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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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Håpets virkelighet
Det er grusomt å lese nyhetene fra Tyrkia 
og Syria, hvor tall på antall omkomne etter 
jordskjelvet fortsatt stiger, dag for dag. Samtidig 
leser vi om den ufattelige krigen i Ukraina, 
hvor russiske militære påfører uskyldige, sivile 
mennesker ubeskrivelige lidelser.  
 
Da Jesus får spørsmål om hva som skal skje før 
han selv kommer tilbake, tegner ikke Mesteren 
et romantisk fremtidsbilde med rosa ramme. 
I Matteus kapittel 24 beskriver han derimot 
tider med både krig og jordskjelv, forfølgelse og 
motgang, forfall og frafall.  
 
Nettopp fordi han sier det han sier, kan vi også 
tro han er med oss gjennom alt som skjer – midt 
i det onde som skjer.  
 
Helt siden krigens oppstart i Ukraina for ett år 
siden – men nå også i løpet av noen hektiske 
dager etter jordskjelvet i Tyrkia – har UIO-
team fra hele verden vært inne i sentrum 
av begivenhetene for å hjelpe så mange som 
mulig. Så langt har vi samlet inn nærmere åtte 
millioner kroner til UIOs arbeid i Ukraina. 
Dagen etter jordskjelvet i Tyrkia, satte vi også i 
gang en giverkampanje, og i løpet av noen dager 
samlet vi inn over en halv million kroner for å 
hjelpe jordskjelvofre der.  

Midt i krisen hører vi historier og vitnesbyrd 
om at Gud er der. Han berører mennesker med 
sin godhet. På disse stedene representeres Gud 
av mennesker som med handling og ord får gi 
hjelp, håp og trøst til de som lider.  
 
I slike kriser kan vi spørre Gud om hvor han er. 
Selv ber jeg bønner fra Salmenes bok hver eneste 
dag. I flere av disse bønnene beskrives livet uten 
filter. Lidelse, frykt og sorg er ikke langt unna. 
Og midt i det som skjer, får vi vende oss til Gud 
med bønn om hjelp. I disse eldgamle bønnene 
finner vi glimt av håp.  
 
Salme 23 beskriver livet slik det er i all sin 
kompleksitet og paradoks. Der snakker David 
om grønne enger og hvilens vann, godhet og 
miskunn, nytt liv og rettferdighet. Samtidig 
omtaler han også dødsskyggens dal som en 
virkelig virkelighet. I denne dalen ber vi gjerne 
Gud sende et redningshelikopter som kan løfte 
oss ut av lidelsen. Gud hører slike bønner. Men 
Gud svarer kanskje ikke alltid slik vi skulle 
ønske. Han henter oss nemlig som regel ikke ut. 
Derimot sender han mennesker til å være hans 
hender og føtter. Andre ganger sender han sitt 
påtakelige nærvær. Og når vi ser oss tilbake, da 
kan vi av og til få øye på at han gikk sammen 
med oss, midt gjennom det vanskelige.  
 
Det er håpets virkelighet. 
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Kortnytt

INNSAMLING TIL TYRKIA 
Da jordskjelvet rammet Tyrkia og Syria startet 
Ungdom i Oppdrag en innsamlingsaksjon 
til nødhjelp. Hittil har vi samlet inn 600 000 
kroner. Det er fortsatt behov for hjelp – vil du 
være med å bidra? 
 
Scan QR-koden for å gi 

PÅMELDING TIL FAMILIELEIR 
Denne sommeren arrangerer Ungdom i 
Oppdrags familiearbeid - Familiefokus ti ulike 
familieleirer. Påmeldingen åpner 8. mars kl. 
18:00. Mer informasjon og påmelding på www.
familiefokus.no.

MISJONSTURER MED KRISTENRUSSEN 
Denne påsken sender Kristenrussen trettiseks 
Kruss på misjonstur, i samarbeid med 
Ungdom i Oppdrag, Laget, Bibelselskapet og 
Stefanusalliansen. Teamene går til Tanzania, 
Cuba og Egypt. I forkant samles de til et 
treningsdøgn på Grimerud.

DTS-OPPSTART 
I januar begynte åttitre nye studenter på DTS 
i Norge. UIO Skien, Grimerud, Kristiansand, 
Rogaland og Ålesund arrangerer DTS fra januar 
til juni i år.
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Etter Gudstjenesten den 8. februar på Asbury 
University i Kentucky, USA, bestemte noen 
studenter seg for å fortsette med å be og 
lovsynge.  
 
Nå, et par uker senere, fortsetter møtene i 
universitetsaulaen på Asbury.  
 
I løpet av noen dager har denne åndsutgytelsen 
samlet mennesker fra hele verden. Mennesker 
står mange timer i kø for å komme inn. Der er 
ingen kjente forkynnere, ingen kjendiser står 
på scenen. Ingen talere eller lovsangsledere blir 
promotert. Det ledes enkelt og greit av unge 
mennesker som er sultne på å møte Gud. 

 
På uforklarlig vis har Gud øst ut sin ånd over en 
gruppe mennesker på dette stedet.  
 
Det finnes ingen hemmelig trylleformel for å 
skape det som nå skjer. Det er bare Gud som av 

grunner vi ikke kan forstå velger å utøse av sin 
ånd over en gruppe mennesker på et spesielt 
sted i en gitt tid. Slik følger denne hendelsen 
et mønster i både Bibelen og i kirkehistorien; 
Gud som alltid er nær velger å manifestere sitt 
nærvær på en spesiell måte enkelte steder til 
enkelte tider. Noen kaller dette vekkelse. Andre 
vil kalle det noe annet. Det er egentlig ikke så 
viktig.  
 
Slike hendelser kan føre oss til en lengsel etter 
vekkelse i vårt eget land. For meg har historiene 
fra Asbury ført til en større lengsel etter at unge 
mennesker skal møte Gud her i Norge.  
 
Et møte med Gud fører ofte til handling. Hva 
kan ringvirkningene være? Jeg tror troen trenger 
føtter å gå på. Jeg håper historiene fra Asbury gir 
kraft til føtter som vil gå med troen sin til både 
nabolag, skoler og studiesteder. Og til folkeslag 
der Jesu navn er ukjent. 
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KAROLINE NYHAUG 
Redaktør i Mot Målet

Tro som har føtter å gå på



«Danmark var faktisk det andre landet i Europa 
hvor UIO ble startet», begynner Wimjan. Han 
er opprinnelig fra Nederland, men flyttet til 
København etter sin DTS i 2018. To år senere 
tok han over lederskapet for UIO København. 
De siste årene har de vært et team på 5 stykker. 
«Vi jobbet med mye forskjellig. Samtidig som 
at vi kjørte en DTS sammen med UIO Sjellebro 
i Danmark, arrangerte vi lovsangskvelder, 
tverrkirkelige arrangementer og tjente der vi 
kunne».  

 
EN NY START 
Etter to år ble UIO København lagt ned og 
Wimjan flyttet til Grimerud hvor han sammen 
med Rebecca og Benjamin planlegger å 
revitalisere Ungdom i Oppdrag København. 
«Planen er å bruke et par år på Grimerud for å 
forme visjon, bygge et større team og bli rustet 
for oppgaven». 
 
EN BY MED POTENSIALE 
Rebecca og Benjamin Pihl er gift og tok sin 
DTS på Grimerud høsten 2021. «Selv om jeg 
ikke hadde forestilt meg å skulle flytte tilbake 
til Danmark, har både Benjamin og meg 
egentlig alltid hatt et hjerte for Danmark», sier 
Rebecca. Tidligere har de begge vært engasjert i 

Wimjan van den Berg, Rebecca Pihl og Benjamin Pihl er bosatt på Grimerud og forbereder seg til å starte UIO København i løpet 
av de neste årene. Foto: Maria Olivie Huse

Mot Målet #1    Starter UIO København

Starter UIO København
Wimjan van den Berg (25), Rebecca Pihl (22) og 
Benjamin Pihl (21) forbereder seg til å re-plante 
Ungdom i Oppdrag København.  
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ungdomsarbeid og menighet. «Helt siden første 
gangen vi besøkte basen i København har tanken 
min vært at det er en plass med mye potensiale», 
fortsetter Rebecca. «Jeg husker at jeg tenkte, at 
her kunne jeg kanskje bodd en dag», så gikk det 
mange år før tanken dukket opp igjen.  
 
UNGE LENGTER ETTER GUD 
Rebecca og Benjamin fikk øynene opp for 
Danmark igjen da de ledet mobiliseringsarbeidet 
for The Send i Danmark i forkant av 25. juni. 
De tok i mot reiseteam fra Norge, som kom på 
besøk våren 2022. «Igjennom arbeidet med The 
Send så vi at unge mennesker i Danmark lengter 
etter Gud. Vi så effekten av det tverrkirkelige 
arbeidet The Send teamet gjorde da de reiste 

rundt i landet vårt. Da vi til slutt arrangerte 
et tverrkirkelig møte i UIO sine lokaler i 
København merket jeg at jeg begynte å tenke på 
mulighetene for denne byen». 
 
PLANEN FREMOVER 
De neste par årene er planen å være en del av 
UIO Grimerud hvor de skal bruke tiden på 
forberedelser. Tanken er å bygge et større team, 
jobbe med konseptet og visjonen. «Vi ønsker å 
bygge et team på ti til femten stykker som planter 
sammen», sier Benjamin og legger til at de tror 
at det å være et større team er viktig. «Vi tror 
at styrken ligger i at vi nå blir plantet ut av et 
sterkt og godt felleskap, hvor vi får den treningen 
vi trenger for å bli rustet til oppgaven. Dette 
kan Grimerud være med å gi oss», forklarer 
Benjamin. «Vi er heldige som har ledere som 
nå utruster oss personlig så vel som å hjelpe oss 
med selve prosjektet. I Norge er det mange som 
har god erfaring med pionerarbeid, og vi ønsker 
å lære fra dem», fortsetter han. Alle tre presiserer 
at det å bli utrustet og trent i ett godt felleskap 
som Grimerud er en styrke. 
 
MANGE MULIGHETER 
«Mulighetene i København er mange, og i 
forberedelsene blir det viktig at vi lytter til hva 
Gud ønsker vi skal fokusere på», sier Wimjan. 
«Danmark er et lite land, og det er mye 
spennende som skjer. Jeg tror det er viktig at vi 
bygger videre på det arbeidet som har blitt gjort 
før, i tillegg til at vi tørr å tenke nytt», legger 
Rebecca til. 
 
UNGE MENNESKER UT I MISJON 
«Visjonen for arbeidet i København er det vi skal 
jobbe med i månedene fremover. Vi ønsker å se 
unge mennesker fra Danmark ta steget ut i det 
Gud kaller de til og så drømmer vi om å se unge 
mennesker dra ut i misjon», avslutter Wimjan.

Mot Målet #1     Starter UIO København

 
Mot Målet

Ungdom i Oppdrags eiendom i København. Foto: Privat
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RETTFERDIGHET
ET ROP OM

En av lærerne fra det første kullet underviser biologi for en 
liten klasse med tenårings jenter. Foto: Privat
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RETTFERDIGHET

John Paddon og Andreas Jørgensen har nettopp kommet hjem fra et besøk hos Ungdom i 
Oppdrags utdanningsprogram i Afghanistan. 

Mot Målet #1      Et rop om rettferdighet

«Det er ikke mange som er mer marginalisert 
og så undertrykt som kvinnene under dagens 
Afghanistan», sier Andreas Jørgensen, som er 
bosatt på Grimerud og jobber med UIO sitt 
bistandsarbeid. Afghanistan har en av de laveste 
prosentene på antall kvinner som kan lese og 
skrive. En svært liten andel jenter får mulighet 
til å ta mer enn to års skolegang. Spesielt på 
landsbygda. 
 
DET VERSTE LANDET Å VOKSE OPP I 
I 2012 startet Ungdom i Oppdrag et femårig 
utdanningsprogram for å trene opp kvinnelige 
lærere i Afghanistan. Prosjektet ble startet 
sammen med lokale arbeidere. «Se for deg at 
datteren din ikke får lov til å gå på skole. Tenk 
over hva det betyr for deg at konen din, moren 
eller venninnen din får brukt sitt potensiale – får 
utdanning, mulighet til å lære, bli inspirert – og 
ha verdi. Hvorfor skal ikke jentene i Afghanistan 
få det samme?», spør John Paddon, som i mange 
år har vært med og ledet UIO sitt misjonsarbeid 
og er kontaktperson for Afghanistan-prosjektet 
fra Norge. «I følge Amnesty International 
er Afghanistan det verste landet for jenter 
å vokse opp i», forteller John. «Hjertet bak 
utdanningsprosjektet er hovedsakelig å gi 
kvinner muligheter for fremtiden igjennom 
å lære seg å lese og skrive. Det var spesielt 
landsbyjentene som lå på hjertet til de kvinnene 
som startet prosjektet», fortsetter han. 
 
KVINNELIGE LÆRERE 
I 2012 startet det første pilotprosjektet. femten 
jenter, primært fra landsbygda, deltok i det fem 
år lange utdanningsprogrammet. «Formålet er å 
trene opp kvinnelige lærere ved å tette hullene i 
grunnskoleutdanningen deres slik at de ligger på 
ungdomsskolenivå. Etterfulgt av to og et halvt år 

med lærerstudier. Programmets to siste år består 
av å reise tilbake til landsbyen sin for å jobbe, 
samtidig som de får oppfølging av en mentor», 
forklarer John.  
 
ET PROSJEKT FOR HELE LANDSBYEN 
Utdanningen er noe høyere i byen, men det er 
ikke lett å få jenter fra byen til å jobbe på bygda. 
Den sosiale forskjellen blir for stor. Derfor må 
jentene på bygda trenes separat. For hver student 
som skal være med spør vi om tillatelse fra både 
Mullaen i landsbyen, landsbylederne og familien. 
De må også gå med på å hjelpe henne å starte 
en klasse eller en skole for jenter i landsbyen 
når hun kommer tilbake etter utdanningen. I 
etterkant av pilotprosjektet fikk tretten av femten 
jobb. Andreas og John tror at grunnen til at en 
så høy andel har fått jobb, er fordi landsbyen er 
med, og har sagt seg enig i prosjektet.  
 
LAVT NIVÅ FOR JENTER 
«Vi legger vekt på kvaliteten og ikke kvantitet. 
I perioden der Afghanistan ikke var under 
Taliban-regimet, vokste utdanningssystemet 
i landet, men nivået og kvaliteten på 
undervisningen til jenter var fortsatt så lavt at 
de ikke lærte mye», forteller John, og legger til 
at det er stor mangel på kvinnelige lærere. Det 
gjør at skolegangen automatisk begrenser seg 
til bare ett par år. Grunnen til dette er at menn 
ikke kan være lærere for jenter når de kommer i 
puberteten.  
 
HÅP FOR FREMTIDEN  
Utdanningsprogrammet gjør mye mer enn 
å bare trene opp kvinnelige lærere. Dette er 
historien til en av jentene som var med i det 
første utdanningsprogrammet:  
 

ET ROP OM
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Elevene mottar instruksjon fra læreren underveis i en gruppe oppgave. Foto: Privat

Under avgangseremonien sto en av jentene opp for 
å dele noe. Hun takket for utdanningen hun hadde 
fått og sa «da jeg kom hit var mitt eneste håp for 
fremtiden at jeg skulle gifte meg med en mann som 
ikke kom til å slå meg alt for mye, og at jeg skulle 
slippe å måtte bære frem ti eller elleve barn. Men 
nå har jeg en utdanning, jeg har forstått at jeg ikke 
er dum, jeg kan gjøre en forskjell og har fått håp 
for fremtiden. Og det aller viktigste; jeg kan være 
med å gi det håpet videre til jentene i landsbyen 
min».  
 
«Vi møtte igjen denne jenta under besøket vårt i 
høst også. Hun er utrolig inspirerende, energisk 
og lidenskapelig opptatt av det hun driver med. 
Nå underviser hun hundre elever i landsbyen sin 
hver dag», forteller Andreas. «I dag er hun gift 
og har ett barn. Da vi møtte henne igjen fortalte 
hun oss at hun har giftet seg med en mann som 
hun elsker. Det er fantastisk», fortsetter Andreas.  
 

MER ENN EN UTDANNING 
«Vi opplever at kvaliteten på utdanningen de får 
er god, men én ting er å gi god undervisning og 
utdanning, det er noe annet å se en forandring 
i hvordan jenter ser på seg selv, på evnene 
sine, sin egenverdi og håpet for fremtiden. Det 
er noe av det viktigste som skjer igjennom 
dette programmet», forteller John. I løpet av 
utdanningen blir det også satt lys på flere aktuelle 
tema som korrupsjon, kvinners verdi, ekteskap 
og hvordan tale for kvinners rett til utdanning 
basert på skrifter i Koranen.  
 
ET FREDSASPEKT 
Forholdet imellom ulike stammer og etniske 
grupper i Afghanistan kan ofte være konfliktfullt. 
Under utdanningen bor jentene sammen, 
uavhengig av hvilken etnisk gruppe de hører 
til – alle under samme tak. Dette setter lys på 
konflikthåndtering. En av evalueringene som 
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KAROLINE NYHAUG 

Redaktør i Mot Målet

På grunn av utdanningsprogrammet får flere jenter mulighet til skolegang. Foto: Privat

er blitt gjort viser at nøkkelen til suksessen i 
prosjektet er det sosiale samspillet som skjer 
imellom jentene. John forteller at en av jentene 
som har vært med på utdanningsprogrammet 
kom fra en landsby som var i konflikt med 
nabolandsbyen, som var Usbekere. Under 
utdanningen hadde hun erfart at hun kom godt 
overens med Usbekere, ettersom at hun hadde 
bodd med Usbekiske jenter. Da hun dro tilbake 
til landsbyen sin, endte hun med å hjelpe til å løse 
konflikten imellom de to landsbyene. Hun var en 
stemme som kom med fred og gjenforening.  
 
FØRTIFEM NYE STUDENTER 
Etter at pilotprosjektet var gjennomført, startet 
de et nytt prosjekt i full skala. Denne gangen 
med førtifem jenter. «I Jesaja 61,8 står det at 
Gud elsker rettferdighet. Guds hjerte er å se at 
kvinnene i Afghanistan blir gjort rett imot. Vi 
i Ungdom i Oppdrag skal være med å bringe 
verdighet, muligheter, mat og utdanning. Dette 

har en verdi i seg selv. Det du gjør imot mine 
minste gjør du også mot meg, sier Jesus. Da går 
tankene mine til de marginaliserte kvinnene i 
Afghanistan», sier John.  
 
UNDER TALIBAN-REGIMET 
Nå har Taliban stengt alle universiteter for 
jenter. Dette gjør at prosjektet må vinkles 
noe annerledes. Men slik det ser ut nå er det 
mulig å fortsette. Det er fortsatt mulig å gi 
jentene utdanning helt opp til sjette klasse 
– og flere plasser anerkjenner også Taliban 
behovet for lærere som kan undervise jenter på 
grunnskolenivå. «Det er ikke en lett situasjon, 
og jenter føler seg motarbeidet og håpløse», sier 
Andreas. «Men slik vi har lært å kjenne disse 
kvinnene som driver dette prosjektet lokalt, 
finner de som regel en vei. Det er det vi jobber 
med nå også», legger han til.  

«Gud har ikke glemt jentene i Afghanistan, han elsker de. 
Hver gang jeg kommer hjem fra et slikt besøk har jeg fornyet 

håp for Afghanistans kvinner», avslutter John.
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Historier fra OUTREACH

«Da teamet vårt var på et lokalt marked 
for å handle, så vi en kvinne som satt 
i rullestol. Vi gikk bort og spurte om 
vi kunne be om helbredelse for henne. 
Kvinnen svarte ja, og vi samlet oss rundt 
henne for å be. Etter at vi hadde bedt 
begynte hun å bevege beina sine og vi hjalp 
henne opp fra rullestolen. Damen gikk 
helt på egenhånd for første 
gang i livet sitt! Guds nærvær var sterkt 
tilstede og mange mennesker samlet seg 
rundt teamet vårt og ville bli bedt for.»

«Teamet vårt hadde vært i bushen i tre uker da vi en morgen skulle på besøk 
til et sykehus. På sykehuset delte vi evangeliet og tjuesyv mennesker 

tok imot Jesus som frelser!»

Rundt juletider reiste titals av DTS-team ut på outreachdelen av sin DTS. 
Outreach er mer enn bare en kulturell opplevelse, igjennom studentene 

møter Gud mennesker, setter folk fri og helbreder syke!  

MALAWI

TANZANIA

14



«Teamet vårt var på en lang fjelltur høyt oppe i Himalayafjellene. 
Vi fikk besøke flere små landsbyer hvor vi  delte evangeliet og ba 
for de vi møtte. I en av landsbyene ga en hel Buddhistisk 

familie livet sitt til Jesus, i tillegg til en mann som tidligere 
hadde vært Buddhistisk prest. Det var fantastisk å ha felleskap med 
de i hjemmene deres og drikke masse varm chai i alle hus vi kom 

til. Teamet vårt ble virkelig gla i disse fjelllandsbyene, den rolige og 
fredfulle tilnærmingen til livet og menneske vi møtte. For en glede å 

få tjene Kongenes Konge på en plass som dette!»

«En dag stod teamet vårt på gaten 
i byen og sang lovsanger og ba for 
folk. Ved siden av der vi sto var 
det et sykehus. En mann lå i andre 
etasje med en skadet fot og hadde 
ventet på hjelp i seks timer. Plutselig 
hører han en stemme som sier 
«gå ned på gaten og snakke med 
Jesus-folkene». Han gikk ned og 
fant oss. Vi ba for mannen og han 
ble momentant helbredet i 
foten. Han rev av bandasjen, la 
den igjen på trappen, gråt og ropte 
«Gloria los Dios», som betyr ære til 
Gud. Han tok mikrofonen vår og 
delte vitnesbyrdet om at Gud hadde 
helbredet han. Etter det, gikk han 
hjem uten noe smerte.»

Mot Målet #1     Historier fra outreach

MEXICO

HIMALAYA
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Mot Målet #1    Bibelutdeling i Hamar

Bibelutdeling i Hamar  
I vår deler Bibelen til alle ut en Bibel til alle husstander i Hamar kommune.

En håndverker kommer hjem til en kirkegjenger i Hamarområdet for å fikse 
noe på kjøkkenet. Han kommer i prat med huseieren. Etter hvert kommer 
de inn på spørsmål om Jesus og tro. Hun tilbyr ham noe kristen litteratur. 

Håndverkeren svarer høflig: «Nei, jeg er nok ikke interessert i å lese mer om 
dette selv, men skal jeg si deg hvem som er - sønnen min! Hele familien var 
hjemme da noen kom på døra vår og tilbød oss en bibel. Jeg og partneren 

min takket nei, men så kom gutten vår løpende – han var 9 år da – og sa ‘jo! 
Jeg vil ha en Bibel!’ og han leser altså så mye i den boka!» Besøket endte med 
at han fikk med seg flere barnebøker om Jesus til sønnen sin. Det er umulig å 

forutsi alt hva denne aksjonen kan føre til. 

16



Mot Målet #1    Bibelutdeling i Hamar

 
Mot Målet

Den lokale aksjonskomiteen i Hamar. Fra venstre: Heather Karstad (Ungdom i Oppdrag), Andreas Karstad (NLM), Tove Stang 
Karlsen (NLM) og Ragnhild Granerud (Den norske kirke). Foto: Privat

VITNESBYRD FRA UTDELINGENE I HEDMARK 
Bibelen til alle kom opp i en samtale i Hamar 
mellom en kristen og en kirkefremmed. «Jeg fikk 
også en slik brun bok på døra for en tid siden», 
sa den kirkefremmede. - «ja, mener du Bibelen?», 
«Ja, det var Bibelen, og nå er jeg snart ferdig med 
den». 
 
Å få en slik fin og moderne Bibel på døren fører 
til at mange flere leser i den, og begynner å tenke 
på Gud. Slike historier er det mange av, etter 
de ulike utdelingsaksjonene i Norge. Sitasjoner 
der de som går med Bibelen, blir møtt av at den 
som åpner døren takker nei, bare for å høre fra 
bakgrunnen et «jo, vi vil ha en Bibel!» . Også er 
det mange som enstemming sier ja, og ønsker å 
ta imot.   
 
UTDELING I HEDEMARK 
I 2014 fikk hver husstand i Finnmark tilbudet 
om en bibel igjennom Bibelen til alle. I 2018 
skjedde det samme i Østfold. De siste årene har 
Bibelen til alle sakte, men sikkert jobbet seg 
igjennom gamle Hedmark Fylke. Nå jobber de 
med utdeling både i Engerdal og Trysil. Og i vår 
står Hamar for tur. 

HVER HUSSTAND I HAMAR  
Til nå har 18 000 husstander i fem kommuner 
i gamle Hedmark fått tilbud om en gratis Bibel. 
På grunn av korona-pandemien har prosjektet 
hatt en pause, men 16. til 22. april planlegger 
Bibelen til alle, med Andreas Karstad, pastor 
i NLM Hamar, i spissen – sammen med den 
lokale arbeidsgruppen å dele ut en Bibel til 
hver husstand i Hamar kommune. Karstad 
presiserer at hver Bibel som blir kjøpt inn til 
dette prosjekter vil bli tatt imot av et hjem. Ingen 
Bibler blir lagt igjen, ettersom at det er helt 
frivillig om husstanden vil ta imot eller ikke. 
 
BREDT SAMARBEID 
Flere menigheter og sammenhenger står 
sammen om å sette Bibelen på agendaen for hele 
Hamars befolkning. Enda trengs det både midler, 
arbeidskraft og bønn for å dra i havn utdelingen 
i april, og den lokale arbeidsgruppen jobber med 
å engasjere lokale menigheter, Bibelskoler og 
organisasjoner for å bidra i utdelingen. 
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Hver sommer deltar hundrevis av familier på 
en av Familiefokus sine familieleir, og det betyr mye 

for både voksne og barn.  
 

En familieleir handler om å utruste dere som 
familie til å kunne fokusere mer på hverandre 

og Jesus gjennom hele året.

PÅMELDING ÅPNES

FAMILIEFOKUS.NO
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Mot Målet #1    Wind and waves DTS

«Wind & Waves gir deg det beste av to verdener; 
en brennende lidenskap for Jesus i tillegg til å nå 
ekstremsportmiljøet med evangeliet», sier Edgar 
Koster (31) som er skoleleder på den første Wind 
& Waves DTSen som gikk av stabelen september 
2022.  
 
FOKUS PÅ EKSTREMSPORT 
Edgar er opprinnelig fra Nederland, men tok sin 
egen DTS hos UIO Rogaland i 2016, sammen 
med kona Sanna. «Da vi kom på DTS var kiting 
vår store lidenskap. Derfor har tanken om å på 
en eller annen måte bruke den type sport i DTS 
vært der helt siden da» forteller Edgar.  Det 
var ikke før 2021 at ideen om å starte en helt 
egen DTS med fokus på ekstremsport kom. «Vi 
opplevde at hobbyen vår kunne være mer enn 
bare hobby, og at vi kunne være med å bygge 
Guds rike i det miljøet», fortsetter han.  
 
«ALL IN» 
 «DTS-gruppen på Wind & Waves elsker å være 
i naturen og gjøre aktiviteter sammen, samtidig 
som vi lærer hvordan vi kan ære vår skaper med 
lidenskapen vår for ekstremsport.», forteller 
Edgar. Han fortsetter - «lengselen vår er å se 

studentene reflektere deres vandring med Jesus 
på samme måte som de gjør i ekstremsport; 
forpliktet på alle måter og villig til å ta risikoer 
med Den hellige ånd». Edgar forteller at det 
er akkurat dette de har sett, at denne DTSen 
tiltrekker seg studenter som tørr å ta risikoer – 
både på fjellet og i vannet, men også med Gud. 
Hvis de er «all in», så er de faktisk «all in». De er 
villige til å innta land for Guds rike som ikke har 
blitt tatt før.   
 
FRA Å HØRE TIL Å GJØRE 
«Vi vet at generasjonen som vokser opp i dag 
ikke bare er interessert i kunnskap, kjenne Gud 
i klasserommet og gjøre han kjent på gatene, 
men at de også søker en erfaring med Gud. Mer 
enn noen gang trenger vi å ikke bare sitte i et 
klasserom i fem dager for å få hodekunnskap, 
men vi trenger å ta den med ut og tilnærme oss 
hver del av undervisningen som vi får på DTS – i 
tillegg til å istandsette og heie på de», forklarer 
Egdar.  
 
PERFEKT LOKASJON 
«Basen vår er plassert på en perfekt plass til å 
ha en slik skole – med Solastranda rett utenfor 
klasserommet. I tillegg så regnes Jæren som en 
av de beste stedene i Norge for surfing og kiting», 
avslutter han. 

Wind&Waves

Mot Målet

Høsten 2022 startet UIO Rogaland den første 
DTSen i Norge med fokus på ekstremsport; 
Wind & Waves DTS. 

DTS"What sort of man is this, that 
even winds and waves obey him?”

Matthew 8:27
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Mot Målet #1      Wind and waves DTS

Grace van Patten (18): 
 

«Det var fokuset på ekstremsport som gjorde 
at Wind and Waves DTS-en fanget interessen 

min. Jeg skjønte fort at DTS handlet om 
mer enn bare spennende opplevelser. Gud 

har åpnet øynene mine slik at jeg kan se 
Hans hjerte og søke Ham i de små tingene 
i livet. Jeg har fått en større lidenskap for å 
ære Gud igjennom interessene mine. Det 

å bruke sporten til å nå ut til 
mennesker med evangeliet hadde 
jeg aldri oppdaget om jeg ikke tok steg i tro 

og begynte å stole på Gud.»

FAKTA 
 

Skolen har fire undervisningsdager 
pluss én og en halv dag i det 

 «store klasserommet»; havet og naturen.   

Outreachen har et spesielt fokus på  
tre spor: 

Wind 
kitesurfing  

Waves 
surfing 

 
Snow 

snowboard og slalom 

Edgar Koster (31) skoleleder på Wind & Waves 
DTS-en. Foto: Privat

Grace van Patten (18) DTS student 
på Wind & Waves. Foto: Privat
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Mot Målet #1 Gutta i oppdrag

Under The Send på Telenor Arena sto Geir Edvin Frøen og 
sønnene Martin Elias (15) og Kaleb (12) på scenen og løftet 
skoene sine som et symbol på at de var villige til å gå hvor 

som helst - når som helst. I 
januar dro de på misjonstur til 

Midtøsten.
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Mot Målet #1     Gutta i oppdrag

Gutta får oppleve gjestfriheten til en lokal beduiner, mens de 
sitter å snakker om livet i teltet hans. Foto: Privat

Martin Elias (15), Geir Edvin (44) og Kaleb Andreas 
(12) Frøen reiste ut i oppdrag sammen for å oppleve 
Guds hjerte for nasjonene. Foto: Privat

«Vil dere komme på lunsj til meg?», sa den 
smilende beduinen vi møtte på en bensinstasjon 
på Den arabiske halvøy. Jeg og mine to gutter 
så forundret på hverandre, fordi turen vi hadde 
planlagt til en beduin leir i ørkenen var akkurat 
avlyst etter at vi hadde punktert med bilen. 
Kontaktpersonen vår bare smilte og takket ja 
på våre vegne. Så der satt vi og drakk te den 
ettermiddagen i teltet hans, mens vi snakket om 
hesten denne mannen eide, om naboens kameler 
og om Gud. 
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Mot Målet #1    Gutta i oppdrag

HVOR SOM HELST, NÅR SOM HELST 
Historien begynte syv måneder tidligere. Det 
var lørdag 25. juni og vi var i Telenor Arena, 
sammen med over ni tusen andre. Vi var der som 
familie fordi vi ønsker at våre barn skal få høre 
forkynnelse om misjon og at det verdt å gå «all 
in» for Jesus. Utpå ettermiddagen var det flere 
som hadde snakket om misjon, og fra scenen 
utfordret de oss som var der til å respondere på 
Guds kall til å gå ut, dit Jesus kaller, når og hvor 
han vil. Jeg tok mine to sønner på tolv og femten 
til side, og spurte dem om de skjønte hva som ble 
sagt og om dette var noe de ville respondere på? 
Det var det. Sammen løftet vi skoene i lufta som 
et tegn, og sa: «Vi vil gå, når som helst og hvor 
som helst du kaller oss».  
 
EN ÅPEN DØR FOR TUR TIL MIDTØSTEN 
Vi begynte den høsten å se på ulike muligheter 
for oss som familie til å dra på kortidsteam. I 
romjula åpnet Gud plutselig en dør for oss til å 
besøke noen land i Midtøsten. Det er et land og 
folkeslag som jeg har bedt for i mange år, men 
som har vært veldig vanskelig å reise til. For få 
år siden åpnet dette landet opp, og de tilbyr nå 
turistvisum. I fjor møtte vi en som har bodd og 
jobbet i dette landet i mange år. Han var klar for 
å ta imot oss, og vi bestemte at vi gutta i familien 
skulle dra. 
 
GUD FORSØRGER 
Det var et troskritt å bestille tre flybilletter og 
søke om visum. Sammen ba vi om at Gud skulle 
være med og at han skulle forsørge for oss. Uten 
at vi hadde fortalt noen om denne turen, fikk 
vi helt uventet, og fra ulike hold, halvparten 
av pengene til flybilletter samme kveld som vi 
bestilte. Det ble en god påminner for oss alle at 
Gud forsørger når vi går der han leder. De neste 
ukene fikk vi se mange under og oppleve å få gå i 
ferdiglagde gjerninger.  

Martin Elias Frøen får et hyggelig 
møte med en av de lokale kamelene. 
Foto: Privat

Gutta kledd opp i klær 
som de lokale går i.  
Foto: Privat
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Mot Målet #1    Gutta i oppdrag

 
ET LAND SOM ÅPNER SEG OPP 
«Welcome to our nation», sa den smilende 
politidamen, i heldekkende burka, mens hun 
stemplet passet mitt. Det var rart å dra inn i 
et land som en har hørt så mye om, og som 
opplever store endringer. Skyskrapere bygges 
og vi så flere kvinner uten heldekkende klær 
på gatene. Det er en ny åpenhet, men også en 
åpenhet i menneskers hjerter for Gud. Det 
opplever de som jobber der, og som nå tar imot 
mange team. Det er flere historier om lokale som 
de siste årene har kommet til tro og som nå er 
en del av undergrunnskirken våre venner driver. 
Når en besøker et slikt land i bare noen dager, 
handler det om å benytte de mulighetene en får 
til å be for landet, de en møter og lede samtaler 
inn på tema om Gud. Spesielt taxisjåførene er 
åpne, og med de fikk vi mange gode prater og 
delt evangeliet. Guttene syntes at pappaen var 
vel frimodige enkelte ganger, og frykten for å bli 
svartelista av myndighetene lå i bakhodet. Men 
det gikk helt fint.  
 
VIKTIGE OPPDRAG 
Kun få timer før vi skulle fly hjemover satt vi 
rundt brettet med kylling og ris, som vår nye 
beduinske venn hadde lagd i stand for oss. Å 
oppleve gjestfriheten deres har satt store spor 
i oss. Men også hvordan Gud leder og gir oss 
muligheter. Der satt vi og spiste mat med en lokal 
beduin, akkurat den folkegruppen som vi har ett 
bønnekort på hjemme. Et gudfeldig møtepunkt 
for oss gutta, som fikk oppleve å dra ut med det 
viktigste oppdraget i verden. De gode nyheter om 
at Gud er kommet nær.

 
GEIR EDVIN FØREN 

Leder for Familiefokus

 
Vi i Familiefokus drømmer om å se mange familier som reiser ut i årene fremover, 
både på korte og lengre oppdrag. Alle folkeslag trenger å høre evangeliet, og vi som 
familier og generasjoner sammen er viktige i det oppdraget. Vi håper at vi sommeren 
2024 kan tilby familier og team fra menigheter mange muligheter til å bli med ut i 
oppdraget.
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Mot Målet #1    Nyttårsleir på Borgen

Nyttårsleir på Borgen samlet førti ungdommer fra flere land i Norden. Foto: UIO Borgen

Nyttårsleir på Borgen
Ungdom i Oppdrag Borgen arrangerte sin aller første nyttårsleir på 15 år.

Høsten 2022 startet jeg som ungdomspastor i Rovanjemi, Finland. Oppstarten var 
utfordrende for meg ettersom at jeg følte at jeg ikke hadde det som skulle til for å lede 
ungdommene. Før nyttår vurderte jeg å slutte i jobben, men så hørte jeg om nyttårs-

festivalen på Borgen. Jeg kjente at dette var noe ungdommene i menigheten vår burde 
få med seg, og arrangerte derfor tur dit. 

 
På leiren opplevde jeg at Gud talte til meg. Jeg ble minnet på hvem Gud er og hva han 

ønsker å gjøre i meg og gjennom meg, samt at jeg i disse viktige dagene fikk bygge 
en nærmere relasjon til ungdommene. Jeg er så glad i dem og ønsker å hjelpe de til å 
bli bedre kjent med Gud og vokse som disipler. Nå tenker jeg ikke lenger på å slutte i 

jobben min, men heller være mer involvert med ungdommene i menigheten.   ”

” Sami Kauppinen, ungdomspastor i Finland:
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Mot Målet #1    Nyttårsleir på Borgen

Mot Målet

Anastasiia Rychkova og Viktor Rychkov ledet årets nyttårsleir på Borgen. Foto: PrivatNyttårsleir på Borgen samlet førti ungdommer fra flere land i Norden. Foto: UIO Borgen

Nyttårsleiren Highlights samlet til sammen førti 
stykker på Borgen til nyttårsfeiring. Det var Viktor 
Rychkov (37) og Anastasiia Rychkova (31) som 
ledet nyttårsleiren. De er opprinnelig fra Russland 
og er til daglig stab hos UIO Borgen. «Gud har gitt 
oss et hjerte for nord. Vi elsker å jobbe med unge 
mennesker og igjennom leirer får vi muligheten til å 
investere i ungdommene på en helt spesiell måte», sier 
leirlederne. 
 
Planen er å arrangere Highlights ungdomsleir hver 
sommer og nyttår fremover. «Vi valgte navnet 
Highlights fordi vi ønsker at de som kommer skal få 

en personlig åpenbaring av hvem Gud er og sitte igjen 
med høydepunkter og gode opplevelser de kan ta med 
seg hjem», fortsetter de. 
 
I høst arrangerte Anastasiia og Viktor en lovsangshelg 
som de også planlegger å arrangere to ganger i året. 
Igjennom disse fire arrangementene skaper de en 
plattform hvor de kan bygge relasjon og investere inn 
i ungdom og lokalsamfunnet.  «Vi håper at teamet 
vårt vil vokse. For øyeblikket er vi på utkikk etter 
mennesker som også ønsker å tjene i nord og vi gleder 
oss til neste Highligths på Borgen 26. Juni til 2. Juli», 
avslutter de.  
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Mot Målet #1    Sammen for generasjonene - Generasjonene sammen

Sammen for generasjonene - 
Generasjonene sammen 

Den siste tiden har vi opplevd et friskt pust av 
ungdommer i UIO. Sommerens storsatsing 
med The Send mobiliserte mange, og det var 
forutgående reise-team i inn- og utland. Selv 
om de fleste er under 25 år, så har det vært 
oppmuntrende å se mange voksne og eldre 
som har stått med. Ungdom i dag lengter 
etter kristne forbilder. En misjonsleder sa det 
treffende: «Hvis den yngre garde blir stående 
alene, så kan dette fort bare bli en bølge. Men 
om de unge får stå på skuldrene til oss som er 
voksne og eldre, så kan dette bli en bevegelse. 
Jeg tror alle generasjoner trenger hverandre for 
å lykkes med å skape langsiktig engasjement 
for misjon og trosformidling». Og det er det vi 
nå ser konturene av. Både under konferanser 
og ellers har det vært en formidabel enhet 
mellom mennesker i alle aldersgrupper og ulike 
kirker. Det gamle budskapet om å leve «all in», 
- helhjertet for Jesus gjelder fortsatt. Vi ser en 
oppvåkning også i vår del av verden som og gir 
håp for framtiden. Vi er UIO’ere i alle aldre, både 
utsendinger i misjon, medarbeidere på senter i 
Norge, eller utallige frivillige på familieleirer og i 
nærmiljø.  
 

I mange tiår har Ungdom i Oppdrag arrangert 
50+ sommerleirer. To av de som har vært med i 
ledelsen er Wera og Egil Johansen. De er bosatt 
på i Larvik, vært gift i femtien år og har tre barn.  
“Allerede fra den første leiren vi ble med på i 
2003, opplevde vi så mye omsorg og varme fra 
lederskapet. Vi følte oss sett og ivaretatt – hver 
enkelt deltaker var verdifull.”, deler paret. Wera 
sier at leirene har vært et teamarbeid imellom 
en stor gruppe mennesker som har bidratt 
igjennom årene. “Vi har vært heldige som har 
hatt samfunnsengasjerte og misjonsengasjerte 
mennesker med på leirene våre. Det har blitt 
arrangert mange meningsfulle uker hvor en har 
delt liv med hverandre og hatt godt felleskap”, 
sier Wera. Paret har fått mange tilbakemeldinger 
fra deltagere som deler at leirene har dekket et 
behov for inspirasjon, fornyelse og hvordan en 
kan bety noe for andre i Guds rike.  

Vi ønsker å takke Wera og Egil Johansen med 
team, for deres engasjement og den meningsfulle 
jobben de har gjort de siste tjue årene. For i 
sommer arrangeres det nye leirer, men i en litt 
ny form; i stedet for å bare samle 50+, blir de 
gjort om til sommerleirer for voksne i alle aldre.  
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Mot Målet #1     Sammen for generasjonene - Generasjonene sammen

 
JOSTEIN EK 

Personalleder for Ungdom i Oppdrag

BORGEN, utenfor Tromsø:  
 
5. - 9. juli 2023  
 
TALERE  
Alv og Margareta Magnus. 
 
KONTAKT 
Hanne Braathen: 48358302 

GRIMERUD, utenfor Hamar:  
 
8. - 12. august 2023  
 
KONTAKT 
Jostein Ek på mobil: 9158 1451.

DATOER FOR LEIR 2023

Denne gangen blir leirene arrangert på UIO-sentrene Borgen og 
Grimerud. På en måte er dette en oppfølging av familieleirene; her 
er det ikke et eget opplegg for barn eller ungdom, og du vil føle deg 

hjertelig velkommen uansett sivil stand. Det vil bli god tid til lovsang, 
undervisning i Guds Ord, bønn & forbønn, felleskap og tid til rekreasjon. 

Informasjon om påmelding kommer etter hvert – hold av datoene! 

BORGEN

GRIMERUD
5. - 9.juli 2023

8. - 12. august 2023
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Tom Bloomer tok School of Evangelism i 
UIO Lausanne i 1974. Etter dette jobbet 
Tom for UIO i Frankrike etterfulgt av å 
lede basen i Lausanne, samme ned sin 

kone Cynthia. I 1983 var ekteparet med på 
å starte University of the nations(UofN) 

som er YWAMs (UIO internasjonalt) 
universitet. Tom har utviklet og koordinert 

UofN sine kurs og utdanningsprogram over 
mange år. I dag skriver han undervisning 

og underviser Guds ord som blir brukt 
både innenfor og utenfor YWAM.

Mot Målet #1    Guds åpenbaring og menneskets fornuft

Helt fra begynnelsen har det fantes to ulike måter å 
forstå realiteten på. Dette handler om hvordan vi ser 
hva som er ekte og sant. Vi kan referere til disse som 
åpenbaring og fornuft. 
 
SAKARJAS RESPONS TIL GUDS ORD 
I Lukasevangeliet finner vi en tekst som beskriver 
dynamikken imellom åpenbaring og fornuft – som 
også kan brukes i våre dager. Her leser vi om en 
hendelse rett i forkant av da Jesus kom inn i en mørk 
verden. Sakarja, den fremtidige faren til Johannes 
døperen gjorde tjeneste i templet. Plutselig viser 

engelen Gabriel seg for han rett ved røkelsesalteret. 
Gabriel forteller at Sakarjas livslange bønn har blitt 
hørt; han og hans kone Elisabeth skal få barn og hun 
skal bære frem en sønn. Videre sier engelen at dette 
ikke bare er en vanlig gutt, men at han skal forberede 
veien for Messias. 
 
Men Sakarja, under innflytelsen av en fornuft-basert 
gresk kultur, protesterer på ordet fra Gabriel: 
«hvordan kan dette skje? Jeg er for gammel, og det er 
konen min også». Sakarja klarer ikke å få det til å gi 
mening. Siden han ikke aksepterer ordet fra Gud, 
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Mot Målet #1    Guds åpenbaring og menneskets fornuft

befaler engelen at Sakarja skal være stum helt til 
sønnen er født (Lukas 1,20). Sakarja hadde tvilt på 
Guds ord. Nå hadde han ni måneder til å tenke over 
dette møte med Gabriel. Det første Sakarja gjør da han 
får stemmen tilbake er å lovprise Gud. Det kan vi lese i 
Lukas 1,67-79. 
 
NÅR GUDS ORD BLIR FORNUFTBETINGET 
En av de store avgudene mennesker har å kjempe med 
er vårfornuft i møte med Guds åpenbaring. Dette er en 
av de mest effektive strategiene som fienden bruker; 
nettopp å hindre troende fra å handle på det Ånden 
sier. En avgud fungerer slik som dette: Guds gjerninger 
og Guds ord har nødt til å gi mening i forhold til vår 
menneskelige forstand. Akkurat slik som Sakarja 
trodde og handlet ut ifra. Vi bestemmer oss for at hvis 
det ikke gir mening med vår menneskelige forstand så 
handler vi heller ikke på det. På denne måten gjør vi 
lydigheten ovenfor Guds ord og ledelse betinget til vår 
fornuft. 
 
VALGTE BORT GUDS KALL 
Regelmessig opplever jeg at noen av mine tidligere 
studenter kommer til meg og sier noe slikt som dette: 
«vet du, jeg tror at Gud talte til meg om å bli misjonær 
da jeg var student hos deg. Jeg klarte bare ikke å se 
hvordan det skulle fungere. Det første barnet vårt var 
på vei, jeg hadde en jobb som ventet på meg i firmaet 
til svigerfaren min - det ble bare for mye. Jeg gjorde 
aldri noe med det». Stemmer deres er preget av anger 
– i det de lurer på hvordan livet kunne vært, om de 
hadde valgt annerledes. Men, de klarte bare ikke å se 
for seg hvordan ordet fra Gud skulle passe inn i det 
daværende livet. De var aldri lydige. Vi har nødt til å 
forstå dette: i Guds realitet følger forståelse, lydighet. 

Forståelsen kommer ikke på forhånd. Den kommer 
ofte ikke før vi tar et steg i tro. Med andre ord kan vi 
ikke begrense lydigheten vår til det vi forstår på 
egenhånd.  
 
HØRE OG GJØRE GUDS ORD 
Loren Cunningham, som startet Ungdom i Oppdrag 
internasjonalt sier at en nøkkel til å vokse en av 
verdens største misjonsorganisasjoner har vært dette: 
lytt til Guds ord, bekreft det og gjør det. Han venter 
aldri på å forstå det først. Han vet at forståelse vil 
åpenbare seg i det han går i lydighet - steg for steg. 
 
MARIAS HJERTEHOLDNING 
I Lukas 1 kan vi lese en annen historie. Engelen 
Gabriel reiser til Nasaret for å gi en enda større nyhet 
- denne gangen til jomfru Maria, Jesu fremtidige mor. 
Hun stiller også spørsmål ved det Gabriel sier, og ved 
første øyekast kan det virke som det samme spørsmål 
som Sakarja stilte. Men, i motsetning til Sakarjas 
historie, kommer ikke Gabriel med noen dom over 
det Maria. Når vi ser nærmere på Marias spørsmål, 
kan vi legge merke til en liten, men viktig forskjell fra 
Sakarja. Maria spør: «hvordan kan dette skje?»(v. 34). 
Med andre ord avviser hun ikke ordet fra engelen, 
hun lurer bare på hvordan dette faktisk skal skje. Et 
veldig godt spørsmål! Hun er forlovet med Josef, som 
mest sannsynlig kommer til å ønske en forklaring på 
situasjonen. Gabriel gir Maria et svar. Det virker som 
Maria har bestemt seg for noe i hjertet sitt; å følge 
lydighetens veg, uansett hva det vil koste henne. I 
kirkens tradisjon er det i dette øyeblikket Den hellige 
ånd kommer ned og planter et Hellig frø i magen 
hennes. 
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ta en avgjørelse imot det budet Gud hadde gitt de. Helt 
siden Adam og Eva tok denne avgjørelsen har 
menneskehet fortsatt med mot motargumenter til 
Guds ord. Paulus skriver at en av de store 
utfordringene menneskene har i sin etterfølgelse av 
Gud er festningsverkene i hodet vårt; argumenter og 
meninger som leder oss på våre egne veier, i ulydighet 
til Gud(1 kor 10,4-6). At vi bruker vår fornuftige evne 
til å gå imot det Gud sier. Noen ganger kan det til og 
med hindre oss i å se og høre det Gud gjør. 
 
GUDS RØST FRA HIMMELEN 
Et eksempel på dette er den Greske tankegangen på 
den tiden Jesus levde. De trodde at den overnaturlige 
dimensjonen ikke fantes. Da det overnaturlige skjedde 
rett foran øynene på dem, ble de tvunget til å komme 
med en alternativ forklaring på det som skjedde. I 
Johannes 12,28 ber Jesus en bønn. Han avslutter med å 
si: «Far, la ditt navn bli herliggjort!», videre står det at 
det lød en røst fra himmelen som responderte: «Jeg 
har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen».   
 
TORDEN? 
Den trefoldige tolkningen av røsten fra himmelen, er 
fascinerende. Den første tolkningen finner vi i vers 29. 
Majoriteten av folkene til stede er influert av den 
greske tankemåten. Disse konkluderer med at røsten 

 
GUDGITT FORNUFT 
Fornuft og logisk tenkning er gitt oss av Gud. Den er 
en viktig del av det å være skapt i Guds bilde. Det er 
faktisk avgjørende når det kommer til å leve ut 
skapelsens mandat (1. mos. 1,26), som er å være gode 
forvaltere av Guds skapelse. Gud har gitt oss evnen til 
å forstå hvordan universet fungerer, helt fra de små 
detaljene til de store galaksene. Vårt intellekt er 
gudgitt. Når Gud taler til oss, forventer han en 
respons fra oss. Igjennom profeten Jesaja (Jes 1,18-20), 
utfordrer han oss til å kjempe med spørsmål og 
fornuft sammen. Gud kan ofte sette flere alternativer 
foran oss, hvor hvert av valgene vil få ulike 
konsekvenser. Igjennom bibelen gir han oss 
retningslinjer og gode eksempler å leve etter, som vi 
kan bruke for å ta gode valg. Gud gir oss også 
eksempler på hva som kan gå galt når vi avviser hans 
ord og ledelse i livene våre. Dette vil si at å tenke selv 
og bruke fornuften vår er en god og gudgitt ting, så 
lenge det ikke blir en avgud i livene våre. Om vi som 
mennesker står fast på hva vi tror er rett, og dette 
motsier Gud – da er vi på villspor. 
 
NÅR FORNUFTEN FØRER OSS VILL 
Det var akkurat dette Adam og Eva gjorde; de hadde 
fått et tydelig ord fra Gud, (1. mos 1,16-17), men 
slangen kom for å villede de. Fienden brukte logisk 
tenkning og fornuftige argumenter til å lede inn på å 
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TOM BLOOMER

var torden. Siden det overnaturlige ikke finnes, så 
måtte de finne en logisk, fornuftig og materialistisk 
forklaring på situasjonen. 
 
EN ENGEL? 
Den andre tolkningen kommer fra en gruppe 
Fariseere. De er nysgjerrige og sultne på det 
overnaturlige. Deres forklaring var at dette måtte være 
røsten til en engel. Denne type gruppe med fariseere 
kan vi sammenligne med New-Age grupper i dag. De 
er sensitive til den usynlige verden, men er forvirret på 
hvem som faktisk er der ute, hvem som kommuniserer 
og hva motivet deres er. 
 
HVORDAN HØRER VI GUDS STEMME? 
Det var også en tredje gruppe der, som kanskje bare 
besto av Jesus og Johannes. De visste hvem som hadde 
talt og hva som ble sagt. Her er det interessante 
aspektet: selv om det var de samme lydbølgene fra 
himmelen i luften, den samme lyden gikk igjennom 
alle som var til stede – helt på samme tid. Men likevel 
er de tre tolkningene av lyden totalt forskjellige. 
 
Forskjellen skjer fordi Guds stemmer gikk igjennom 
deres filter av forståelse og fornuft. Igjennom det 
sorterte de sannheten bort, fordi de ikke fikk den til å 
stemme i deres egen hode. 
 

UNDRING OG IKKE AVVISNING 
Hvordan håndterer vi da denne utfordringen i vårt 
eget liv? For meg er det helt åpenbart at fornuft og 
åpenbaring må jobbe sammen. Vi har fått evnen til å 
tenke selv og bruke hodene våre. Alt for lenge har vi 
praktisert at disse to er motstridig. Enten må vi å 
avvise det overnaturlige eller så må vi avvise fornuften 
vår. I stedet for å holde disse helt separat, kanskje det 
er en mulighet for at de kan fungere sammen? Da kan 
vi se Johannes 8,32 blir virkelighet – at vi skal kjenne 
sannheten, og sannheten skal sette oss fri.  
 
Akkurat slik som Maria; hva om vi møter Guds ord 
med undring og ikke avvisning? Kanskje Guds veier 
tar oss med inn i noe nytt og spennende som vi hadde 
gått glipp av, om vi ikke hadde lydd hans ord. 
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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



— SIRI IVERSEN, Generalsekretær 
Misjonskirken Norge og pastor.

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

Dag Jax 
HVA FÅR DU UT AV 
DETTE, GUD? 
 
Om Guds evige moti-
vasjon 
 
299,-

“Dersom du ikke vil bli utfordret, 
så er dette ikke boken for deg. 
Dersom du derimot ønsker å bli 
både oppmuntret, trøstet og utfordret 
i din tro og vandring med Gud, så 
anbefales boken varmt”

Nyheter fra Proklamedia

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

Oddvar Søvik 
GUD HELBREDER 
 
299,-

Håvard Sand 
DRØMMEN OM NORGE 
 
379,-

Tonje og Dag William 
Haugeto Stang 
SENK SKULDRENE -OG 
TJEN GUD 
 
329,-

Eli Haugen 
HELT ANNERLEDES BLE 
DET 
 
299,-


