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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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Leder for Ungdom i Oppdrag Norge

En 50-åring som ser fremover
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Ungdom i Oppdrag ble født for 50 år siden. 
Unnfangelsen skjedde litt tidligere, da Eivind 
Frøen og Øyvind Hofstad med flere studerte 
Bibelen sammen, evangeliserte og erfarte Den 
hellige ånds berøring. Etter et møte med Loren 
Cunningham i England ble vennegjengen koblet 
på YWAM. Slik startet Ungdom i Oppdrag. 
 
Drømmen var å se mennesker bli frelst og 
disippelgjort. Drømmen var å engasjere så 
mange som mulig i Guds rike. Drømmen var å 
se bølger av unge mennesker gå med evangeliet. 
 
På mange måter har dette blitt virkelighet. Siden 
oppstarten i 1972 har titusenvis av mennesker 
i Norge blitt berørt av evangeliet gjennom 
Ungdom i Oppdrags arbeid.  
 
Da Alv Magnus ble leder for Ungdom i Oppdrag 
i 1986, minnet Gud ham på at bevegelsen skulle 
bygges på to enkle grunnsteiner; vennskap 
mellom ledere og bønn. Alv sier selv at 
«vennskap er å kjøpe hele pakken, både våre 
styrker og våre svakheter». En slik kultur skaper 
trygghet. Og utover 80-tallet og 90-tallet vokste 
bevegelsen, sakte, men sikkert.  
 
Da Runar Byberg og jeg overtok lederansvaret 
for Ungdom i Oppdrag for snart 14 år siden, 
forsøkte vi å bygge videre på det fundamentet 
som vi allerede stod på; evangeliet til alle, 
disippelskap, Den hellige ånds kraft og fokus på 
verdensmisjon – samt vennskap og bønn.  
 
Denne høsten har vi reist rundt omkring i 
Norge og møtt UIO-venner og feiret 50 år. 
Historiene og vitnesbyrdene om livsforvandlede 
møter og retningsgivende livsvalg er mange. 
Takknemligheten er stor. Det betyr ikke at alt 
har vært lett eller bare bra. Vår historie har også 

krevende sider. Noen mennesker har opplevd 
vanskeligheter i møte med umodent lederskap 
– også i nyere tid. Andre har betalt en høy pris 
for kallet. Dette kan vi ikke dekke over eller 
unngå å fortelle. Da blir ikke historiefortellingen 
sannferdig.  
 
Etter 50 år, hva nå? Hvordan skal Ungdom i 
Oppdrag se ut de neste 50 årene?  
 
Jeg tror svaret er enkelt. UIO skal fortsette 
å gjøre det samme som før; tro på unge 
mennesker, fokus på vennskap og bønn, 
formidle kall til frelse og tjeneste. Strategien 
har alltid vært enkel; å forsøke å høre hva Gud 
sier og deretter prøve å gjøre det vi tror han har 
sagt. Det handler ganske enkelt om å høre og 
gjøre. I Ungdom i Oppdrag har det være kort vei 
mellom visjon og handling.  
 
Så tror jeg Ungdom i Oppdrag er blitt en moden 
50-åring. Selv om de aller fleste i dagens UIO 
er ungdommer, så er bevegelsen virkelig blitt 
en flergenerasjonsbevegelse som inkluderer 
både ungdommer, foreldre og besteforeldre. 
Men selv om vi har opplevd modning, så skal vi 
i fremtiden fremdeles preges av ungdommers 
utålmodighet, tro og forandringsvilje.  
 
Drømmen er nemlig den samme som før; 
bølgene med unge mennesker som ikke 
skammer seg over evangeliet og som går til 
verdens unådde folkeslag med historien om 
Jesus.
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Kortnytt

NY ØKONOMILEDER I UNGDOM I OPPDRAGNY ØKONOMILEDER I UNGDOM I OPPDRAG  
Alwyn Viljoen har vært økonomileder for 
UIO de siste 5 årene. Ben Salmons (bilde) 
tok over som leder fra 1. november. Han 
er fra England, men bor i Skien hvor han 
tok DTS i 2016. Han er gift med Leonike 
fra Nederland og har de siste årene jobbet 
med økonomi for UIO Skien – noe han skal 
fortsette med i tillegg til den nye rollen. 

FAMILIELEIR SOMMER 2023FAMILIELEIR SOMMER 2023  
Er du interessert i å ta med familien på 
familieleir til sommeren?  
På www.familiefokus.no kan du allerede 
lese om leirene. Påmeldingen åpner 8. mars 
2023. 

NASJONAL BØNNEKONFERANSE 2023NASJONAL BØNNEKONFERANSE 2023  
16. - 19. februar 2023 går den nasjonale 
bønnekonferansen Sammen for hans ansikt 
av stabelen på Grimerud. Vi ønsker å 
komme sammen på tvers av generasjoner. 
Velkommen til deg som ønsker å koble deg 
på bønnebevegelsen i Norge.

SYV MILLIONER TIL UKRAINASYV MILLIONER TIL UKRAINA  
Siden krigen brøt ut i Ukraina har UIO 
så langt samlet inn syv millioner kroner 
til nødhjelp. Nøden er fortsatt stor, og vi 
fortsetter å samle inn penger til mat og 
husbygging. Mer informasjon og hvordan 
gi finner du på www.ywam.no/ukraina. 
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Mot Målet #5     Ord fra redaktøren

KAROLINE NYHAUG 
Redaktør i Mot Målet

Guds store hensikt

For fem år siden var jeg på et møte hvor taleren 
jobbet som misjonær blant et unådd folkeslag 
i Himalayafjellene. Hun delte om de alle første 
som hadde kommet til tro blant dette folkeslaget. 
På skjermen viste hun en film, hvor de troende 
sang den første lovsangen til Gud som noensinne 
hadde blitt skrevet på deres lokale språk. Da 
talen var over ble det invitert til respons. Uten 
å tenke meg om reiste jeg meg fra stolen min 
og løp frem. Gjennom det misjonæren delte 
opplevde jeg å koble med noe av Guds hjerte for 
de som aldri før har hørt om Jesus.  
 
På dette tidspunktet hadde jeg allerede jobbet i  
Ungdom i Oppdrag en stund, men under møtet 
opplevde jeg at Gud åpnet øynene mine for hans 
store hensikt; at så mange som mulig skal få høre 
om Jesus og få et møte med han som frelser.  
 
Og det er også UIOs misjon – at vi kjenner Gud 
for å gjøre Han kjent blant folkeslagene. I ukene 
før jul reiser over hundre DTS-studenter på 

outreach til hele verden. I januar sender vi ut et 
team med seks unge voksne til langtidsmisjon 
i Sentral-Asia. Det drømmer vi om å gjøre mye 
mer av. 
 
I dette nummeret av Mot Målet kan du lese flere 
slike misjonshistorier om unge mennesker som 
har hørt Guds hjerte for nasjonene - og handlet 
på det. Du kan blant annet lese om Robert Puyu 
fra Papua Ny-Guinea som fikk misjonskall som 
tenåring, og familien Nilsen som tok med seg de 
små barna sine og flyttet til slummen i Brasil for 
å være Jesu hender og føtter der.  
 
Jeg håper du blir både inspirert og utfordret når 
du leser disse historiene, og kanskje Gud deler 
sitt hjerte for misjon med deg?



Mathias Lao med merch fra det amerikanske konseptet. Foto: Privat

Mot Målet #5    Ekte liv

EKTE LIV

Gjennom bønnesamlinger, opplæring, merkevare 
og sosiale medier tar vennegjengen opp kampen 
mot selvmord, dårlig selvbilde, angst, depresjon 
og spiseforstyrrelser. Mathias sier at han først 
oppdaget arbeidet i Amerika og hadde ikke 
hørt om lignende ungdomsarbeid i Norge. 
Han ble nysgjerrig og satt seg ned med norske 
statistikker. «Jeg leste statistikk på selvmord og 
psykiske lidelser i Norge, og tallene sjokkerte 

meg; hele én av fem nordmenn har hatt tanker 
om å ta selvmord. Sammen med vennene mine 
opplevde jeg fra Gud at vi skulle gjøre noe med 
det», sier Mathias. Han legger til at statistikken 
går oppover – og at dette er viktig å snakke om. 
Vi kan ikke bare sitte å se på det skje. Mathias 
stilte seg spørsmålet; hva skjer om vi engasjerer 
vår generasjon i Norge til å stå opp mot 
selvmord? 
 

Sammen med en vennegjeng, startet Mathias Lao (22) i 
høst initiativet «Ekte Liv» – et arbeid som kjemper for en 

selvmordsfri ungdomsgenerasjon. 
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*Gen Z er en betegnelse på dagens ungdomsgenerasjon født 
imellom midten av 90-tallet og frem til 2010. 

 
 

Mot Målet

STÅR OPP FOR SIN EGEN GENERASJONSTÅR OPP FOR SIN EGEN GENERASJON  
Mathias sier at det han spesielt har tro på er at 
konseptet engasjerer Gen Z* – den nåværende 
ungdomsgenerasjonen, til å stå opp for de 
på sin egen alder. Etter hvert fikk Mathias og 
vennegjengen tillatelse til å ta det Amerikanske 
arbeidet til Norge. De begynte å invitere til 
ukentlige bønnemøter på nett. «Vi skjønte tidlig 
at dette arbeidet måtte starte i bønn. Vi tror at 
hvis vi skal se en selvmordsfri generasjon, kan vi 
ikke kjempe kampen alene, på menneskelig vis. 
Det må starte i bønn. Vi må komme fremfor Gud 
og si at dette ikke er mulig uten han», forklarer 
Mathias.  
 
72 UNGDOMMER PÅ FØRSTE SAMLING 72 UNGDOMMER PÅ FØRSTE SAMLING  
Etterhvert fikk arbeidet innvilget støtte – 
noe som gjorde at det ble mulig å arrangere 
samlinger. «Den første samlingen var på 
Grimerud. «Der samlet vi 72 ungdommer for 
å dele visjon og stå sammen. Vi ønsker å se 
ungdommer fri fra selvmordstanker, angst, 
depresjon og spiseforstyrrelser i vår generasjon», 
sier Mathias. «Hva hadde skjedd om vi begynner 
å dele hvordan Jesus har satt oss fri med vennene 
våre, på skolen vår? Med et budskap om at 
Jesus vil gjøre det samme for dem. Hva om vår 
generasjon kan stå sammen for å dele evangeliet 
på den måten?», legger han til. Under samlingen 
brukte de god tid til å be sammen. «Kvelden 
varte mye lenger enn jeg forventet. Mange grep 

visjonen og sto sammen i tro for at Gen Z skal 
bli fri», sier Mathias. Han legger til at før denne 
kvelden var det mange som ikke skjønte hva Ekte 
Liv gikk ut på, men på slutten var mange klare 
til å stå sammen og de ønsket å engasjere seg. 
Mathias forteller at når de ba sammen under 
arrangementet var det flere ungdommer som selv 
opplevde frihet.  
 
  TRENE UNGDOMMER TIL Å DELE OM JESUSTRENE UNGDOMMER TIL Å DELE OM JESUS  
Vi ønsker å gi ungdommer verktøy til å nå ut. 
«Det er nemlig mange ungdommer som spør 
seg selv hva som er meningen med livet, også 
er realiteten at mange ungdommer faktisk går 
rundt og vet svaret. Det er ungdommene som 
kjenner Jesus og som vet hva han gjorde for 
dem. Ønsket mitt er at Gen Z skal dele dette og 
ikke holde gaven av å kjenne Jesus for seg selv. 
Vi må tørre å gå ut på skolene og universitetene 
for å dele at svaret på alle spørsmålene og 
utfordringene faktisk er Jesus. Han reddet mitt 
liv – han kan redde ditt også. Tenk deg, når disse 
nye ungdommene som møter Jesus blir satt fri 
og kan dele videre med andre, hva Jesus har 
gjort for dem - ringvirkningene kommer til å bli 
kjempestore», avslutter Mathias.  

FØLG «EKTE.LIV» PÅ INSTAGRAM  
Få med deg oppdateringer på hva 
som skjer. 

BØNNEMØTE PÅ ZOOM  
Hver lørdag kl. 10:00.  
Link finner du på instagramprofilen. 

INITIER SAMLING ELLER BØNNEMØTE 
Ta kontakt på instagram for å samarbeide  
og/eller motta materiale og ressurser. 

HVORDAN ENGASJERE DEG:
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Andreas døper en av de lokale i bassenget i hagen. Foto: Privat
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Gud begynte å tale til meg og Ada om Brasil 
allerede da vi var ungdommer. Vi hadde begge 
to nylig tatt imot Jesus, og var ivrige etter 
å følge i hans fotspor. Under en samling på 
Grimerud fikk jeg (Andreas) ne veldig tydelig 
kallsopplevelse der Gud talte til meg om Brasil. 
Flere personer som gav meg profetiske ord som 
som stemte med det jeg allerede opplevde Gud 
talte til meg på privaten. Etter samlingen var 
jeg hundre prosent sikker på at jeg skulle bli 
misjonær og jeg har aldri vært i tvil siden. Jeg 
trodde jeg skulle reise rett ut i misjon, men Gud 
ledet meg til å bli i Norge en stund til. Tiden 
hjemme i Norge brukte Gud på å forberede 
hjertet mitt på å flytte ut i misjon. I denne 
perioden giftet Ada og meg oss og fikk sønnen 
vår Samuel. Deretter reiste vi på misjonsskole i 
Fortaleza, Brasil. 
 
REISTE PÅ MISJONSSKOLE I SLUMMENREISTE PÅ MISJONSSKOLE I SLUMMEN  
Under misjonsskolen bodde vi mer eller 
mindre i en slum. Det var utrolig primitivt og 
utfordrende, spesielt fordi Samuel bare var ni 

måneder da skolen begynte. Vi var den aller 
første barnefamilien som deltok på skolen noen 
gang. Det var utfordrende, men på samme tid 
livsforvandlende. I løpet av skolen begynte Gud 
å tale til oss om å flytte til nabolaget Jardim 
Gramacho, utenfor Rio de Janeiro.  
 
JARDIM GRAMACHOJARDIM GRAMACHO  
Jardim Gramacho er en av de fattigste slummene 
rundt Rio de Janeiro, hvor de aller fleste husene 
er enkle og bygget av trerester som folk finner 
på den gamle søppeldynga. Nabolaget er 
belastet med gjengkriminalitet og rus. Området 
er en gammel søppelfylling – og er preget av 
fattigdom, alkoholmisbruk og ødelagte familier. 
Etter en rekke ord og bekreftelser under 
misjonsskolen, opplevde jeg at Gud bekreftet 
at neste steg på veien var å flytte til Jardim 
Gramacho. Vi hadde lenge trodd at vi skulle bli i 
Fortaleza som misjonærer. Men, i det Gud talte 
til meg, ble jeg sterkt berørt og viste det var riktig 
å flytte.   
 

Andreas og Ada Nilsen og deres to barn Samuel (6) og Lea (3) jobber som 
misjonærer like uten for Rio de Janeiro, i Brasil. 

Misjonærfamilie i slummen
Ada og Andreas Nilsen flyttet til Brasil som misjonærer i 2018. Foto: Privat
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ARBEID MED KRIMINELLE OG RUSMISBRUKEREARBEID MED KRIMINELLE OG RUSMISBRUKERE  
I dag er familien vår en del av misjonsbasen til Iris 
Global i Jardim Gramacho. Til sammen er vi 16 
misjonærer. Ønsket vårt er først og fremst å elske 
Jesus med hele vårt hjerte, hele vår sjel og all vår 
forstand. Hver dag bruker vi god tid på å søke Gud 
og være i hans nærhet. Vi tror det aller viktigste som 
misjonær ikke først og fremst er det du gjør, men at 
du hver dag blir fylt av Guds nærhet og lever et liv 
ut ifra det. Hovedfokuset vårt er å hjelpe mennesker 
ut av det kriminelle miljøet - og inn i et liv med 
Jesus. Hverdagen vår er spennende og utfordrende. 
I tillegg så driver vi en huskirke i hjemmet vårt, 
og et lite bønnehus, som ligger vegg i vegg med 
narkotikakartellet her. En stor del av jobben vår 
blir derfor å hjelpe rusmisbrukere ut av rus og inn 
på rehabilitering. Akkurat nå har vi tre tidligere 
kriminelle boende hjemme hos oss. De er fri fra rus og 
kriminalitet og lever nå for Jesus.  
 
HISTORIEN TIL JAN HISTORIEN TIL JAN 
Jan er en av de som bor hjemme oss. Han er 24 år 
og har en utrolig sterk historie. Jan ble tidlig i livet 
involvert i kriminalitet og rus. Da jeg ble kjent med 
Jan var han rusmisbruker og en del av det kriminelle 
miljøet. For å betale rusen, stjal han fra naboer og 
bekjente. Hver gang Jan ble tatt, ble han banket opp. 
Den ene gangen ble han så hardt skadet at han ikke 
klarte å gå. Da han ble skrevet ut fra sykehuset gikk 
han rett tilbake til de gamle vanene. En av lederne for 
det kriminelle miljøet ringte oss med beskjed om at 
hvis vi ikke fikk Jan ut av slummen kom de til å drepe 
han. Grunnen til at han kunne ringe oss var at miljøet 
allerede viste godt om vårt arbeid i område og hvordan 
vi hjalp folk. Vi dro med en gang for å finne Jan. Da 
vi kom frem, stod flere armerte kriminelle rundt han. 
Vi ba de om å spare livet hans og sa at vi skulle finne 
en plass han kunne bo, utenfor slummen. De lot han 
gå, men truet med at hvis han dukket opp igjen kom 
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Tekst 
ANDREAS  NILSEN
Misjonær i Brasil

Ada Nilsen sammen med barna i nabolaget.  
Foto: Privat

de til å drepe han. Derifra, tok vi med Jan hjem til oss 
selv. Vi gav han mat og klær og spurte om han hadde 
en plass å bo. Jan bodde hos søsteren sin en kort 
periode, men etter hvert dukket han opp igjen i Jardim 
Gramacho. Igjen ba vi lederne om å spare livet hans. 
Jan skjønte alvoret i situasjonen og ble med oss til en 
avrusningsklinikk.   
 
FRI PÅ INNSIDENFRI PÅ INNSIDEN  
Jan ble på avrusningsklinikken i ett år. Han tok imot 
Jesus og kom ut som en ny man. Likevel slet han med 
identitet, hat og vonde følelser knyttet til fortiden. I 
denne perioden bodde han hjemme hos vår familie. Jan 
begynte å ruse seg og drikke i skjul for oss. Situasjonen 
bygde seg opp og dette skjedde flere ganger. En dag 
ringte en venn fra det kriminelle miljøet til oss. Han 
var sammen med Jan, og sa at vi måtte komme å 
hente han. Vi dro til narkotikakartellet for å finne 
han. Situasjonen endte med at vi ba for han, og Jan 
ble utfridd fra mange ting som bandt han fast. Etter 
dette fortalte han oss om hele livet sitt. Han fortalte oss 
om ting han hadde skammet seg over og ikke turt å 
fortelle oss tidligere. Etter dette følte han seg lett og fri 
på innsiden. Nå ønsker han å bli brukt av Gud og bli 
misjonær. Reisen til Jan har vært lang og krokete, men 
vi ser Guds nåde over livet hans, og vi tror at Gud har 
en fantastisk plan for han. 
 
VOKSENDE HUSKIRKEVOKSENDE HUSKIRKE  
Vi er utrolig glade for at kirka som vi har startet i 
hjemmet vårt tar form. Både med de som bor hos oss, 
men også flere i det kriminelle miljøet ønsker å ta del 
i Guds familie. Flere av de som er med opplever seg 
kalt til misjon, og vi ber om at Brasil skal være et land 
som sender ut tusenvis av misjonærer til resten av 
verden. Gud har også kalt de som ikke har det beste 
utgangspunktet eller en perfekt fortid. Vi drømmer om 
å få sende ut akkurat disse, som er med i vår kirke til 
andre nasjoner. 
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BJARTE TONHEIM 

Leder for YWAM Medical Ships Norge

Mot Målet #5    «Vikingene» har ankommet Papua Ny-Guinea

«Vikingene» har ankommet 
Papua Ny-Guinea

I vår kjøpte YWAM Medical Ships to nye 
patruljebåter for å bringe helsehjelp på Papua 
Ny-Guinea.  
 
«Vikingene kommer!» En gang i historien ble 
dette ropt ut med frykt og redsel. I dag vil det 
bety det helt motsatte, når vi ankommer med de 
to nye patruljebåtene Viking I og Viking II, for 
å bringe håp, trøst, omsorg, legedom og fred til 
landsbyene langs kysten av Papua Ny-Guinea. 
(PNG)  
 
IKKE TILGANG TIL HELSEHJELP IKKE TILGANG TIL HELSEHJELP 
Langs den over 5000 km lange kysten bor folk 
isolert mellom elver, høye fjell og tett jungel. 
Landet er utrolig vakkert, men utfordringene 
som isolasjonen gir, gjør at de aller fleste lever 
uten god tilgang på helsehjelp og medisiner. 
 
ENKEL HJELP HINDRER DØDELIGE SYKDOMMER ENKEL HJELP HINDRER DØDELIGE SYKDOMMER 
Legeskipet YWAM PNG har gitt oss mulighet 
i mange år, til å nå ut langs kysten av PNG, 
til hundre tusenvis av mennesker med 
grunnleggende helsetjenester. De siste syv årene 
skipet har vært i tjeneste, har det seilt langs 
kysten av flere provinser. I den siste perioden 
har skipet seilt i Western Province, og vi har sett 
mange mennesker få behandling og vaksinering 

som har og vil bety enormt mye for liv og helse. 
Det å fokusere på en provins over tid har vært 
fruktbart, og bare i den perioden vi har vært i 
Western Provinse, har vi sett en tydelig økning 
blant vaksinering av barn under et år. Dette er 
fantastisk, når vi vet hvor mange mennesker 
som vil bli skjermet for dødelige sykdommer på 
grunn av dette.  
 
STORE BEHOV STORE BEHOV 
Men utfordringene er store, og fotavtrykket 
vårt lite med bare et fartøy. Derfor jobber vi 
nå i samarbeid med UIO på Papua Ny-Guinea 
og i Australia, for å se hvordan vi kan jobbe 
sammen i å utvide med flere fartøy langs kysten. 
Målet er å ha fartøy på PNG, som regelmessig 
kan frakte medisiner og helsepersonell ut til de 
forskjellige provinsene, slik at det grunnleggende 
helsebehovet blir dekket.  
 
VIKINGENE ER KLARE FOR OPPDRAG VIKINGENE ER KLARE FOR OPPDRAG 
Vi tror de to «vikingene» bare er begynnelsen 
på hva vi i Norge kan være med på fremover 
på PNG. Vi er takknemlig og stolt over at 
vi fikk samlet inn midler, og bygget disse to 
patruljebåtene her i Norge tidligere i år. Nå er de 
klare for oppdrag på PNG, og i disse dager blir 
det lagt planer for outreachene i 2023.
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Mot Målet #5       «Vikingene» har ankommet Papua Ny-Guinea

YWAM Medical Ships jobber med å bringe helsehjelp til de som trenger det aller mest. Foto: YWAM Medical Ships

Første tur på Papua Ny-Guinea. Foto: Privat
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Vi ankom skipet den 28. januar og etter en stund 
i Port Moresby, som er hovedstaden på PNG, 
seilte skipet til Western Province og videre inn i 
Bamu River. Spesielt på grunn av corona hadde 
reiseforberedelsene vært lange, derfor var vi glade 
for å endelig være på plass. Vi to foreldrene jobbet 
som sykepleier og lege, mens de tre guttene våre 
Jonathan(16), Silas(14) og Jakob(10) var med som 
gode hjelpere. Outreachen startet dramatisk, med 
en mann som hadde sloss med machete som kom 
ombord på båten – han ble sydd sammen igjen, 
og sendt tilbake på land. Med andre ord kom 
turen med mange inntrykk og opplevelser for oss 
som familie.  
 
HVERDAGEN PÅ SKIPETHVERDAGEN PÅ SKIPET  
På skipet møtte vi mennesker fra mange land og 
ulike tungemål. Dagene våre bestod i stor grad 
av å ta med oss vår mobile klinikk til landsbyer 
langs elvebreddene. Det ble mange turer med 
småbåter for å nå de mest isolerte landsbyene.
Ettermiddagene gikk i hjemmeskole med guttene 

våre, før vi pakket og gjorde klart utstyr til neste 
dag. I tillegg fikk vi muligheten til å slappe 
godt av i helgene, og reise på landsbybesøk 
innimellom jobb på klinikken. Vi fikk også 
være med og dele med noen skoleklasser, hvor 
vi hadde “gutte- og jenteprat” med dem. Der 
snakket vi om puberteten, å bli voksen, familie, 
sex og om å leve et ansvarlig liv.  
 
800 PASIENTER MED MALARIA800 PASIENTER MED MALARIA  
I Bamu River bor folk i stråhytter og lever av 
kokosnøtter og fisk fra elven. Området er svært 
isolert og med lite tilgang til helsehjelp. Mange 
av pasientene vi behandlet hadde malaria. Hele 
familien vår ble satt i sving for å måle høyde 
og vekt, ta malariatester, samt dosere og gi ut 
medisiner til de som kom. I løpet av to uker i 
Bamu River fikk over 800 pasienter behandling 
for malaria. I tillegg så kom det mennesker 
med andre sykdommer som tuberkulose, 
spedalskhet, ulike sår og skade, kontroller av 
gravide og barnevaksinering. Parallelt med 

I januar 2022 reiste familien Haugstvedt på misjonstur til PNG (Papua Ny-Guinea) for å jobbe 
ombord på legeskipet YWAM PNG i 4 måneder. 

Reisebrev fra Papua Ny-Guinea 
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Tekst 
BJARTE HAUGSTVEDT 

Sykepleier

klinikkene var det med et team på skipet som 
jobbet med samfunnsengasjement, hvor de 
snakket med lederne i landsbyene, kartla behov, 
underviste og evangeliserte. 
 
FØRSTE FØDSEL PÅ SKIPETFØRSTE FØDSEL PÅ SKIPET 
En dag kom en dame som hadde vært i fødsel i 
flere dager, ombord på skipet. På skipet fikk hun 
hjelp med fødselen, i tillegg til å få behandling 
for malaria. Barnet mottok også behandling mot 
infeksjon. Dette var den første babyen som var 
blitt tatt imot ombord på skipet, så dette var en 
høytidsdag!  
 
EN TØFF HVERDAGEN TØFF HVERDAG    
Realiteten i disse landsbyene er fjern fra vår egen, 
og hverdagen for mange er tøff. Å se hvor unge 
jentene var når de begynte å få barn, gjorde sterkt 
inntrykk på oss. Noen begynte å få barn allerede 
i 15-års alderen. De alle fleste jentene fikk mange 
barn – gjerne åtte-ni før de var fylt 30 år. Alle 
hadde en helsebok hvor det sto hvor mange barn 
de hadde født, og hvor mange av barn som hadde 
mistet livet. En av mødrene vi møtte, hadde 
født ni barn, hvor fire av dem hadde mistet 

livet. Dette var ikke uvanlig. Barna dør ofte av 
sykdommer som for oss er enkle å behandle. 
Noen av de dør også av underernæring. I de 
fleste landsbyene var det også langt til nærmeste 
skole og derfor var det mange som aldri fikk 
muligheten til å gå. På grunn av dette var mange 
voksne analfabeter.  
 
ET MENINGSFYLT OPPHOLD ET MENINGSFYLT OPPHOLD 
Det var meningsfylt for oss å få være med og 
bringe liv og glede midt i det som for veldig 
mange er en tøff hverdag. PNG er et land 
med mange ressurser, men også med mange 
utfordringer. Det er stor mangel på helsehjelp 
i de områdene vi seilte til, og vi ser tydelig at 
legeskipet er med og bringer liv og helse til 
lokalbefolkningen. Selv om mange kjenner Jesus, 
så er det et stort behov for disippelgjøring. 
 
Hilsen Bjarte, Ane, Jonathan, Silas og Jakob. 

Familien Haugstvedt kommer i fra Sotra. Til daglig jobber Bjarte som barnesykepleier og Ane som lege. I tillegg til de tre sønnene, 
har de datteren Emma som ble hjemme i Norge denne gangen. Foto: Privat
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Det ingen trodde var mulig

Robert Puyu er en av de aller første 
misjonærene fra Papua Ny-Guinea. I 28 år har 
han jobbet i et muslimsk land i Asia. Dette er 
hans historie. 
 
Mitt navn er Robert Puyu og jeg har vokst 
opp i en liten landsby på PNG. Da jeg gikk på 
videregående skole åpenbarte Jesus seg for meg i 
et syn, og kalte meg til å bli misjonær.   
I landsbyen vår møtte familien min de første 
misjonærene på 70-tallet. De inviterte oss i 
kirken og vi var den første familien i vår landsby 
som ble døpt – i den katolske kirken. De gav meg 
mulighet til å gå på skole, jeg var den aller første 
i min familie. Min mor visste ikke en gang hva 
skole var, da jeg begynte.  
 
EN MANN I HVITTEN MANN I HVITT    
På videregående gikk jeg på en katolsk 
internatskole. En dag, inne på rommet mitt 
åpenbarte en mann i hvit seg for meg. Det var 
Jesus. Han sa «Robert, jeg har valgt deg ut til å 
bli misjonær. Jeg har valgt deg til å bli misjonær 
i land utenfor PNG». Det siste han sa til meg var 
at jeg skulle gå og vaske klærne mine og gjøre 

meg klar. I katolsk kontekst gav dette mening 
og jeg visste med en gang hva det betydde; i det 
øyeblikket gav jeg mitt liv fullt og helt til Jesus. 
Den dagen bestemte jeg meg for å bli misjonær.  
 
JEG SKAL BLI MISJONÆRJEG SKAL BLI MISJONÆR  
Det første jeg gjorde var å gå for å snakke med 
min katolske prest. Jeg tenkte den beste planen 
var å ta presteutdanning og bli misjonærprest. 
«Fader, jeg vil bli prest. Ikke vanlig prest, men 
misjonsprest utenfor PNG», forklarte jeg han. Jeg 
var begeistret og spent på samme tid. Akkurat 
slik du føler deg når du har fått en åpenbaring og 
har lyst til å fortelle det til alle.   
 
BARE VESTLIGE KAN BLI MISJONÆR BARE VESTLIGE KAN BLI MISJONÆR 
Åpenbaringen min ble ikke tatt godt imot av 
presten – han forstod ikke. Da gikk jeg videre 
til lærerne mine i stedet. Skolen min var 
internasjonal og mange av lærerne kom fra 
Amerika og Australia. Da jeg fortalte, forstod 
de ikke og de trodde det var noe galt med meg. 
Deretter gikk jeg til en pinsekirke. Vi som 
var katolikker, følte oss ikke særlig hjemme i 
pinsekirken, men, jeg var villig til å gå hvor 

Robert Puyu talte under UIOs arbeidersamling i november da han var på besøk i Norge. Foto: Julie Schelde Holm.

18



Mot Målet #5     Det ingen trodde var mulig

Mot Målet

som helst for å finne ut hvordan jeg kunne bli 
misjonær. «Å bli misjonær er bare for vestlige», 
responderte pastoren. Dette var en annen tid, og 
synet på hvem som kunne bli misjonær og ikke, 
var annerledes enn i dag. På dette tidspunktet 
visste ikke pastoren bedre. I lang tid etter denne 
hendelsen var det faktisk akkurat denne pastoren 
som sendte meg ut som misjonær til Asia. Selv 
om jeg visste at han hadde feil, sa jeg det ikke. I 
stedet, dro jeg bare videre. 
 
DÅRLIG RESPONSDÅRLIG RESPONS  
Misjonærene i landsbyen vår bodde ikke blant 
lokalbefolkningen, men på egne baser. De verken 
delte eller spiste mat med oss. Da jeg stod foran 
misjonærbasen og banket på døren så skalv jeg 
i hele kroppen – jeg hadde aldri vært i et hvitt 
menneske sitt hus før. En mann åpnet døren. 
Jeg så på han og sa «jeg vil bli misjonær sånn 
som deg». Mannen begynte å stille meg en rekke 
spørsmål. Han spurte meg hvor jeg hadde fått 
denne ideen fra og hvor jeg hadde hørt om dette. 
Etter at han hadde stilt spørsmålene lukket han 
døren rett foran ansiktet mitt. Jeg fikk aldri 
komme inn. Selv om responsen hittil var dårlig 
var jeg overbevist om at Gud hadde kalt meg, og 
at jeg skulle bli misjonær. Spørsmålet var bare 
hvordan.  
 
EN ANNEN HOLDNINGEN ANNEN HOLDNING  
En dag kom det en gruppe unge mennesker til 
skolen min. De fleste var fra vesten – fra Canada, 
Amerika og Europa.  De stod foran klassen min 
og sa «du kan bli misjonær». I det de sa det 
hoppa jeg opp fra stolen min og ropte: «hvordan 
og når?» Dette var det første UIO teamet som 
besøkte min landsby. Disse unge menneskene 
sa «du kan» når alle andre sa det motsatte. De 
inviterte meg på disippeltreningskole (DTS) og 
gav meg en UIO adresse å kontakte.  
 

MISJONSGRISENMISJONSGRISEN 
Jeg hadde egentlig fått stipend for å studere på 
universitet. Da jeg fortalte moren min at jeg 
ville bli misjonær i stedet for å studere, ble hun 
sint. Jeg prøvde å forklare henne at jeg ville bli 
misjonsprest og hvordan det kom til å fungere, 
men det var vanskelig for henne å forstå. Etter 
hvert kom hun på bedre tanker og lot meg 
dra på DTS. Jeg forklarte henne at jeg trengte 
penger. Da jeg nevnte dette ble hun opprørt 
og sa at hun ikke hadde penger å hjelpe meg 
med. Det hun derimot hadde, var en gris, den 
gav hun til meg. Å selge grisen var min eneste 
måte å betale DTSen på, men ingen i landsbyen 
min var interessert i å kjøpe den. Moren min, 
grisen og jeg dro til en landsby 20 km unna, men 
heller ikke der var det noen som var interessert. 
Deretter bestemte misjonsgrisen og jeg oss for å 
hoppe på en lastebil og bli med til en landsby 120 
km unna. Der solgte jeg endelig grisen min og 
fra det øyeblikket startet min misjonsreise.   
 
FRA FOLKESLAG  TIL FOLKESLAGFRA FOLKESLAG  TIL FOLKESLAG  
Gud kaller oss til de fattige. Ikke bare for å 
hjelpe dem i sin nød; de fattige og trengende 
har nemlig også ett kall over sine liv. Vi må reise 
for å kalle mennesker til tjeneste og til å leve ut 
den hensikten Gud har med deres liv. Akkurat 
slik som UIO-teamet sa til meg – at jeg kunne 
bli misjonær, kan vi kalle ut en ny Robert Puyu 
dit vi reiser. I UIO tror vi ikke at misjon er en 
enveiskjørt bro, men at den kan kjøres begge 
veier; Gud har sendt oss fra alle folkeslag til alle 
folkeslag. Nå har jeg og min kone bodd 28 år i 
et muslimsk land i Asia. Det ingen rundt meg 
trodde var mulig da jeg var ung, ble virkelig min 
virkelighet.
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Lydia og Lars Ove Borstad på bryllupsdagen. Foto: Privat

Lydia avbrøt studier i Gøteborg, for å bli med på reise-teamene i forkant av 
The Send. «Det var mange av mine gode venninner som var med på disse 
teamene, og jeg følte at Gud ledet meg til dette», sier hun. Det var mens hun 
fokuserte på oppdraget hun opplevde å ha fått fra Gud, at hun så hvem som 
løp ved siden av seg, mot samme mål. «Det å finne en mann som også hadde 
troen i sentrum av sitt liv, med felles interesser og humor, ble viktig for 
meg». Lars-Ove hadde lært av erfaring at det å finne drømmedama, basert 
på en lang liste med krav som skulle oppfylles, ikke betyr at det er den beste 
dama for deg. «Jeg måtte legge bort hele lista», sier han. «Jeg måtte bli mer 
opptatt av å elske Jesus selv og overgi det å skulle finne en fremtidig ektefelle 
til Ham». I dag mener han at det er to ting en bør se etter i en fremtidig 
ektefelle;  at de elsker Jesus og at dere har god kjemi.   
 
DATING KULTUR I UIO DATING KULTUR I UIO 
Det å skulle “date” i en UIO-setting var krevende. «Vi prøvde å holde det 
hemmelig, men etter en dag hadde ryktet spredd seg», sier Lydia. Når de to 
ble kjent, bodde de i en gang med 25 av deres nære venner, og da går ofte 
praten om par før paret vet om det selv. Hun mener det er viktig å få nok tid 
til bare å bli kjent og ha det gøy. «I datingfasen var det viktig at vi to hadde 
god kommunikasjon», sier Lars-Ove. Han trekker også frem alle fordelene 
de hadde av å bo og jobbe tett sammen på en UIO-base. «Vi lever livene tett 
på hverandre, og blir fortere kjent på mange plan». 
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«UIO er et perfekt sted å finne sin ektefelle» sier Lars-Ove (29), som giftet 
seg med Lydia (23) i oktober 2022.
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FØR-EKTESKAPELIG KURS GAV EN STØRRRE FØR-EKTESKAPELIG KURS GAV EN STØRRRE 
KOBLINGKOBLING 
Etter at de hadde vært kjærester en stund, ble de 
invitert med som deltakere på et før-ekteskapelig 
kurs. «Dette kurset ble så mye viktigere for oss 
enn vi trodde», ser Lars-Ove. Det hjalp oss til 
å ta noen viktige samtaler med hverandre og få 
ting frem i lyset mellom oss». For Lydia gjorde 
dette kurset at de som par kom mye nærmere 
hverandre, og fikk en større og sterkere kobling. 
«Det skapte mye større forståelse for hverandre, 
siden vi måtte snakke gjennom ulike temaer, som 
blant annet familiebakgrunn. Det gav oss også 
perspektiv på hvor viktig Jesus er i vår relasjon».   
 
SAMMEN ER EN STYRKE SAMMEN ER EN STYRKE 
En vakker høstdag i oktober giftet Lydia og 
Lars-Ove seg i Kungsälv i Sverige, med mange 
venner og familie til stede. «Mange av mine 
venner reagerte med sjokk da jeg sa jeg skulle 
gifte meg», sier Lydia. Men under bryllupet fikk 
hun mange tilbakemeldinger om hvor fint det 
var å se styrken i det å være to som er overgitt 

Følg Jesus og hans kall, og se hvem som løper ved 
din side. 
 
Menn: våg å ta det første steget! Du må ikke vite 
at dere skal gifte dere for å kunne date.  
 
Bli kjent! Bygg vennskap!  
 
Vær tydelig med det du vil, kommunikasjon er 
en nøkkel. 

til hverandre. «Vi er ett lag, som vil det beste 
for hverandre. I et ekteskap er det vanskelig å 
gjemme ting unna, men denne sårbarheten er 
også et stor trygghet».  
 
INVISTERE I EKTESKAPETINVISTERE I EKTESKAPET  
Fem uker etter at de var gift, var de også med 
på en Unge-par-weekend som Familiefokus 
arrangerte på Himmel og Hav på Sola. «Vi tror 
det er så utrolig viktig å investere i parforholdet», 
sier Lars-Ove. «Det var fint å være sammen med 
21 andre unge par som også ville investere i, og 
kjempe for ekteskapet. Det å få lære av par som 
har vært gift en del år, var utrolig fint og til stor 
hjelp for oss». Lydia trekker også frem hvor fint 
det var å høre bibelsk undervisning om ekteskap, 
og at en kunne snakke om sex uten skam. 
Familien Borstad bor for tiden på Grimerud, der 
de jobber i UIO med bønn og lovsang. «Vi er 
takknemlig for å ha funnet og valgt hverandre, 
og at vi sammen kan følge det kallet Gud har for 
oss», avslutter de.  

Tekst 
GEIR EDVIN FRØEN 

Leder for Familiefokus
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Sunniva (25), DTS på Grimerud.  
Foto: Privat

Karen (22), DTS i Kristiansand. Foto: Privat

Mot Målet #5    Vitnesbyrd fra DTS

Vitnesbyrd fra DTS

På DTSen reiste vi til Colombia på outreach. Den første uka var 
vi på et sykehus for å fortelle pasientene om Jesus. Etter at vi 

hadde hatt et kort møte, så fikk vi be for pasientene som hadde 
hørt på oss. En gammel dame som måtte bruke krykker for å 

gå, kom bort til megfor å bli bedt for. Etter at jeg hadde bedt en 
kort bønn begynte det å skje noe. Da jeg sa amen, la hun ned 

krykkene sine og begynte å gå hent normalt. Både tolken og jeg 
ble helt sjokkert. Det var en vill opplevelse, og utrolig kult å se 

hvordan Gud kunne bruke en helt vanlig person som meg for å 
møte denne dama.

På DTS har jeg opplevd å bli utfordra på ulike områder i livet 
der frykt har holdt meg tilbake. Før så tenkte jeg at det var 
noen ting som bare ikke kom så naturlig for meg, men så har 
jeg innsett at menneskefrykt og løgntanker jeg har hatt om meg 
selv, har stoppen meg fra å gå i det Gud har for meg. En av de 
største gjennombruddene mine er at jeg for første gang på 5 år 
har lært meg å være komfortabel uten sminke. Nå føler jeg meg 
like vakker uten som med sminke. Kanskje dette er en liten ting 
for mange, men for meg vitner det om at Gud har gjort en stor 
jobb i hjertet mitt og på mitt selvbilde. Selv om jeg har kjent 
Gud lenge har jeg fått en dypere åpenbaring av Guds kjærlighet, 
at han ønsker å være nær meg, både på de beste og verste dagene 
mine. 

En dypere åpenbaring

Gikk hjem uten krykker
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Jana (18), DTS i Ålesund.  
Foto: Madeline Gulstrom

Asger (21), DTS i Ålesund  
Foto: Madeline Gulstrom

I undervisningsuken om Den hellige ånd opplevde jeg å høre 
Gud stemme på en ny måte enn tidligere. Derfor ble jeg skuffet 
da jeg ikke fikk et direkte kall over livet mitt under UIO sin 
arbeidersamling i november, der fokuset handlet om vårt kall. 
Plutselig forstod jeg en ting; jeg hadde ikke gitt Gud tilgang til å 
tale til meg om fremtiden min. Jeg var redd for hva han kunne 
lede meg til. Ds tok jeg et valg, og sa: “Gud, kall meg dit du vil”. 
Jeg fikk ikke noe direkte kall for fremtiden, men jeg opplevde 
at Gud sa til meg at jeg kunne stole på han med fremtiden min. 
Jeg er fra Danmark, og det er trygt og komfortabelt å flytte hjem 
igjen til det kjente, men nå tørr jeg å ta steg mot det ukjente. 
Det er fordi jeg vet at Gud går med meg. Kanskje jeg ikke flytter 
hjem etter DTS? Uansett, om jeg reiser til andre siden av jorden, 
eller hjem til Danmark, så er jeg trygg på at Gud leder meg på 
veien.

I løpet av tiden min på DTS har jeg fått mange åpenbaringer, 
men den mest dyrebare åpenbaringen er at jeg endelig har 

forstått at jeg er virkelig sett av Gud! Han jobber dypt i hjertet 
mitt og jeg opplever en indre helbredelse. Løgner jeg har trodd 
om meg selv blir brutt. Det er så fantastisk deilig å vite at Gud 

ser meg, at Han gleder seg over meg og at jeg endelig føler meg 
verdifull. 

 
I mange år har jeg opplevd at jeg ofte har forsvunnet i folke-

mengden og at jeg ikke har blitt sett av mennesker. Det har vært 
vondt. Nå har møtet jeg har fått med Gud i løpet av DTSen vært 

med å fjerne denne tåken jeg har befunnet meg i. Jeg opplever 
virkelig at jeg kan se meg selv med Guds øyne. Når jeg forstår at 
jeg er skapt på underfullt vis så skjønner jeg også min verdi, og 
slutter å sammenligne meg med andre mennesker. Jeg er unik! 

Jeg føler meg ikke lenger ensom og oversett, og jeg ser også 
menneskene rundt meg med nye øyne. Jeg er så takknemlig til 

Gud for at Han har møtt meg. 

Tåken forsvant!

Fremtiden min ligger i Guds hender
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Ta DTS i 2023
I 2023 kan du velge imellom 13 ulike DTS-er i Norge. Hva med å sette av et halvt år for å bygge en 

relasjon til Jesus som kan vare livet ut?

BORGEN:  
Northern Lights DTS: 
17. aug, 2023 
 
NORDLAND: 
Adventure DTS: 
9. okt 2023 
 
ÅLESUND: 
Kreativ & frilufts DTS: 
17. jan, 2023 
 
Kreativ & frilufts DTS: 
15. sep, 2023  
 
ROGALAND: 
Backpack DTS: 
12. jan, 2023  
 
Reach DTS:  
14. sep, 2023. 
 
Wind & Waves DTS: 
14. sep, 2023. 

KRISTIANSAND: 
Revive DTS: 
6. jan, 2023 
 
Destiny DTS: 
22. sep, 2023 
 
SKIEN: 
Spring DTS: 
26. jan, 2023 
 
GRIMERUD: 
Awake DTS:
4. jan, 2023 
 
Crossroads DTS: 
29. mars, 2023 
 
Fire & Fragrance DTS: 
27. sep, 2023
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ywamrefresh.no

Sommeren 2023 samles vi på Grimerud til en uke fylt med god 
undervisning, lovsang, bønn og felleskap. Dette er en uke for deg 
som ønsker påfyll, koble med andre kristne og vil ta nye steg inn i 
kallet ditt. Hvordan kan vi holde på brannen for Guds rike uansett 

hva vi gjør og hvor vi er? 

26. juni – 02. juli 
2023

26. juni – 02. juli
2023

«Derfor vil jeg minne deg om dette;  
La Guds nådegave flamme opp i deg på nytt.» 

2 Tim 1,6

Nyt felleskap, bønn og 
lovsang med andre

Få et friskt eller første  
møte med Gud 

Hvor er du kalt til å bygge 
Guds rike? 

Mot Målet #5    YWAM Refresh

For deg mellom 19-30 år.  
*Du må ikke ha tatt DTS for å bli med. 

Mer informasjon og påmelding: 
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The Send på Telenor Arena den 25. juni 2022. 
Foto: The Send Norway

Mot Målet #5    THE SEND  planlegger flere arrangement

 
«I forkant av The Send sa vi at vi ikke hadde 
planer om å gjennomføre flere samlinger enn 
denne ene», sier Andreas Nordli, leder for 
Ungdom i Oppdrag. «Men gjennom sommeren 
opplevde vi så mye og god respons at vi nå plan-
legger å kjøre lokale varianter av The Send i tre 
norske byer i mai og juni», fortsetter han.  
 
TRE BYERTRE BYER    
Andreas Nordli forteller at de nå bygger lokale 
team i Oslo, Kristiansand og Stavanger som skal 
lede lokale varianter av The Send. Målene med 
The Send Local, som er arbeidstittelen på ar-
rangementene, er det samme som før; å formidle 
Guds kall til etterfølgelse og koble mennesker 
med ulike muligheter hvor de kan engasjere seg. 
«Vi drømmer jo om det samme som før, nemlig 
unge og gamle kristne i landet vårt som ikke 
skammer seg over evangeliet», sier han. «Jeg tror 
The Send kan være med å hjelpe kristne til å la 
seg aktivere til tjeneste i Guds rike, enten det er i 
nabolag, på skoler og studiesteder, for vanskelig-
stilte barn eller i misjonstjeneste i utlandet».  
 
LOKALT EIERSKAPLOKALT EIERSKAP 
«Det er viktig for oss å understreke at The Send 
Local skal eies lokalt - at det er lokale kirker og 
samarbeidspartnere som skal stå for arrange-

mentet. Oppfølgingen i etterkant skal i stor grad 
også gjøres av lokale partnere», sier han. «Men vi 
bygger et arrangement på samme lest som i Tele-
nor Arena, bare litt kortere og med en pause», 
sier han. Det planlegges også evangelisering i 
alle tre byene i forkant. Andreas forteller at det 
blir en blanding av formidlere og lovsangsledere, 
både internasjonale, europeiske og norske. Disse 
skal representere en bredde fra kirkelandskapet, 
slik som i Telenor Arena.   
 
OPPFØLGINGOPPFØLGING   
Etter The Send i Telenor Arena ble det ringt 
over 3000 personer som hadde gitt et «ja!» i The 
Send-app-en. «Det er oppfølgingen i etterkant av 
The Send som først og fremst motiverer oss», sier 
Andreas Nordli. «Hvis vi mislykkes med dette, så 

THE SEND 
planlegger flere 
arrangement 
Allerede til våren 2023, planlegges The Send i 
flere norske byer. Samtidig foreligger det planer 
for The Send i andre europeiske land. 
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Mot Målet #5    THE SEND planlegger flere arrangement

 
 

Mot Målet

blir The Send bare et flott arrangement. Det har 
jo en verdi i seg selv, men utbyttet blir fattigere», 
fortsetter han.  
 
RELASJONERRELASJONER 
Andreas Nordli sier at unge mennesker er mer 
relasjonelle enn før, og derfor er det viktig å bli 
enda flinkere til å koble unge mennesker til de 
som skal ringe dem. Derfor kommer det til å 
bli arrangert såkalte «meet & greet» i løpet av 
The Send, hvor de som svarer ja i app-en, får 
mulighet til å møte de som skal ringe. «Vi har 
hatt mange flotte samtaler og møtepunkt med 
unge mennesker i etterkant av The Send. Mange 
er sendt ut på misjonsturer, familier er rekruttert 
til å hjelpe vanskeligstilte barn og skolelag har 
blitt startet. Likevel tror vi potensialet er større 

enn det vi fikk til etter The Send i Telenor Arena. 
Med å tenke enda mer relasjonelt, tror vi dette 
kan skje», sier han. .  
 
EUROPAEUROPA 
Det er ikke bare i de tre norske byene The Send 
står på agendaen. Det planlegges nå flere The 
Send-arrangementer i Europa. Andreas Nordli 
sier de er i dialog med kirkesamfunn og mis-
jonsorganisasjoner i flere europeiske land som 
lurer på om de kan arrangere The Send. «Det er 
for tidlig å si noe om akkurat hvilke land det er 
snakk om, men vi fører nå konkret dialog med 
aktører i fire land, hvor jeg tror det er aktuelt 
å arrangere The Send i løpet av de neste årene. 
Målet er jo å aktivere enda flere til engasjement i 
Guds rike», avslutter Andreas Nordli. 
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Mot Målet #5    Vinter i Ukraina

Mange av de som først flyktet fra krigens 
herjinger til Vest-Ukraina og videre til andre 
europeisk land, har nå vendt tilbake til 
hjemstedene sine. Der bor de hos slektninger, 
naboer og venner. Noen har ikke annet valg enn 
å søke ly i sine ødelagte hus.  
 
Vinterkulden i Ukraina er nådeløs. Det er 
dystre utsikter for de som bor i de mest ødelagte 
områdene, og man regner med at mange 
ikke vil overleve kulden. Mennesker som har 
mistet hjemmet sitt, mennesker som bor der 
infrastrukturen er ødelagt og det ikke finnes 
mulighet for oppvarming eller tilgang på strøm 
og vann, står foran noen tøffe måneder.  
 

Vinteren i Ukraina nærmer seg. Tusenvis av mennesker har fått husene sine bombet. 

Bli med og gi
Ungdom i Oppdrag har så langt samlet inn syv millioner kroner til vårt arbeid i Ukraina. Dette har 

gått til husbygging, husly, mat og transport av flyktninger ut av krigssonene i landet.  
 

Nå trengs det å mobilisere mer for å kunne hjelpe flere. Vi ønsker å se at familier kan spise seg mette, 
og å gi husrom til så mange som mulig denne vinteren. Nå trenger vi din hjelp!  

 
Vil du være med og gjøre hverdagen i Ukraina litt varmere? 

KONTONUMMER: 
3000.14.69378

For skattefradrag: 
http://ywam.no/ukraina
eller scann QR-koden g773986

Ukrainske myndigheter har gitt beskjed om at 
Ternopil i Vest-Ukraina må forberede seg på 
å ta imot opp til 50 000 nye flyktninger denne 
vinteren, fordi det blir for kaldt for dem å bli 
værende der de er i de østlige delene av landet. 
 
Mange ukrainerne trenger nå desperat vår hjelp. 
For tusener står det om liv eller død – vil du 
være med?  
 
Ungdom i Oppdrag har så langt bygget nesten 
100 midlertidige hus i landsbyer rundt Kyiv. I 
løpet av vinteren blir det bygget ytterligere 80 
hus. Vi tilbyr også husrom og mat til flyktninger 
som kommer til Ternopil. 
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Dette er Alina og hennes datter på ni måneder. De flyktet fra 
Øst-Ukraina da krigen startet, og har siden bodd i en kirke 
i byen Ternopil, vest i landet. Hun er en av mange som har 
fått hjelp fra Ungdom i Oppdrag. Foto: Maria Olivie Huse

Mot Målet #5     Vinter i Ukraina
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Mot Målet #5    Ungdom i Oppdrags arbeidersamling

Ungdom i Oppdrags 
arbeidersamling
Ungdom i Oppdrags årlige medarbeidersamling 
gikk av stabelen i oktober. Dette var den største 
samlingen noensinne med 520 stab og studenter 
fra hele landet, samlet på Grimerud. 

Richard Nordvoll, DTS-leder på Grimerud sammen 
med sin far, Thor Harry Nordvoll som tar DTS på 
Skjærgårdsheimen denne høsten.  
Foto: Einar Stokstad Barane

Bønn over Ukraina og Russland. Foto: Einar Stokstad Barane

Hele UIO Norge samlet til bønn og lovsang for Ukraina og Russland på Europakartet. Foto: Einar Stokstad Barane

KARL JOHAN  KARL JOHAN  
KJØDEKJØDE

MARGARETA MARGARETA 
MAGNUSMAGNUS

ROBERT ROBERT 
PUYUPUYU

ÅRETS TALERE
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James Anderson som er DTS stab på Grimerud, ledet 
lovsang under arbeidersamlingen. Foto: Hannah Besley

Jonathan Castle og Ludvig Samnøen er DTS-stab på hver 
sin base i Norge, men har blitt gode venner. Her nyter de 
kaffepause og sola. Foto: Einar Stokstad Barane

Sofie Hovda, baseleder for UIO Oslo. Foto: Einar Stokstad 
Barane

Bønn over Ukraina og Russland. Foto: Einar Stokstad Barane

Hele UIO Norge samlet til bønn og lovsang for Ukraina og Russland på Europakartet. Foto: Einar Stokstad Barane

ROBERT ROBERT 
PUYUPUYU

TORMOD TORMOD 
BAKKEVOLDBAKKEVOLD

RICHARD RICHARD 
NORDVOLLNORDVOLL
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Mot Målet #5   Proklamedia planlegger 15 nye utgivelser i 2023

Proklamedia planlegger 
15 nye utgivelser i 2023

Alex og Alina Dragoman er opprinnelig fra Romania. Sammen har de barna Andrei (10), David (8), Robert (6) og Monica (5). 
Foto: Maria Olivie Huse  
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Sammen med ektemannen sin Alex, leder Alina Dragoman 
Ungdom i Oppdrags forlag Proklamedia. I 2023 planlegger de å gi 

ut 15 nye titler. 

Mot Målet #5     Proklamedia planlegger 15 nye utgivelser i 2023

 
 

Mot Målet

«Jeg ser på bøker som noen av våre beste venner. 
Vi leser når vi slapper av, i ferier og på fritiden», 
sier Alina. Hun legger til at bøker inspirerer 
oss til å drømme og gir oss gode verktøy til å 
navigere livene våre. 
 
«Jeg husker at da barna mine var mindre, lå det 
to bøker om oppdragelse på nattbordet mitt. Jeg 
leste disse om igjen og om igjen, samtidig som 
jeg tok notater. Det var bøker som hjalp meg 
i min livssituasjon. Det er dette Proklamedia 
ønsker; at bøker kan være med å gi nyttige 
verktøy inn i hverdagen», sier Alina. 
 
Etter noen utfordrende år med corona, er 
Proklamedia endelig igjen ute og møter 
mennesker med sin bokstand på konferanser og 
arrangementer rundt i Norge. «Det er der vi liker 
å være», sier Alina, og legger til at de er glade for 
at dette er mulig igjen. Dette har gjort at salget i 
2022 har gått oppover. «Hver dag jobber vi hardt 
for å produsere god kristen litteratur, være ute 

der vi møter folk – og presentere bøker som vi 
vet vil være med på å forandre liv». 
 
Neste år er det foreløpig planlagt 15 nye 
utgivelser, men Alina sier at det blir ofte flere 
utgivelser enn de tror. «Vi skal gi ut bøker for 
barn, og noen veldig gode andaktsbøker. I 
serien Kristne Helter, skal vi fortelle historien 
til den tyske sosialreformatoren og biskopen i 
Moravia, Count Zinzendorf, – i tillegg til Richard 
Wurmbrand. Sistnevnte var en politiker og prest 
fra Romania, som stod opp mot kommunismen 
og opplevde kraftig forfølgelse og tortur for sin 
tro», forteller Alina. 
 
Alina sier at Proklamedia ønsker å trykke bøker 
med hensikt, og som bringer liv og helbredelse. 
«Målet vårt er at bøkene vi gir ut inspirerer 
leserne til å være lys og salt for til de rundt seg, 
og ute på misjonsmarken. Det håper vi å gjøre 
også i 2023.»

Noen av utgivelsene i 2022.
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26. JUNI - 2.JULI 2023

Har du lidenskap for regnskap og har
gode IT-kunnskaper? 

Vi søker ny autorisert regnskapsfører til Accountor Elnesvågen | 
søknadsfrist 30.12.22 | Se Finnkode: 283122566

Daglig leder Lars Drejer, tlf 95 99 97 95 | lars.drejer@accountor.no 

Er du interessert i stillingen? Ta kontakt med: 

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



Mot Målet #5     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 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 
Ann-Helen Sperrud, nestleder 
 

UNGDOM I OPPDRAGS STYRE 

Agnes Lid - Asker (styreleder) 
Andreas Nordli - Stange 
Alv J. Magnus - Stange 
Hanne Braathen - Storfjord 
Kjell Ekman - Porsgrunn 
Tove Kirkebye Poulsen - Danmark 
Ragnhild Huse - Ålesund 
Robert Erlandsen - Oslo (nestleder)
 
 
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: 786929 UIO Nasjonal

62 57 43 00
partner@ywam.no

SENTRE I NORGE



— TONJE HAUGETO STANG,  
veileder og forfatter.

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

Eli Haugen 
HELT ANNERLEDES 
BLE DET 
 
Verktøy til tunge dager. 
Den perfekte gaveboka. 
 
299,-

Håvard Sand 
DRØMMEN OM NORGE 
 
379-

Kjell Aanensen 
BOLDO I MONGOLIA- 
FRA GATEGUTT TIL 
PASTOR 
 
249,-

Dag Jax 
HVA FÅR DU UT AV 
DETTE GUD 
 
Om Guds evige motivasjon 
 
299,-

“Eli Haugen deler «verktøykassa» 
si med kloke, enkle ord og mild 
stemme. Det har blitt en liten perle 
av en bok som det er godt å ha og lett 
å gi bort.”.

Nyheter fra Proklamedia

 
KOSE-BIBELEN MIN 
 
Koselig tøybok for de minste, 
der de kan se på, ta på og 
leke. 
 
199,-

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


