treffpunkt. Det er denne 
gruppen som har krympet mest i antall i norske menigheter under 
pandemien. Samlinger som The Send er et viktig supplement til  
den lokale menigheten. Å se mange andre troende, oppleve 
fellesskap og gjøre åndelige erfaringer blir et orienteringspunkt.  
I en stadig flatere verden, med flere veier å velge, så trenger 
vi synlige markeringer å orientere oss ut fra. Det er med stor 
forventning jeg personlig vil delta på The Send i Telenor Arena  
og håper å se mange der!

EIVIND ARNEVÅG, DAGLIG LEDER I OASE

ØYSTEIN GJERME, LEDER FOR PINSEBEVEGELSEN

18



Mot Målet #3     Hvorfor burde du komme på The Send?

Tiden er inne til å samle ungdommer i Norge og Europa til å leve 
med og for Jesus! Han kaller oss til etterfølgelse – i hverdagslivet, på 
skole og jobb, og når vi legger fremtidsplaner. Wycliffe er med på 
The Send for at flere skal engasjere seg for bibeloversettelse til folk 
og språkgrupper som ennå ikke har Bibelen på sitt språk. Det mener 
vi at alle bør få! Gjennom Bibelen ser vi Guds plan for verden. 
Vi tror at «så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv» (Joh 3,16). 
Dette gjelder alle mennesker! Vi tror også at framfor Guds trone i 
himmelen skal det stå «en skare så stor at ingen kunne telle den, av 
alle nasjoner og stammer, folk og tungemål» (Åp 7,9). Da må noen 
dra ut med budskapet. Kom på The Send og bli inspirert!

Laget er med på The Send for å gi elever og studenter en mulighet 
til å gå helhjerta inn for Jesus på skoler og studiesteder. I denne 
tiden formes menneskers fundament og verdier som skal gi en 
tydelig retning for resten av livet. Dette er stedene hvor unge 
mennesker tilbringer storparten av sin våkne tid, og på den måten 
bringes evangeliet inn i det ordinære dagliglivet. I snart 100 år har 
elever og studenter gått helhjertet inn for skoler og studiesteder 
i Norge gjennom lagsarbeid. I takknemlighet ser vi tilbake på 
hvordan mennesker har blitt disippelgjort i sin skolehverdag. Nå 
ser vi fremover med forventning om at enda flere skal få mulighet 
til å både bli kjent med Jesus og få gå helhjerta inn for skoler og 
studiesteder – sammen med andre. Vi håper og tror The Send blir et 
startpunkt for mange til å finne sin plass i Guds store fortelling, hvor 
vi villig tjener de menneskene Gud har kalt oss til å elske, på skoler 
og andre steder.

Mot Målet

AGNES LID, LEDER FOR WYCLIFFE NORGE

MATHILDE LILLENES REINLUND, PROGRAMLEDER FOR LAGET
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Mot Målet #3    En av de tause stemmene i homofilidebatten

En av de tause stemmene  
i homofilidebatten 

For en festdag! Jeg løftet min vakre brud og danset med henne  
i armene nedover kirkegulvet. Nå feirer vi fire års bryllupsdag. 

Gunhild og Øivind Kjærland Svendsen giftet seg 9. juni 2018 i 
Mortensrud kirke. De bor på Mortensrud i Oslo. 
Foto: Tommy Aanstad
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Mye har skjedd i livet mitt 
siden forrige gang jeg skrev i 
Mot Målet i 2015. Den gangen 
fortalte jeg om min uønskede 
tiltrekning mot eget kjønn og 
om kampen for å holde fast  
på hva Bibelen sier om dette,  
i en tid der storsamfunnet og  
stadig flere prester åpner opp 
for likekjønnet ekteskap. 
Etter artikkelen i Mot Målet,  
ble jeg med i TV-programmet 
til Thomas Seltzer, “Natta, 
Norge”, på NRK, der hele Norge 
fikk høre min historie.  Det er 
nok den største utfordringen jeg 
har fått, men i ettertid kjenner 
jeg på en ny frihet der jeg ikke 
lenger er redd for å dele det som 
tidligere var så skambelagt.  
 
POLITISK UKORREKT 
Jeg har fått en ny frimodighet til 
å løfte min røst, selv om jeg vet 
at det vil skape reaksjoner i en 
tid der likekjønnet samliv skal 

være like naturlig som samlivet 
mellom mann og kvinne.  
Mitt vitnesbyrd kan lett 
oppfattes som politisk ukorrekt, 
og da bør jeg helst ikke si noe 
for å ikke krenke noen. Jeg har 
opplevd å være uønsket som 
andaktsholder etter at jeg delte 
litt av mitt vitnesbyrd. Det er 
ganske interessant å se hva som 
har skjedd i denne debatten 
og hvem som nå har lov til å 
uttale seg. Når endringer skjer 
i et samfunn, synes det som at 
pendelen går fra den ene  
siden og helt over til motsatt 
side. I homofilidebatten føles 
det nesten som dette er i  
ferd med å skje. Nå er det  
ikke lenger homofilt samliv 
som blir kriminalisert.  
Derimot er det vi som står for 
den klassiske forståelse av at 
Gud skapte mann og kvinne  
til å leve sammen i ekteskap,  
og at Bibelen ikke gir rom for 

noe alternative samlivsformer, 
som blir stigmatisert.  
 
FRIVILLIG HJELP 
Det er sterke krefter i det 
politiske miljøet som ønsker  
en lov som hindrer slike  
som meg å få søke sjelesorg. 
Hvis en slik lov blir innført,  
er vi på ett vis tilbake til slik  
det var – bare med motsatt 
fortegn. Nå skal det ikke 
være lov å få søke hjelp til å 
gå en annen retning når en 
har uønsket tiltrekning mot 
eget kjønn. Dette synes jeg 
blir skremmende og ligner 
på ting som skjer i totalitære 
samfunn. Jeg vil kjempe for  
min og andres rett til å ha  
lov til å gå en annen vei  
enn det som samfunnet  
peker på som det normale.  
For noen innebærer det å leve 
et meningsfylt liv i sølibat slik 
jeg selv gjorde i 63 år. For andre 
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Tekst 
ØIVIND KJÆRLAND SVENDSEN 

(67), utdannet sykepleier og diakon. Har jobbet fire år med 
Mercy Ships, samt vært UIO-stab på Borgen og i Romania.

 

kan det bli å gå inn i en prosess 
med Gud og medvandrere  
som kan resultere i ekteskap 
med en av motsatt kjønn.  
Begge deler har vært tilfelle  
for meg. Jeg hadde et godt  
og spennende liv i sølibat og  
fikk nok oppleve mer enn  
de fleste fordi jeg utnyttet 
singelstanden til mye reising  
og misjonsengasjement.  
 
VIKTIG ERKJENNELSE 
Da jeg selv oppdaget min 
tiltrekning mot eget kjønn,  
var det fortsatt forbudt for 
menn å ha seksuelt samkvem 
med hverandre. Denne loven 
ble heldigvis opphevet for  
50 år siden og blir markert  
på forskjellig måter dette året. 
Jeg ønsker meg selvfølgelig 
ikke tilbake til den situasjonen 
som de homofile og lesbiske 
måtte leve under på den 
tiden. Både det norske samfunn 
og kristne miljøer har mye å 
beklage og be om tilgivelse 
for ovenfor de homofile for 
urett, diskriminering og hat 

de har blitt utsatt for. Jeg tror 
denne erkjennelsen, hvor både 
offentlige personer og kirkelige 
ledere har beklaget det som har 
hendt, har vært veldig viktig.  
I et åpent samfunn skal ikke 
noen bli diskriminert på  
grunn av seksuell legning.  
 
VIKTIG FOR MEG 
Fellesskap og støtte fra 
medvandrere har vært viktig 
for meg, men det aller viktigste    
er det min himmelske Far 
har gjort på dypet av mitt 
hjerte; der har han bekreftet 
meg som en elsket sønn og 
latt meg få komme i kontakt 
med det maskuline og krigeren 
som jeg før ikke hadde kontakt 
med. Jeg tror disse prosessene 
har vært helt nødvendig for å 
forberede meg til ekteskapet 
med den kvinnen som Gud  
har beriket meg med. 
 
«DEN GODE HUSTRU» 
Jeg hadde vel egentlig falt til 
ro med at jeg skulle fortsette 
å leve i sølibat, men så dukket 

denne flotte kvinnen opp som 
berørte hjertet mitt fra første 
stund. For en glede at hun 
ville bli min kjæreste! Et halvt 
år senere fikk jeg mitt livs JA 
på Gaustadtoppen, og året 
etter var det fullsatt kirke med 
flere hundre frammøtte som 
ville dele denne fantastiske 
bryllupsdagen med oss.  
 
DEN SOM VENTER PÅ HERREN 
Gunhild er den beste gaven 
Gud har gitt meg. Jeg blir 
stadig overrasket over hennes 
kjærlighet og overgivelse og 
er takknemlig for det gode 
samlivet vi har. Mitt ønske er 
å vise hvor trofast og god vår 
himmelske Far er når vi velger  
å stole på ham i alle deler av 
våre liv, selv om vi av og til 
må gå gjennom kamper og 
situasjoner vi ikke forstår.  
Den som venter på Herren  
skal ikke bli til skamme og  
blir ikke sittende igjen med 
svarteper til slutt. 
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Artikkel i Mot Målet fra 2015 der Øivind fortalte 
om sin tiltrekning til det samme kjønn.

Øivind sammen med tidligere 
hovedpastor i Oslo Vineyard, Ole Petter 
Erlandsen, fra NRK-programmet til 
Thomas Seltzer, “Natta, Norge”, i 2015.

Fra NRK-programmet til Thomas Seltzer, “Natta, Norge”, i 2015.
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Kalt til arbeid

Det er ikke alle gitt å være en William Wilberforce, 
Hans Nielsen Hauge eller en Florence Nightingale. 
Det er likevel ofte nettopp slike historier unge 
kristne får høre, når vi snakker om kristnes 
samfunnsengasjement. Dette kan gjøre fallhøyden 
stor dersom vi ikke klarer å leve opp til sterke 
kallsopplevelser eller selvpålagte idealer. På samme 
måte kan – og er – fallhøyden for mange stor etter 
endt DTS eller bibelskole.

Hermund Haaland (46), forfatter av boken 
«Samfunnsbygger – kirken ut av isolasjon»:
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Kan vi sammen knekke koden 
på hvordan et integrert liv hvor 
etterfølgelsen av Jesus på 
søndagen henger sammen med 
studie- og arbeidsliv i 
hverdagen for oss alle bedre kan 
se ut fremover, tror jeg både 
arbeidslivet og menighetslivet 
blir mer meningsfullt for 
mange. Det vil også være et 
bidrag til å snu de grelle 
trendene om frafall blant unge 
som er oppvokst i menighet. 
Undersøkelser fra både USA og 
Storbritannia peker nemlig på 
at vi mister hele 60-70% av barn 
oppvokst i kristne familier fra 
våre menighetsfellesskap. En av 
hovedgrunnene er manglende 
sammenheng mellom 
menighetslivet på søndagen  
og livet resten av uken.  
 
Dorothy Sayers, en kjent britisk 
krimforfatter, men også pionér 
innenfor det som etter hvert er 
blitt en tro- og arbeidsbevegelse, 
skrev i 1942: «Kirken har på det 
sterkeste vis mistet grepet om 
vår tid i sin måte å håndtere 
tekning omkring våre sekulære 
yrker. Den har tillatt arbeid  
og tro å bli to adskilte områder,  
og er overrasket over at 
arbeidet, som et resultat,  
er overgitt til selviske og 
destruktive mål. I tillegg  
har storparten av verdens 
utdannede arbeidstakere blitt 
ikke-religiøse eller i det minste 

ikke interesserte i tro. Men er 
det virkelig overraskende? 
Hvordan kan noen som helst 
forbli interesserte i en tro som 
ikke synes å ha noe å gjøre med 
ni tideler av livet?». Selv om 
hun var en sterk forsvarer av 
kirken, var denne Oxford-
utdannede tenkeren også klar 
på å utfordre hvor hun mente 
det var behov for det.  
 
KALT TIL Å VÆRE MEDSKAPERE 
En av dem som i senere år  
har bidratt til å fremme denne  
type helhetstenkning, er den 
reformerte pastoren Tim Keller 
i New York. I 2014 utgav Keller 
boken Every Good Endeavor.  
I den går han nærmere innpå 
det som kalles arbeidets teologi. 
Her summerer han blant annet 
opp hvordan kristne, fra ulike 
ståsted, ser på arbeid knyttet  
til troen. Tidlig i boken 
introduserer Keller det teologer 
kaller for skapelses- eller 
kulturmandatet i 1. Mosebok 
1,28: «Gud velsignet dem og sa 
til dem: ‘Vær fruktbare og bli 
mange, fyll jorden og legg den 
under dere! Dere skal råde over 
fiskene i havet og over fuglene 
under himmelen og over alle dyr 
som det kryr av på jorden’». 
Dette betyr at vi er kalt til å 
være medskapere med Gud og 
til å gjøre det på en måte som 
bidrar til at alle typer 
mennesker får bedre liv, bedre 

trivsel og muligheter for å 
blomstre: «Når vi bringer 
struktur ut av kaos, når vi 
bringer frem et kreativt 
potensial, når vi utvider og 
avdekker skapelsen utover  
det den var da vi fant den, 
følger vi Guds mønster av 
kreativ kulturell utvikling», 
skriver Keller. En av mine 
venner hjemme i Norge som 
har arbeidet mest med disse 
spørsmålene i eget liv, er i 
slutten av 20-årene, arbeider 
som journalist i et større 
mediehus og har vært aktiv i 
menighetsliv gjennom hele 
livet. «Det vanskelige 
spørsmålet jeg mener enhver 
må spørre seg er: Hvorfor 
jobber jeg med det jeg jobber 
med?». Gjør vi hver dag til en 
gudstjeneste og søker hans 
ledelse for hvordan vi bruker 
våre krefter, tror jeg vi setter oss 
selv i en posisjon til å kunne 
være hans redskap. Det er på 
den måten vi vil se Guds rike 
vokse. «Jeg mener vi blir mer lik 
den vi er skapt til å være, når vi 
bruker hverdagen til å gjøre 
verden mer lik det den er skapt 
til å være», legger han til.   
 
KALT TIL Å FORDMIDLE ET 
INTEGRERT BUDSKAP 
Keller mener dette må få 
betydning for hvordan  
pastorer formidler evangeliet.  
Han skriver blant annet:  
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mye eller å legge for mye av 
identiteten vår i hvordan vi 
lykkes i vårt arbeid: «En av 
hovedgrunnene til at arbeidet 
blir både fruktløst og 
meningsløst, er den kraftfulle 
tendensen i menneskets hjerte 
til å gjøre arbeid og dets 
medfølgende frynsegoder til 
basis for mening og identitet. 
(…) Selv de mest kjærlige og 
moralsk vakre mennesker faller 
for fristelsen til å bygge etter 
motiver som egeninteresse, 
frykt eller søken etter ære.  
Hvis vi ser på oss selv som 
elskede – hvor verdifulle vi er 
for Gud – vil arbeidet kunne bli 
mye mindre selvisk orientert. 
Da blir vår innflytelse, CV, 
penger og makt ting som kan 
brukes, til og med mistes –  
uten at det gjør oss noe. Vi er 
virkelig frie», skriver Keller. 
 
Mark Greene, leder av  
The London Institute for 
Contemporary Christianity, 
skriver forordet til boken  
Work – Theological Foundations 
and Practical Implications som 
kom ut i Storbritannia vinteren 
2018. Han tar vel så hardt i som 
Sayers når han skriver: «Det er 
en feilaktig teologi som har 
ledet oss hit hvor en global 
kirke ikke på en dynamisk  
måte er overgitt til den 
helhetlige bibelske visjonen for 
disippelliv slik vi ser det fra 1. 

Mosebok til Åpenbaringen».  
Han mener mange kjente 
kristenledere tydelig har 
definert en større tenkning  
om disse de siste tiårene.  
Kjente navn som John Stott  
og Billy Graham er blant disse. 
Spesielt Lausanne-bevegelsen 
har gjort dette tydelig,  
nå sist gjennom Cape Town 
Commitment fra 2010. 
Utfordringen ligger i det 
følgende, sier Greene:  
«Deres større og mer helhetlige 
visjon for evangelisk handling i 
og gjennom hele livet har ennå 
ikke funnet et vesentlig og 
dynamisk uttrykk i den globale 
kirke. (…) Kreftene som står 
opp mot et slikt seismisk skifte  
i tanke og handling er 
formidable og har dype røtter  
i kirkesamfunns kulturer, 
bibelskoler, i hermeneutikk og 
prekenlære, i teologiske fakultet 
og i kristne forlag, salme- og 
lovsangstradisjon og i våre 
modeller for disippelskap 
gjennom 200 år. Dette lar seg 
ikke enkelt bevege». Dette til 
tross; en bevegelse er tydelig i 
gang på tvers av teologiske 
tradisjoner og kirkesamfunn.  
På engelsk finnes det en 
voksende mengde bøker og 
annet undervisningsmateriale 
tilgjengelig. Faren er at 
menighetsledere, med gode 
intensjoner og et ønske om  
å bygge voksende menigheter, 

«Svært mange pastorer tror at 
investorer eller entreprenører 
kun er ute etter å tjene penger 
uten å ta hensyn til fellesskapets 
beste. Dersom pastorer ikke ser 
på næringsvirke som en måte å 
kultivere skaperverket på så vil 
de neppe heller støtte, være 
takknemlig for og på en god 
måte kunne lede mange i sin 
forsamling». Sentralt for  
Keller, slik det også var for 
Martin Luther, er tanken om 
arbeidets egenverdi.  
Fordi arbeidet er en gudgitt 
måte å forsørge oss selv og  
våre familier, skape struktur og 
bidra til menneskets velstand  
og blomstring, er ikke arbeidet 
mindre verdt enn eksplisitte 
“åndelige” øvelser som 
eksempelvis lovsang eller bønn. 
Keller peker også på Guds 
design for arbeidet. Det gjør 
blant annet at vi som Guds 
etterfølgere kan se på arbeid  
på en annen måte enn våre 
omgivelser, som ofte graderer 
verdien mellom forskjellige 
yrkesgrupper eller typer arbeid.  
 
Det handler likevel ikke bare 
om å løfte arbeidets verdi.  
I boken tar han også opp 
utfordringen det er å ikke gjøre 
arbeidet viktigere enn det skal 
være. I vår tid med så sterkt 
fokus på prestasjoner og suksess 
er det lett for mange av oss å 
falle for fristelsen til å jobbe for 
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Tekst 
HERMUND HAALAND 

legger press på mennesker på 
en slik måte at de neglisjerer  
sitt hverdagslige kall eller ser 
dette som mindre åndelig,  
for heller å bruke tid på 
kirkelige aktiviteter.  
 
HJELP TIL Å DEFINERE KALL 
I vår tid er det å håpe at det  
ikke skjer i like stor grad. I vårt  
møte med hundrevis av unge,  
spesielt gjennom Skaperkrafts 
ledertreningsprogram som jeg 
sammen med min kone Linn  
og andre gode venner fikk 
bygge opp, forsøker vi alltid å 
hjelpe dem til å finne klarhet i 
hvor kallet de kjenner på, skal 
leves. Det samme gjør vi nå i 
Europa gjennom vårt nystartede 
Zebr School of Entrepreneurial 
Leadership. Behovet for å  
koble tro og arbeid blant unge 
voksne er like stort ute i Europa.  
For noen er det som pastorer 
eller menighetsplantere.  
Da forsøker vi å oppmuntre 
dem til å følge det kallet og 
tenker og ber sammen med 
dem om hvordan veien videre 
kan se ut. Noen har feiltolket 
sin opplevelse av kall og er på 
feil hylle. Da har vi sett hvor 
frigjørende det er å få nye 
perspektiv og oppdage at det  
for dem primært er utenfor 
kirkens fire vegger tjenesten 
skal være. For langt på vei de 
fleste, handler det om å se at  
de ønskene de har om både å 

Hermund Haaland (46) er 
gift med Linn Tjernsbekk 
Haaland, og sammen har  
de tre barn. Han er oppvokst 
med UIO-tilknytning,  
er siviløkonom og har en 
bachelorgrad i historie.  
Han har en periode som 
KrF-politiker i Bergen bak seg, 
samt som gründer, blant annet 
av tankesmien Skaperkraft.  
 
Nå etablerer Hermund og 
Linn Zebr Institute som et 
lettbent tankesmie-miljø 
med fokus på fremtidens 
utfordringer og på å utruste 
unge ledere i neste generasjon.

fortsette å elske og tjene Gud, 
men også bruke sine gaver  
for samfunnets beste, nettopp  
er gudgitt og kan forstås som  
et kall. 
 
Engasjement handler også  
om faser. Det er lett for en 
menighetsleder eller UIO-leder 
som er avhengig av frivillige,  
å holde på en ressursperson  
for lenge. Kanskje skulle 
vedkommende heller få bygge 
videre på sin ledererfaring fra 
menigheten og ta steget inn  
i et nytt samfunnsområde.  
Det å ha vært leder i 
menighetssammenheng eller  
i UIO gir en unik erfaring, 

spesielt i det å lede andre.  
På denne måten kan vi som 
kirke og som bevegelse bidra  
til å trene opp dyktige ledere 
som forandrer samfunn.  
 
* Teksten er et bearbeidet utdrag 
fra boken «Samfunnsbygger – 
kirken ut av isolasjon»,  
skrevet av Hermund Haaland  
og utgitt på Frekk Forlag i 2019 i 
samarbeid med pinsebevegelsens 
lederkonferanse Led19.  
Boken gies ut på nytt og i 
europeisk versjon på engelsk på 
Proklamedia i samarbeid med 
Ungdom i Oppdrag til høsten.

27



Mot Målet #3    Ber fast for sin arbeidsplass!

Ber fast for sin arbeidsplass!

«Jeg er her for å bruke mine gaver og talenter  
i mitt daglige virke for å ære Gud», sier Silje,  
i jobben som produktdirektør i Hauge Business 
Network. Hun bor i Bergen sammen med sin 
mann og deres to barn. Silje har vært en  
del av å starte bønnefelleskap på jobben,  
ved navn yrkeslag. Det er et nytt initiativ 
fra Ungdom i Oppdrag, Laget, Tankesmien 
Skaperkraft og Hauge Business Network for å 
inspirere kristne til å be for sin arbeidsplass. 
 
KOBLING MELLOM TRO OG ARBEIDSLIV 
«Helt siden jeg ble kristen på videregående  
har jeg hatt et ønske om at troen min skal  
ha en betydning i hverdagen min», sier Silje.  
«Jeg har vært aktiv i menighet, deltatt på mange 
aktiviteter i kirken og prøvd å ta ansvar der jeg 
kan. Det har vært meningsfullt. Likevel var det 
først da jeg opplevde en kobling mellom tro og 
arbeidsliv at det klikket på plass. Jeg fikk en ny 
forståelse av hvorfor jeg er her på jorden. At jeg 
er her for å bruke mine gaver og talenter i mitt 
daglige virke for å ære Gud. På den måten kan 
jeg elske Gud og elske min neste i mitt arbeid, 
der jeg allerede bruker store deler av mitt liv».  
 

Silje Nordal Sylta (30) møtes jevnlig med kollegaer for å be for sin arbeidsplass, noe som har gitt 
henne en ny forståelse av hvorfor hun er her på jorden. 

BØNN GJØR EN FORSKJELL 
Silje mener at slike yrkeslag kan utgjøre en stor 
forskjell. «Vi tror jo at Gud svarer på bønner.  
Når vi ber, jobber Gud med hjertene våre og 
gir oss større kjærlighet for menneskene som 
vi jobber med, samtidig som han kan påvirke 
omstendighetene på ulike måter. Det ser vi flere 
eksempler på i Bibelen, for eksempel Daniel i 
løvehulen og hvordan Gud hjalp han og vennene 
da de jobbet ved hoffet i Babylon». Silje mener  
at mange lett skiller troen fra arbeidslivet.  
«Jeg tror at et arbeidsliv der vi kobler  
tro og arbeid vil være et bedre arbeidsliv,  
hvor vi påvirker arbeidsplassen og samfunnet  
til det bedre». 
 
VELSIGNELSE FOR ARBEIDSPLASSEN 
Det er viktig for Silje at yrkeslag skal være  
en added-value for hver enkelt arbeidsplass.  
Målet vil alltid være å skape et økt engasjement 
for jobben, for miljøet og menneskene 
som en er i kontakt med. «Når vi har hørt 
historier fra mennesker som har eller har hatt 
bønnefellesskap, refererer de til at de har blitt 
mer motivert i jobben og at de opplever en 
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Mot Målet

Arne Sylta og Silje Nordal Sylta jobber begge i Hauge Business Network, og ønsker å formidle historier fra kristne om hvordan tro 
kan påvirke arbeid. Foto: Tore Hjalmar Sævik, Dagen

høyere hensikt over det de står i». Lagene er 
inspirert av Jesu kjærlighet til mennesker og 
samfunnet. Verdier som nestekjærlighet, hardt 
arbeid, kreativitet, rettferdighet, integritet og god 
forvaltning står sentralt i en kristen tanke.  
«Når disse verdiene blir praktisert, vil 
arbeidsplassen være et godt sted å være», 
forteller hun.  
 
HVORDAN STARTE ET YRKESLAG 
Da initiativet om yrkeslag kom, ble det samlet 
historier fra mennesker som har bønnefellesskap 

på sine arbeidsplasser. «Vi har ringt mange 
personer for å høre deres historier. Flere har hatt 
veldig gode erfaringer med bønnefellesskap» sier 
Silje. For de som ønsker å starte noe lignende på 
sin arbeidsplass anbefaler Silje at en begynner 
med å be Gud om å vise hvem du kan gjøre det 
sammen med og hvordan det kan gjøres der du 
jobber. Det finnes også ressurser på yrkeslag.no 
eller på facebookgruppen «yrkeslag». «Jeg håper 
vi de neste årene vil se mange yrkeslag som kan 
være lys på arbeidsplasser i Norge, og som kan 
bety en forskjell i stort og smått», avslutter hun. 
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Et helt konkret bønnesvar

Som kristen ønsker jeg å være 
et lys for andre mennesker der 
jeg er. Vi har så lett for å tenke 
lite om det å være et lys, men vi 
kan aldri vite hvem sitt mørke 
som jages vekk selv av det 
minste lys. Nå deler jeg en liten 
fortelling fra min hverdag om 
LYSET, midt i en kald, mørk  
og rufsete mandagsmorgen. 
Det er to møter med den 
samme kollegaen, møte en  
og møte to.  
 
DET FØRSTE MØTET 
Regnet slår mot bakken og det 
skvetter opp på veggene. Det er 
midt i november, gatelyktene 
lyser opp utenfor som lange 
lyskjegler i mørket. Jeg var 
kommet tidlig på jobb fordi 
jeg måtte hente noe utstyr i 
en annen bygning ved skolen. 
Regnet og den sure vinden 
pisker meg i ansiktet idet jeg 
løper inn i 16-bygningen. 
Jeg oppdager at en av mine 

Hauge Business Network har gitt ut et hefte der de har samlet åtte historier fra personer i  
arbeidslivet som har yrkeslag på jobb. Anne-Berit Emmerhoff er en av disse personene:

kollegaer allerede er på plass 
inne i klasserommet. En elev 
er kommet og det er dunkelt i 
rommet. Jeg hilser vennlig på 
henne og hører hvordan det 
står til. Vi snakker sammen 
rundt fire minutter. Jeg er 
veldig fokusert og forsøker  
å lytte oppmerksomt.  
Hun snakker mye. Hun stilte 
ikke noen spørsmål tilbake.  
 
DET ANDRE MØTET 
Noen dager senere treffer jeg 
tilfeldigvis på henne igjen. 
Det har igjen blitt mørkt i 
bygningene der vi jobber, 
sparelysene er på. Hun skvetter 
virkelig til når hun ser meg.  
«Er du her?», spør hun.  
Så forteller hun spontant om 
hvilket mørke hun hadde  
vært i denne mandagsmorgen.  
Da jeg hadde kommet inn, 
hadde jeg brakt med meg et 
lys. Hun forteller om et dypt 
mørke uten å ha krefter til å 

holde ut. Hun forteller at vår 
samtale brakte lyset inn denne 
dagen. Hun ringte sin ektemann 
samme dag rundt lunsjtider og 
han reagerte på forandringen i 
stemmen hennes og spurte rett 
ut: «Hva har skjedd? Hvorfor er 
du så full av kraft?». 
 
Avslutningsvis sier jeg 
spontant: «Jeg har mine faste 
bønnestunder med Herren hver 
morgen der jeg ber blant annet 
for min arbeidsplass. Jeg ber 
Gud om å vise hvem jeg skal 
snakke med. Gud må ha  
visst om ditt mørke ellers  
hadde han ikke sendt meg.  
Det viser bare at du ikke er 
glemt av Gud». Hun bare så 
på meg da jeg fortalte om 
bønnestundene mine, hun 
sa ingenting. Vi hadde aldri 
snakket om Gud før dette 
møtet. Muligens visste hun 
allerede at jeg var kristen.  
Nå vet hun det i hvert fall. 
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“Dere er verdens lys (...). 
Heller ikke tenner noen et 
lys og setter det under en 
skjeppe, men i lysestaken. 
Da lyser det for alle som 
er i rommet”. 

Tekst 
ANNE-BERIT EMMERHOFF 

fra heftet Kristen på jobb

MATT 5,14-15

* Denne fortellingen er hentet fra heftet Kristen på jobb, utgitt av 
Hauge Business Network. 
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Familie & Crossroads DTS  
- nå er det din tur!

Mot Målet

Geir Edvin og Nina Frøen (t.v.) sammen med Lone og Dag Jax.

«Endelig en Familie og 
Crossroads DTS i Europa»,  
sier Geir Edvin Frøen.  
De gleder seg til å se familier, 
single i voksen alder, enslige 
med barn eller par uten barn 
bli utrustet til å kjenne Gud  
og gjøre han kjent!  
 
«I generasjoner har vi i Norge 
sett familier og voksne vært 
sendt ut i tjeneste for Gud.  
Men nå er det kanskje din  
tur?», sier Geir Edvin.  
Sammen med kona Nina,  
leder de Familiefokus.  
Neste vår vil de og UIO 
Grimerud ha en Familie & 
Crossroads DTS sammen.  
 
GUDS TILTALE 
«Under pandemien brukte vi 
mye tid på å søke Gud for hva 
som ble viktig i årene fremover. 
En ting vi ble minnet på var 

viktigheten av å ha en DTS for 
familier i Norge». Etter noen 
måneder traff de Lone og Dag 
Jax (*), som nå er baseledere på 
UIO Grimerud, og de hadde 
også opplevd Guds tiltale  
rundt dette. «Derfor gleder vi 
oss til å stå sammen om dette»,  
sier Geir Edvin. 
 
FOUNDATION FOR BARNA 
En viktig del av denne DTSen 
er at generasjonene står 
sammen. «Vi gleder oss til å ha 
folk i alle aldre med på denne 
skolen. Gud har ikke barnebarn, 
bare barn», sier Nina Frøen. 
«Derfor ønsker vi å gi det  
beste til alle generasjoner».  
Hun leder opplegget for 
skolebarna, kalt Foundation 
Program. Det er en egen DTS 
for barn mellom 6-17 år.  
Det vil også hver uke være 
familietid og foreldreklasse.  
 

UT TIL NASJONENE 
Etter tre måneder på Grimerud, 
vil alle reise ut på outreach. 
«Alle stedene er ikke bestemt 
enda», sier Geir Edvin.  
Men de satser på å reise til 
områder som Grimerud 
allerede har eksisterende 
arbeid, som Albania, Thailand 
og Midtøsten. «Det er på 
praksisturene vi virkelig får 
satt ut i livet det en har lært 
gjennom DTSen», sier han. 
«Der får en mulighet til å 
forkynne evangeliet, hjelpe til 
praktisk, be og oppleve Guds 
hjerte for nasjonene».  
 
For mer informasjon,  
se www.grimerud.no 
 
*Jax er et pseudonym, for å 
beskytte sikkerheten til det 
arbeidet dette paret står i i Asia. 
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– Med din hjelp sprer vi håp!

Ny CD til salgs 
Sangerinnen Trine Lise Åsheim har i flere ti-år gledet mange med sin 

utrolig flotte stemme. Hun var med i Ungdom i Oppdrag helt i 
starten da hun var 17 år. Hun er utdannet musikkterapaut, og jobber 

med å gjøre musikk tilgjengelig for eldre. Nå har hun gitt ut en fersk CD 
med mange av de mest kjente og kjære salmene våre, 

kun akkompagnert av gitar.

Overskuddet av salget går til våre prosjekter
 i Nord-Korea. Pris kr 200.

Kan kjøpes fra vårt kontor tlf 9013 8020
eller eom@eom.no.

av Trine Lise Åsheim

NY CD I 

SALG NÅ!

Misjonærbiografi
Anniken møtte Jesus i Misjonskirken i Bergen og opplevde misjonskallet på 
Ansgarskolen. Les hennes spennende historie. Som attenåring ble Annikens 

hjerte forvandlet. Hun tok imot Jesus og fikk et kall til Østens fjerne strender 
og ble sendt ut til Japan av Evangelisk Orientmisjon. 

Beretningen om hvordan Anniken og Mori-familien har fått være vitner 
til hva Gud har gjort – og gjør – og den frukten bortimot femti års trofast 
arbeid i storm og stille har båret, gjør uutslettelig inntrykk. Mest av alt får 
du innblikk i Guds uforanderlige trofasthet og store velsignelser, selv i de 

mørkeste stormens tider i Solens rike. 

Prisen er 349 kr. Boken kan bestilles på e-post til eom@eom.no eller på  
www.hermon.no. Den kan også bestilles på SMS til 9013 8020. Boken er 

også til salgs i kristne bokhandlere.  

av Anniken Mori

– Med din hjelp sprer vi håp!

Lyst til å ta DTS i Norge? 
WWW.DTS.ORG



Mot Målet #3    Kontakt

UIO GRIMERUD
2312 Ottestad, 62 57 43 00 
grimerud@ywam.no  
www.grimerud.no 

UIO BORGEN
9046 Oteren, 77 71 45 62 
info@uioborgen.no 
www.uioborgen.no 

UIO NORDLAND
Nesveien 11, 8220 Røsvik  
75 75 15 03 
info@uionordland.no 
www.uionordland.no

UIO ÅLESUND
Parkgata 14, 6003 Ålesund  
70 14 08 41  
info@ywamaalesund.org 
www.ywamaalesund.com

HEDEMARKEN FRISKOLE
2345 Ådalsbruk, 62 54 74 00  
post@friskolen.no, www.friskolen.no 

GRIMERUD BARNEHAGE

Grimerudvegen 71, 2312 Ottestad  
41 06 36 40, barnehagen@ywam.no 

BEKKELAGET BARNEHAGE
Nyvegen 11a, 2312 Ottestad  
40 23 65 52 maily.reinemo@ywam.no 

FAMILIEFOKUS
Geir Edvin og Nina Frøen 
40 85 22 17, familie@ywam.no  
www.familiefokus.no 

HJERTEFOKUS 
Jorun og Hans Erik Berling 
41 01 28 85 / 45 20 46 62 
post@hjertefokus.no  
www.hjertefokus.no 

UIOS ARBEID

UIO ROGALAND
Postboks 176, 4097 Sola  
41 63 04 28  
info@ywamrogaland.no 
www.ywamrogaland.no

UIO KRISTIANSAND
Skjærgårdsveien 20,  
4625 Flekkerøy, 38 10 68 70  
post@ywamkristiansand.no 
www.ywamkristiansand.no 
 
UIO SKIEN
Kongensgt. 1, 3717 Skien 
40 42 02 02, info@uioskien.no 
www.ywamskien.no

UIO OSLO
Holbergsplass 4, 0166 Oslo 
97 74 78 33, info@ywamoslo.no  
www.ywamoslo.no 

UIO I BERGEN
post@uiobergen.no
www.uiobergen.no 

UIO I NAMDALEN
Drageidet, 7977 Høylandet
info@uionamdalen.no

UIO I MOLDE
ywammolde@gmail.com

UIO I TRONDHEIM
www.facebook.com/disippeltrond-
heim

UIO I SOGN
Ortnevik 133, 5962 Bjordal
www.facebook.com/sognkloster
sognkloster@gmail.com 
 
UIO I SOGNDAL 
Kyrkjevegen 7, 6856 Sogndal 
95816591, info@ywamsogndal.com
www.ywamsogndal.com

PROKLAMEDIA
Alex og Alina Dragoman
Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad
62 57 43 43, post@proklamedia.no 
www.proklamedia.no 
 
UIO MEDICAL SHIPS 
Skjærgårdsveien 20, 4625 Flekkerøy 
c/o Ungdom i Oppdrag, 400 38 070 
 
TABITA  
J. O. Stavs veg 12, 7088 Heimdal 
www.tabitasenteret.no

UIO NORGE PÅ NETT
www.ywam.no 
www.dts.org
www.facebook.com/ywamnorway 
 
UNGDOM I OPPDRAGS LEDERTEAM 
Andreas Nordli, leder 
Runar Byberg, nestleder (i permisjon)
Ann-Helen Sperrud, nestleder 

UNGDOM I OPPDRAGS STYRE 
Agnes Lid - Asker (styreleder) 
Aleksander A. Knudsen - Bergen 
Andreas Nordli - Stange 
Alv J. Magnus - Stange 
Hanne Braathen - Storfjord 
Kjell Ekman - Porsgrunn 
Tove Kirkebye Poulsen - Danmark 
Ragnhild Huse - Ålesund 
Robert Erlandsen - Oslo
 
 
ØNSKER DU Å GI EN GAVE  
TIL UIO? 
 
Alle gaver gir rett på skattefritak 
(hvis du ønsker det, send oss ditt 
personnummer). 

Kontonr: 3000 14 69378
Vipps: 501525 UIO Nasjonal

62 57 43 00
partner@ywam.no

SENTRE I NORGE



Ønsker du å abonnere på Mot Målet, eller få annen info om Ungdom i Oppdrag, 
ta kontakt på: 62 57 43 00 / info@ywam.no / www.motmålet.no

Returadresse: 
 

Ungdom i Oppdrag 
Grimerudvegen 77 

N-2312 Ottestad 
NORWAY

WHAT’S IN IT  
FOR YOU, GOD? 
 
Discovering the 
motivational heart  
of the Father. 

Francis Chan 
ENHET 
 
Enhet har en pris,  
men gir velsignelse. 
 
kr 249,-

Ingjerd Omdal 
BØLGER 
 
Ungdom i Oppdrag, 
50 år - 50 historier 
 
kr 349,-

Kjell Aanensen 
FORANDRING  
ER MULIG 
 
Guds kraft har ikke  
gått ut på dato! 
 
kr 279,- 

Nyheter fra Proklamedia

Janet og Geoff Benge 
BRODER ANDREAS 
 
Guds hemmelige agent.  
I serien Kristne Helter. 
 
kr 228,-

Kjøpes i din lokale bokhandel og på www.proklamedia.no

LANSERING PÅ


