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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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ANDREAS NORDLI
Leder for Ungdom i Oppdrag Norge

I sommer opplevde jeg mange mirakler 
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Det er ikke første gang jeg opplever slike mirakler. Det har 
skjedd mange ganger før. Men det er like mektig hver gang. 

Den 25. juni arrangerte vi The Send i Telenor 
Arena. Dette ble det største tverrkirkelige møtet 
i Norge på over 20 år med over 9300 solgte 
billetter. Det var der miraklene skjedde. 
 
Et mirakel er noe som Gud gjør, noe umulig som 
Gud muliggjør. Vi kan be om et mirakel og vi 
kan legge til rette for et mirakel. Men det er bare 
Gud som kan gjøre et mirakel. 
Hvilke mirakler gjorde Gud? 

Det første miraklet fra Telenor Arena er at 
Gud kalte mennesker til frelse. Og mennesker 
ble frelst. Vi har snakket med 120 personer i 
etterkant av The Send som sier at de tok imot 
Jesus som frelser den dagen. Frelsen er et 
mirakel som Gud gjør. 

Det andre miraklet er at Gud kalte mennesker 
til misjon. Tusenvis løftet skoene sine den dagen 
som et symbol på at de sa ja til gå der Gud kaller 
dem – enten det er snakk om sine nabolag, sine 
skoler og studiesteder, til folkeslagene eller for å 
hjelpe vanskeligstilte barn. 

Mirakelet er noe som skjer inni oss. Det er noe 
Gud gjør med hjertet vårt som får oss til å si ja. 

Han banker på hjertedøra mi og spør om jeg 
vil si ja; først ja til hans frelse og deretter ja til å 
tjene ham.  
 
Hva må til for at dette miraklet skal skje? 
Det trengs to ingredienser; en menneskelig 
ingrediens og en guddommelig ingrediens:  
 
Den menneskelige ingrediensen er forkynnelsen 
av Guds ord. Paulus skriver i Romerbrevet 10,17 
at troen kommer av å høre Guds ord forkynt. 
Dette gjelder både kallet til frelse og kallet til 
misjon. Den guddommelige ingrediensen er Den 
hellige ånds virke i hjertet til den som har hørt 
Guds ord forkynt.  
 
Altså, når Den hellige ånd kan bruke Guds ord 
som forkynnes, så skapes kall i menneskers 
hjerter; kallet til frelse og kallet til misjon. Og 
dette opplevde vi mange ganger i sommer på 
The Send. Det er et mirakel hver gang det skjer 
 
Vår jobb er deretter å si ja til kallet. Ingenting 
gjør meg mer glad enn når mennesker sier ja. 
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GROW 
I januar 2023 starter UIO en ledertreningsskole 
for unge ledere imellom 20 og 28 år. En 
modulbasert skole over 3 uker. Er du i mellom 
20 og 28 år? Ønsker du å bli trent i lederskap? Da 
er GROW noe for deg! Grow vil forberede deg 
til lederskap ved å utruste deg til å lede på tre 
forskjellige områder: å lede deg selv, å lede team – 
å lede organisasjon. 

NY REDAKTØR FOR MOT MÅLET 
Karoline Nyhaug er ny redaktør for Mot Målet. 
Hun er opprinnelig fra Ålesund, men har jobbet 
på tre UIO-senter de siste syv årene – og er nå 
bosatt på Grimerud hvor hun jobber med media 
og kommunikasjon.  

NY DTS-KOORDINATOR 
Eva Furuskjeg trer denne høsten inn i rollen 
som nasjonal DTS-koordinator. Eva bor i Skien 
sammen med mannen Vegard og sine to barn. Til 
daglig jobber hun som DTS-leder hos Ungdom i 
Oppdrag i Skien. 

OVERSKUDD FOR UNGDOM I OPPDRAG 
Regnskapstallene for hele Ungdom i Oppdrags 
virksomhet i Norge viser en total omsetting på 
91 millioner kroner i 2021 og et overskudd på 4 
millioner kroner. Av omsettingen er 14 millioner 
kroner innsamlede midler. 
 
«Omsettingen i 2021 er nesten like høy som før 
pandemien, og det forventes at vi passerer 100 
millioner kroner i omsetting 2022», sier Andreas 
Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag.

Kortnytt

 Eva Furuskjeg

Grow 2023

 Karoline Nyhaug 
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Tekst
KAROLINE NYHAUG 

Redaktør i Mot Målet

«Gud kan bruke meg»

Rett etter et ungdomsmøte jeg var på i vår, kom 
det en jente på 16 år springende mot meg. Hun 
slengte seg rundt halsen min. Da hun slapp taket, 
hadde hun tårer i øyene. «Jeg kommer aldri til å 
glemme denne kvelden», sa hun til meg. 
 
Gud hadde gitt henne en tanke under møte. Hun 
hadde tenkt at venninnen hadde vondt i høyre 
kne. Da hun spurte venninnen sin, kunne hun 
bekrefte at ordet hun hørte fra Gud var helt rett. 
Deretter la hun hånden sin enkelt på kneet til 
venninnen og ba en enkel bønn. Da forsvant 
smerten. 
 
«Nå vet jeg at Gud kan bruke meg», sa hun til 
meg. Det ble et viktig før og etter i troen og livet 
hennes, en opplevelse som ga jenta en nøkkel i 
troen og etterfølgelsen av Jesus; Gud kan bruke 
meg. 
 
Under arbeidet med denne utgaven av Mot 
Målet, er det nettopp dette jeg sitter igjen med 
– at Gud både kan og ønsker å bruke meg og 
deg. Artiklene i bladet forteller historier om 

mennesker som har gitt sitt ja til Jesus, og lar seg 
bruke av han på ulike måter. 
 
Hvordan ser dette rent praktisk ut i våre liv? Det 
begynner med at vi stiller oss i en posisjon hvor 
Gud kan bruke oss. For hva om vi begynner 
dele troen vår med vennene våre? Eller i 
praksis velger å være hans hender å føtter til 
de som trenger det mest? Om du kjenner på et 
misjonskall, da kan du ta steg i retning av å flytte 
til et unådd folkeslag for å vise mennesker der 
hvem Jesus er. Hvilken forskjell hadde det gjort? 
 
Derfor håper jeg at du ikke bare blir inspirert, 
men også lar deg utfordre når du leser denne 
utgaven av Mot Målet.

Jeg ønsker å begynne med å takke Ane for hennes innsats og arbeid 
som designer og redaktør for Mot Målet det siste året. Hun har gjort en 

formidabel jobb både med design og tekst. Takk!

TAKK TIL ANE BOLLESTAD RØED
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UIO Ternopil startet DTS for ukrainske 
flyktninger – nå er 22 studenter ute på outreach. 

Benjamin Petkun sammen med medelevene sine på DTS i 
Ternopil. Foto: Privat 

Jarek er baseleder for UIO Ternopil. Denne høsten leder han 
DTS for flyktninger. Foto: Sofia Vesalainen

Jarek Yahotin  er baseleder for UIO i Ternopil, 
en by langt vest i Ukraina. Byen har tatt imot 
titusenvis av flyktninger siden krigen brøt ut. Da-
gene som baseleder er mildt sagt fulle; UIO Ter-
nopil har siden krigen startet hjulpet flyktninger 
som har kommet fra øst i landet. Jarek forteller 
at samtidig som at han leder DTS-en, har han 
ansvar for logistikken rundt utdelingen  av mat 
fra varehuset deres, som de distribuerer lokalt 
og til 15 ulike byer rundt Ternopil. Tjenesten på 
basen har fullt og helt vært fokusert på å hjelpe 
de krigsrammede flytningene som er kommet 
deres vei.  

DTS for flyktninger i Ukraina

8



 
Mot Målet

Mot Målet #4     DTS for flyktninger

vare på meg – også når det er krig. Jeg tror Han 
har utrustet meg til å hjelpe andre», sier Benja-
min. En uke etter at vi møtte Benjamin i Ternopil 
reiste han på outreach til andre deler av Ukraina. 
 
«Det er så klart annerledes å arrangere DTS for 
mennesker som er rammet av krig og har måtte 
flykte. Mange er bekymret for familiene hjemme 
og for sin egen fremtiden, men vi ser at Gud 
møter dem med omsorg og håp», sier Jarek.  

 
Flesteparten av stu-
dentene er flyktninger 
til Ternopil og kom-
mer fra Øst-Ukraina. 
Blant annet er fem av 
studentene fra Mariu-
pol i Donetsk fylte, en 
by som er særlig hardt 

rammet av krigen. Mange vet ikke om husene i 
hjembyen består eller ikke.  
 
Det kan være stor kontrast fra å miste alt og 
flykte fra hjembyen sin til å gå på DTS, i et godt 
kristent felleskap i Ternopil. Studentene reiste 
på outreach i begynnelsen av oktober for å dele 
det Gud har gjort i deres liv – og for å være til 
velsignelse for andre. «Gud kan bruke enhver 
situasjon til å gjøre seg kjent for oss mennesker, 
dra oss nærmere seg selv og bruke oss til å være 
en velsignelse for andre – til og med i krig», 
avslutter Jarek.

Tross den hektiske tiden de er i, bestemte basen 
seg for å starte disippeltreningsskole i august. 
Dette er en DTS spesielt tilrettelagt for ukrainske 
flyktninger. Skolen har 22 studenter.  
 
Jarek forteller at da det først ble foreslått å kjøre 
DTS på basen, var han ikke veldig positiv. «Jeg 
tenkte at det var helt vilt å skulle arrangere 
en DTS midt opp i alt det andre arbeidet vi 
gjorde», sier han. «Men så begynte jeg å se rundt 
meg, på alle de unge 
menneskene vi hadde 
rundt oss – og hvilken 
mulighet dette kunne 
være. Raskt var det 
mange som søkte», sier 
han.  
 
Alt skjedde fort og det 
gikk bare noen uker fra de bestemte seg for å 
kjøre skolen, til den første undervisningsuken 
begynte. Noen av studentene var ikke kristne en 
gang da skolen startet – de fikk høre om Jesus 
bare en kort stund før DTS-en begynte. «De er 
alle på forskjellige plasser i livet. Å velge å tro kan 
være en prosess – men Den hellige ånd gjør sitt 
verk i riktig tid», sier Jarek. 
 
Benjamin Petkun (31), er student på DTS-en. 
Han har vokst opp i Øst-Ukraina og flyktet da 
krigen brøt ut. Da krigen startet hjalp han til med 
humanitært arbeid og evakuering av flytninger, 
før han ble invitert med på DTS. «Gud har vist 
meg sin kjærlighet, at Han beskytter meg og tar 

«...vi ser at Gud møter 
dem med omsorg og 

håp»
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I sentrum av landsbyen Moshchun utenfor Kyiv, møter vi Nina (57) ved porten til hennes 
nye hus. Hennes gamle hus ble bombet under krigen. 

Ungdom i Oppdrag i Ukraina jobber med å 
bygge midlertidige boliger til mennesker som har 
fått ødelagt husene sine i krigen. Moshchun var 
en strategisk by å okkupere for russerne da de var 
på vei inn i Kyiv og derfor ble det kjempet hardt 
i begynnelsen av krigen. På grunn av dette er 
store deler av byen ødelagt og mange har mistet 
hjemmene sine. 
 
LIV I RUINER 
Etter å ha vist oss det nye huset sitt, tok Nina 
oss med litt lengre ned i gaten. Vi hjalp henne å 
løfte opp noen metallplater slik at vi kunne gå 
inn i det som en gang var huset og hagen hennes. 
Det var vanskelig å forestille seg at dette en gang 
hadde vært noens hjem.   
 
Hun tar oss med midt opp i ruinene av huset, og 
peker og forklarer hvordan det så ut før og hva 
som brukte å stå hvor. Med tårer i øynene for-
teller hun hvordan alt dette er 14 år av mannen 
og hennes liv, lagt i ruiner.  
 
TO UKER I KJELLEREN 
Ved siden av oss ligger en oppbrent bil som de 
kjøpte ny for tre år siden og arbeidsutstyret til 
mannen som sørget for inntekten deres, som 
nå er ødelagt. Det eneste som står igjen av selve 
huset er vaskemaskinen og pipen. Nina peker på 

Håp i ruinene

Nina står i ruinene av sitt gamle hus. Foto: Maria Olivie Huse
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Dette er det nye midlertidige huset som Ungdom i Oppdrag har 
bygget for Nina. Huset er ikke stort, men det inneholder kombinert 
kjøkken og stue, bad og soverom. Her kan hun bo inntil noe mer 
permanent er på plass. Foto: Maria Olivie Huse
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et hull i bakken som førte til kjelleren deres. Da 
bombingen startet, søkte hun ly i kjelleren i to 
uker.  
 
Før teamet som var på besøk dro, gav vi henne 
en radiator, slik at hun kunne holde varmen 
igjennom vinteren i det nye huset sitt.  
 
HOMES OF HOPE 
Å stå midt i ruinene av huset sitt kan virke full-
stendig håpløst. Tanya Sokolovski leder Homes 
of Hopes, et av Ungdom i Oppdrags husbygging-
sprosjekt rundt Kyiv. Hun sier at selv om disse 
midlertidige husene som bygges er enkle, så gir 
de likevel glimt av håp. «Tenk deg når 30 av disse 
små husene popper opp i en landsby – det er 
tegn til liv og tegn på en fremtid», sier hun. Slik 
hjelp kan være et håp midt i alt det mørke. 
 
VARME TIL VINTEREN 
Nå vil denne kvinnen i Moshchun kunne holde 
seg varm i det nye huset sitt igjennom vinteren. 
Men flere trenger å få samme mulighet. I Kyiv 
har Ungdom i Oppdrag bygget nærmere 100 
midlertidige hus i landsbyer som er hardt ram-
met av krigen, og i løpet av høsten planlegges 
ytterligere 80 midlertidige boliger. Målet er å 
hjelpe flest mulig med å overleve vinteren uten å 
måtte flykte til Vest-Ukraina. 

11
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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

Mange av de som først flyktet fra krigens 
herjinger til Vest-Ukraina og videre til andre 
europeisk land, har vendt tilbake til hjemstedene 
sine. Der bor mange hos slektninger, naboer og 
venner. Og noen bor i sine ødelagte hus.  
 
Vinteren i Ukraina blir kald. Og for mennesker 
som ikke har et hjem, for de som bor der 
infrastrukturen er ødelagt og det ikke er 
mulighet for oppvarming, står foran en 
forferdelig vinter.  
 

Ukrainske myndigheter har gitt beskjed om at 
Ternopil i Vest-Ukraina må forberede seg på 
å ta imot opp til 50 000 nye flytninger denne 
vinteren, fordi det blir for kaldt for de å bli 
værende der de er i de østlige delene av landet. 
Mange ukrainerne trenger desperat hjelp – vil du 
bli med?  
 
Ungdom i Oppdrag har så langt bygget nesten 
100 midlertidige hus i landsbyer rundt Kyiv. I 
løpet av høsten skal vi bygge ytterligere 80 hus. 
Vi tilbyr også husrom og mat til flyktninger som 
kommer til Ternopil.

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

Mot Målet
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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 fattige 

flyktninger ut av krigssonene i landet.  
 

Nå trenger vi mer for å kunne hjelpe flere, slik at flere familier kan spise seg 
mette og å gi husrom til så mange som mulig i vinter. For å fortsette å hjelpe, 

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 g

773986
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THE SEND 
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På The Send løftet flere tusen mennesker 
skoene sine i været som en symbolsk handling 
på at de ønsker å følge Jesus helhjertet og 
gjøre det han kaller til.  
 
Det var mange høydepunkt på The Send. 
Det største var kanskje at vi faktisk klarte å 
gjennomføre det. Noen tenkte nok vi hadde 
tatt vann over hodet med å leie selveste Telenor 
Arena. Men sammen klarte vi det, og det var for 
meg noe av det viktigste.  
 
Under selve dagen snakket vi om nabolag, 
misjon, vanskeligstilte barn og skoler. Vi 
forkynte evangeliet til frelse og vi formidlet 
viktigheten av bønn og regelmessig bibelbruk.  
 
Opplevelsen av å stå sammen, alle 
generasjonene i Guds rike, ble veldig tydelig 
da Alv og Margareta Magnus, tidligere ledere i 
Ungdom i Oppdrag, ba en velsignelsesbønn helt 
på slutten av kvelden, etterfulgt av Kari Jobe 
som sang The Blessing.  
 
Likevel, for meg personlig var nok 
høydepunktet øyeblikket da flere tusen 
mennesker løftet skoene sine i været for å aktivt 

vise at de er villige til å gå dit Jesus kaller og gjøre 
det han sier. Vi tror Gud kaller mennesker. Og 
dette var et øyeblikk der vi kunne respondere på 
kallet med et «ja!».  
 
Nå i etterkant har vi ringt 3000 deltagere fra The 
Send, alle som hadde svart «ja!» i The Send-
appen. Det har resultert i mange flotte samtaler. 
Allerede har det blitt sendt ut flere misjonsteam 
med unge deltagere fra The Send til andre land, 
det har blitt arrangert misjonskonferanser for 
de som ønsker å bli langtidsmisjonærer og 
mange har blitt invitert til å starte skolelag rundt 
omkring på videregående skoler og studiesteder 
i Norge.  
 
Hadde The Send bare vært en event, så er det 
ikke sikker vi ville gjort det. Men fordi The Send 
først og fremst var et arrangement som koblet 
sammen ungt engasjement og handling, med 
tydelig oppfølging i etterkant, så tror jeg The 
Send førte til at mange mennesker tok valg som 
setter retning for resten av livet.  
 
Mange spør om jeg er fornøyd. Svaret er at The 
Send ble alt vi kunne drømme om.

15
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Gud helbredet kneet mitt 
En stund før The Send gikk kneet mitt ut av ledd, og jeg 
hadde fortsatt smerter og problem med å bøye kneet. På 
slutten av The Send ble de som hadde smerter og trengte 
helbredelse bedt om å rekke opp hånden. Venninnen min 
som stod ved siden va meg lå hendene på kneet mitt og 
etter et par sekunder inn i bønnen var alle smertene borte 
og jeg kunne bevege kneet helt normalt!

Helbredet fra astma 
Gud helbredet meg. Jeg slet med astma og tung-
pust i flere måneder men, ble 80 % bedre den 
kvelden og to dager etter var det helt borte og det 
har ikke kommet tilbake. Jeg har også fått mer 
lufttilgang og oksygen som gir meg masse energi 
og overskudd! 

«G
ud

 h
el

br
ed

et
 k

je
ve

n 
m

in
»

«Gud gav meg en ny brann og gav 
meg et nytt hjerte for misjon – jeg 
er klar for å bli sent!»
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Bildetekst

100% for Jesus 
Jeg døde fra meg selv. Jeg gav opp mitt komfort-
able kristenliv og vil leve 100% for Jesus. Jeg vil 
gå på vannet, gå i tro og gå dit Gud leder meg 
uten å tenke på at jeg må fikse alt, men å stole på 
at Gud hjelper meg! 

Jeg vil leve for Jesus  
Under en av talene på The Send opplevde jeg at Gud talte til meg – og det føles 
som livet mitt ble forandra for alltid.  
 
Jeg har alltid vært kristen, og har følt meg heldig som har fått vokse opp i 
en kristen familie. Men i det siste har jeg vært i et miljø som har hatt dårlig 
innflytelse på meg – og jeg har følt meg som en dårlig rollemodell for søstrene 
mine. Jeg har bedt til Gud om han skal hjelpe meg å holde fokus på han og 
ikke gi inn til press fra vennene mine.   
 
Under The Send opplevde jeg at Gud svarte bønnene mine;  
Jeg ønsker å leve for Jesus, jeg vil gi han hele livet mitt, ikke bare deler av det. 
Selv om jeg ikke vet om jeg alltid klarer det, ønsker jeg å gi han alt.   
 
Jeg vil være en inspirasjon og forbilde for søstrene mine – vise de hva det betyr 
å bli elska og elske Jesus. Slik at de vokser opp og ønsker det samme.

Personlige historier

«Forvandlet og hjerte mitt er 
satt brann»

Dette er noen få av mange Dette er noen få av mange 
historier som deltagerene på The historier som deltagerene på The 
Send har sendt oss. Send har sendt oss. 

Mot Målet #4    Personlige historier 
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Kari Jobe var en av de mange lovsangslederne på The Send. Foto: The Send

Helt mot slutten av det tolv timer lange The Send, var tidligere ledere av Ungdom i Oppdrag, Alv 
og Margareta Magnus, på scenen og bad en velsignelse over alle deltagerne.
Foto: The Send.
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Et møte med Jesus endret retningen på livet 
En 18 år gammel gutt fortelle at han vokste opp i et fosterhjem uten kontakt 
med sine biologiske foreldre. Noen uker før The Send feiret han russetiden sin, 
hvor han både brukte og solgte rusmiddel. Kl. 10:30 på Telenor Arena, møter 
han Jesus. Gutten blir deretter fylt med Den hellige ånd og beskriver at han for 
første gang i sitt liv gråter gledestårer. Dagen etter The Send lar han seg døpe i sin 
hjemme menighet.  
 
Et før og etter. Et møte med Jesus som endret retningen på livet.  
 
Lørdag morgen 25. juni strømmet 9000 mennesker inn dørene på Telenor Arena. 
Vi tror dette ble en dag som mange kommer til å se tilbake på å tenke; det var her 
det starta.  
 
5091 mennesker responder i appen på å gå all inn. De responderer på at helhjer-
tet etterfølgelse av Jesus skal se ut som noe i deres liv; i bønnelivet, på sine skoler, 
arbeidsplasser, nabolag, i møte med sårbare barn og ute i misjon. 

 

Det var mange som ledet lovsang på The Send. Blant dem var Dunamis fra Brasil.
Foto: The Send

Mot Målet #4    The Send
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The Send - hva nå?
Nå legges det planer for The Send i både Europa og flere norske byer. 

«Vi er superfornøyd med The Send. Det ble så 
bra som vi kunne drømme om», sier Andreas 
Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag. Han sier 
at mange spør om Ungdom i Oppdrag tenker å 
gjøre det samme flere ganger.  
 
EUROPA 
«Det var så arbeidskrevende å gjennomføre 
The Send, at vi ikke hadde kapasitet i forkant av 
arrangementet til å tenke på flere eventer, selv 
om vi hadde gjort oss noen tanker om videre 
arbeid i etterkant. Samtidig fikk vi så mye kritikk 
fra både den ene og den andre siden, at vi ikke 
helt turte å si noe offentlig om veien videre 
heller», sier Andreas Nordli.  
 

Men nå legges altså planer for veien videre. 
Nordli sier at kristne kirkesamfunn og 
misjonsorganisasjoner i syv forskjellige 
europeiske land har rettet konkrete forespørsler 
om å kunne arrangere The Send i deres 
land. «Det er for tidlig å si noe om når og hvor 
The Send tar veien i Europa, men jeg tror kanskje 
vi kommer til å kjøre The Send i to eller tre 
europeiske land i 2024 og 2025», sier han. 
 
NORGE 

Det ble solgt 9380 billetter til The Send. Og 
når man legger til noen hundre frivillige 
medarbeidere, ble dette det største tverrkirkelige 
arrangementet i Norge på over 20 år. Bredden 
som samlet seg bak The Send var også historisk.  
«Vi opplever bra oppdrift rundt The Send i 

Telenor arena 25.juni 2022. Foto: Einar Barane
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Norge, og vi legger nå planer for å kunne kjøre 
lokale varianter av The Send i tre norske byer 
til våren», sier Nordli. Det er enda litt for tidlig 
å si hvor dette kommer til å skje, men det er 
avklart at en av samlingene blir i IMI-kirken i 
Stavanger. «Vi planlegger å gå offentlig ut i slutten 
av oktober med datoer og byer», sier han. 
 
SAMME MÅTE 
Han sier at The Send til våren blir bygget over 
samme lest som i Telenor Arena, men den store 
forskjellen er at det skal eies av lokale partnere 
som også tar ansvar for oppfølgingen i etterkant.  
 
«Målet er jo å mobilisere og aktivere unge 
mennesker til helhjertet etterfølgelse av Jesus og 
til å si ja til hans kall til tjeneste. Forhåpentligvis 

kan vi samle flere tusen mennesker til disse tre 
eventene også», sier han.  
 
Andreas Nordli sier det meste gikk knirkefritt i 
Telenor Arena, så er det også noen lærdommer 
man tar med seg videre.  
 
«Vi hadde noen problemer med The Send-
app-en. Noe skyldtes nok kanskje en 
programmeringsfeil som gjorde at den ikke 
funket som den skulle på alle telefoner. Og så 
ble nok også nettet veldig presset, som gjorde at 
ting gikk litt tregt. Derfor må vi vurdere om det 
finnes en bedre måte å få deltagere til å si ja på, 
enn i en app», sier han.
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Tekst 
YNGVILD HOFSTAD 

Misjonsleder for Ungdom i Oppdrag Norge

Yngvild Hofstad er Ungdom i Oppdrags misjonsleder. Her skriver hun om misjonsoppdraget

MØTE MED SOMITRA  
Da jeg var 23 år reiste jeg på min første mis-
jonstur til India. Det var i 1995. Der møtte jeg 
Somitra – en 12 år gammel jente. Teamet vårt 
besøkte Lakha-Mandal, en landsby med vakre 
trehus og vennlige mennesker. Ingen i landsbyen 
hadde kjennskap til Jesus. Vi snakket om Jesus 
med mennene på åkeren, på hindu-barneskolen 
til Somitra og med familien hennes. Somitra 
inviterte meg hjem på chai og grøt. Fra da av ble 
hun med oss på alt vi gjorde i landsbyen. 

Somitra har fått en stor plass i hjertet mitt. 
Hvordan det har gått med denne nydelige jenta 
som nå har blitt voksen? Fikk hun tak i noe av 
evangeliet og Jesu godhet gjennom våre ord og 
handlinger?   
 
«ALL IN» FOR MISJON 
Når historier om mennesker som ikke kjenner 
Jesus kan bedrøve meg, så vet jeg at det berører 
Guds hjerte enda mer. Bibelen fremstiller en 
misjonerende Gud som er for alle folkeslag. Han 
lengter etter at alle verdens «somitraer» skal få 
muligheten til kjenne ham og tilbe sin skaper. 
 
Hvordan kan dette skje? Han sender deg og 
meg. Slik Jesus ble sendt til jorden for å tjene, 
gi oss sannhet og liv, sender han oss for å gjøre 
det samme (Joh 20,21). Her hviler det et stort 
ansvar på oss kristne – en befaling faktisk. Dette 
kallet gir oss en hensikt som er mye større enn 
oss selv. Vi er blitt betrodd det mest meningsfulle 
oppdraget, et oppdrag som har evig betydning. 
For et privilegium! Du og jeg kan være med å 
skape historie sammen med Gud. Han er nemlig 
«all in» for misjon.  
 

ET ENORMT BEHOV  
I Ungdom i Oppdrag tror vi på å sende menne-
sker til nasjonene. Ungdom i Oppdrag har nå 
over 100 langtidsutsendinger i forskjellige land. 
Vi drømmer om å se ti ganger så mange. Ikke 
fordi tallet 1000 er så viktig, men fordi behovet 
er enormt. 40% av jordas befolking har lite eller 
ingen tilgang til evangeliet. Hvis ingen kristne 
velger å investere i deres fremtid, vil de mest 
sannsynlig leve livene sine uten å høre om Jesus. 
 
ALLE GENERASJONER ER UNIKE 
Jeg tror Gud utruster hver generasjon med unike 
gaver, særpreg og nøkler for å kunne nå sin 
egen generasjon. Til dere unge; dere er solide 
og ærlige, står opp mot urettferdighet, liker å 
samarbeide, er relasjonelle, globale, og elsker 
mangfold.  Denne unike generasjonen er plassert 
her «for en tid som denne». Han som sender deg, 
er både med deg og for deg (Rom 8:31).   
 
FULLFØRE LØPET SAMMEN 
Jeg tror vi ser starten av en global misjonsbølge 
som har potensial til å bli tidenes mest innfly-
telsesrike: en bølge som vil involvere alle gen-
erasjoner og nasjonaliteter. Der kristne fra alle 
verdens hjørner og sammenhenger engasjerer 
seg sammen om oppdraget. Uansett hvilken gen-
erasjon du tilhører; ikke bli stående på sidelinjen 
av det Gud gjør i vår tid – la oss fullføre løpet 
sammen, og gå «all in» for de som ikke har hørt 
om Jesus!

I 1995 reiste Yngvild på misjonstur til India for første gang. Her 
ble hun kjent med Somitra. Foto: Privat
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Ungdom i Oppdrag fyller 50 år

1987: Loren Cunningham og Alv Magnus deltar på fakkel-
stafetten som starter i Trondheim, en stafett som gikk gjennom 
store deler av landet.

I år er det 50 år siden UIO Norge ble startet. 
Siden 1972 har mange mennesker vært innom 
UIO. Mange liv er blitt forandret, fått vokse med 
Gud og vært med å gjøre ham mer kjent i Norge 
og i andre land. Igjennom alt fra dukketeater 
til team-turer, fra den første basen i Norge på 
Eintrøa i Trøndelag, til åtte baser ulike steder i 
Norge, har vi vært med å spre de gode nyhetene, 
i lokalmiljøene og blant unådde folkeslag. Vi har 
mye å takke for.  
 
Derfor ønsker å invitere våre venner og utvidet 
UIO-familie til en kveld hvor vi feirer Guds tro-
fasthet igjennom de siste 50 årene, sammen med 
oss. Kvelden blir fylt med historier og vitnesbyrd. 
 
Vi har allerede feiret på på Grimerud, Rogaland 
og Borgen – og i løpet av høsten arrangerer 
ytterligere fem jubileumseventer. Velkommen til 
en feiring nær deg! 

OSLO  25. OKT // SKIEN  26. OKT // KRISTIANSAND  28. OKT // SOGNDAL  20. NOV // ÅLESUND  24. NOV  

Feir med oss:
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Nytt rekordår for norske DTS-er

 
Mot Målet

2022 ble nok et rekordår med hele 293 studenter.

Aldri har UIO Norge hatt flere DTS-studenter enn i 2022. Dette er 
Marie Rugland og Katrine Sele, som er stab på Grimerud-DTS. 
Foto: Rachelle Rummage

I 2021 ble det satt ny rekordpå antall studenter på 
norske DTSer. 2022 ble nok et rekordår. «Jeg tror 
mange DTSer i Norge har funnet sin identitet og 
markedsfører fokusområdene sine godt», sier Eva 
Furuskjeg, som denne høsten trer inn i rollen 
som DTS-koordinator for UIO Norge.  
 
DTS-ER MED SÆRPREG 
«Vi har alt fra Northern light- DTS på den 
nordligste basen vår, Borgen, til den nye Wind 
and Waves DTS-en i Rogaland. I tillegg så har 
vi startet flere nye DTS-er de siste årene - som 
også er en grunn til vekst», sier hun. I 2022 har 
basene i Norge til sammen kjørt 14 DTS-er. Eva 
legger til at det er spennende at Fire & Fragrance 
DTS har blitt startet på Grimerud, ettersom at 
mange har reist til Kona på Hawaii for å ta denne 
skolen tidligere. «Fire & Fragrance er en skole 
som trekker mange unge mennesker med en sult 
etter mer av Jesus – og vi ser at mange velger å ta 
denne DTS-en», sier hun.  
 
FLERE NORDMENN PÅ DTS 
De siste to årene har The Send reiseteam reist 
rundt i hele Norge, vært tilstede i ungdomsar-
beid, arrangert møter og bygd relasjoner med 
unge mennesker. Eva sier at det blir spennende å 
se ettereffektene av både dette og selve The Send 
arrangementet 25. Juni. «Jeg drømmer om å se 
mange flere norske studenter på DTS-ene våre! 
Om vi skal få flere norske studenter, må vi være 
tilstede der de er. Vi må fortsette å reise på team i 
Norge og bruke tid og ressurser på enkeltindivid-
er», sier hun.  
 

EN UNIK OPPLEVELSE 
Eva sier at DTS handler ikke bare om teore-
tisk læring i klasserommet, men om praktisk 
utfoldelse av disippellivet ved å gå sammen, lære, 
tilbe, be og reise sammen. Ved å reise på out-
reach og oppleve en annen kultur, blir man kjent 
med Jesus, seg selv og omgivelsene på en helt 
annen måte og det gir en smakebit på hvordan 
misjon kan være. Fokuset en DTS har på å høre 
Guds stemme og handle på det, er unikt og byr 
på opplevelser med Jesus som bygger tro for livet.   
 
«Gud har gitt meg og mannen min, Vegar, et 
stort hjerte for den unge generasjonen. Det er 
fantastisk å igjennom DTS, få komme å tett på 
unge mennesker, trene de og lede de nærmere 
Jesus», avslutter hun.
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Leif Braathen (i midten) er ny baseleder på Borgen, Ungdom i Oppdrags senter i 
Troms. Her er han flankert av Eirik og Agnete Haraune Amundsen, som nå går 
inn i nye roller på senteret. Foto: Privat
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Lederskifte på Borgen
Leif Braathen var med å starte Ungdom i Oppdrag Borgen på 
syttitallet. Nå er han tilbake som baseleder.  

Leif Braathen avsluttet jobben som baseleder i 
2009, men har siden den gang bodd på Borgen 
sammen med sin kone Hanne. Han har de siste 
årene reist som evangelist over hele Nordkalot-
ten. Nå er han ny baseleder på Borgen.  
 
Eirik og Agnete Haraune Amundsen har vært 
baseledere på Borgen de siste fem årene, og 
bestemte seg i vinter for at det var på tide å tre 
til side for å fokusere mer på ungdomsarbeid i 
Nordområdene. De har nettopp kjøpt hus rett 
ved basen, og skal fortsette å jobbe i Ungdom i 
Oppdrag på Borgen.  
 
De siste par årene har DTS-en på Borgen hatt et 
lite oppsving, og denne høsten har de tatt imot 
ni DTS-studenter på senteret. Det er flere som 
har valgt å flytte til Borgen for å jobbe som stab 
og det er mye godt som skjer. Størsteparten av 

nybygget ble tatt i bruk for et par år siden, og 
det gjenstår nå bare å ferdigstille en liten del av 
bygget.  
 
Nå har Leif Braathen blitt leder på senteret igjen, 
og han har med seg et lederteam på fire personer. 
Stab og studenter på Borgen er mye på reisefot, 
både i Norge, Sverige og Finland. Frem til krigen 
startet i Ukraina, reiste de også mye inne i Russ-
land. De arrangerer lovsangskvelder på Borgen, 
konferanser, møter og planlegger nå nyttårsleir 
for ungdom.  
 
Bibelen til Alle har stått sentralt i arbeidet på 
Borgen i mange år. Etter at alle husstander i 
Finnmark ble tilbudt en bibel i 2014, har Borgen 
siden den gang besøkt cirka 15 av kommunene 
i Troms med samme tilbud. Snart er det bare 
Tromsø og Harstad som gjenstår. 
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Sofie Hovda og Tomas Gundersen. Foto: Privat

Sofie Hovda og Tomas Gundersen blir innsatt 
som nye baseledere for UIO-senteret i Oslo. 

Lederskifte i Oslo

I november overtar Sofie Hovda, sammen 
med Tomas Gundersen stafettpinnen som 
senterledere for UIO Oslo, etter Joakim og 
Elyse Magnus. Sofie har tidligere jobbet flere år 
på Hawaii med UIO Kona. Høsten 2020 flyttet 
hun til Oslo for å studere Innovasjon og ledelse 
samt bli stab UIO Oslo. Dette er hva Sofie 
svarer om den nye jobben sin.  
 
Hvordan er det å ta over etter Joakim 
Magnus? 
Det er spennende å ta over etter Joakim. Han 
har gjort en veldig god jobb og etablert en kul-
tur og struktur som gjør det lett å bygge videre 
på det Gud har kalt UIO Oslo til. Vi ønsker å 
ivareta visjonen som UIO Oslo har blitt bygget 
på – samtidig fortsette å strekke oss etter det 
som ligger foran og det Gud kaller oss til å 
være i tiden fremover. Det er utrolig fint å få 
lære av Joakim, og heldigvis får vi jobbe videre 
med ham på litt andre måter.  
 
Hvordan kan UIO Oslo være en ressurs for 
byen?  
Gud gjør mye i Oslo, som vi får lov til å være 
med på. Jeg tror UIO Oslo er kalt til å være 
et verktøy som kan styrke og utruste kirkene 
der det trengs – spesielt det å være en pådriver 
for utadrettet arbeid. Og så driver vi allerede 
bibelkveld og disippelgjørende felleskap. Noen 
av områdene jeg ønsker å se at vi vokser i, i 
tiden fremover, er bønn, engasjement inn mot 
ungdomsarbeid og evangelisering.  

Hva dømmer du å se i Oslo?  
Jeg drømmer om å se enda flere mennesker i 
bønn for byen og landet vårt, flere som frimodig 
deler evangeliet i gatene, tverrkirkelige felleskap 
blant ungdommer og unge mennesker sendt ut 
i misjon de neste årene. Jeg gleder meg til årene 
fremover, og hvordan vi sammen med kirkene 
skal være med å tjene og velsigne byen vår. 
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Første gang på familieleir

Denne sommeren dro Erlend (33) og Sofie (32) Seglem 
på Familieleir for første gang. For dem ble det en uke 
som har satt dype spor, både i dem og de tre barna. 
 

DETTE ER ÅRET FOR LEIR 
«Helt siden jeg fikk barn for 8 år 

siden har jeg ønsket å ta med familien 
på familieleir», sier Sofie. «Som barn fikk jeg 
oppleve hva disse leirene betydde, en uke der vi 
fikk tid med Gud og familien sammen». Men 
ektemannen var ikke så gira på leir, og både 
pandemi og en travel hverdag gjorde at Sofie 
slo dette fra seg. I juni var familien Seglem på 
THE SEND i Telenor Arena, og midt under en 
av talene får Sofie en tanke om familieleir og 
«året er i år». Hun tok frem notatblokka og skrev 
«Familieleir?» med en stor sirkel rundt. Hun 
fortalte senere mannen om denne tiltalen og 
de begynte å sjekke ut hvilke familieleirer som 
var denne sommeren. De hadde tidligere bestilt 
en fergebillett til Sverige, og de fant ut at den 
billetten var samme dag som en leir begynte på 
Flämslätt i Sverige. Men denne leiren var full, 

så de satte seg opp på 
venteliste og sa til Gud at 
om dette skulle bli noe av 
måtte han åpne de dører 
som trengtes. Gleden ble 
stor da de noen dager senere 
både hadde fått plass på 
leiren og fått de ekstra pen-
gene som trengtes 
for å kunne dra. 
 
EN UKE SOM 
SATTE SPOR 
De fikk en veldig 
god opplevelse av å 
dra på familieleir og 
trekker frem at de fikk 
mange nye venner, fikk 
god tid sammen som 
familie og god input. «Vi 
trodde vi dro på leir for 
ungene sin del, men vi fikk 
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Bildetekst

så utrolig mye ut av det selv også». Sofie forteller 
hvordan denne uken ble som et friskt pust, både 
i relasjonen til Gud og til Erlend. «Vi fikk mange 
verktøy som vi kunne ta med oss hjem, som har 
betydd mye i ettertid. Det har hjulpet oss til å 
bruke mer tid sammen og det har blitt en boost i 
vårt felles bønneliv». Erlend satte pris på å være 
på et sted der mange familier kom sammen for å 
ha fokus på Gud. «Det var en sånn åpenhet blant 
oss som var der, og vi kunne virkelig kjenne UIO 
DNA-et i denne leiren», forteller han. På denne 
leiren var det mange familier med eldre barn. 
«Det var så fint å se hvordan disse familiene 
levde sine liv, det gjorde at vi ble både inspirert 
og oppmuntret», sier Sofie.  
 
HØYDEPUNKT 
«Mitt høydepunkt var samtale gruppene», sier 
Erlend. Han ble overasket over at de som ektepar 
skulle møtes i grupper en time hver dag, og var 
redd for at det kunne bli kleint. «Men det var en 
så stor åpenhet og sult i disse familiene, og vi fikk 
gå en vandring sammen denne uken. Vi oppleve 
at vi vokste nærmere Gud og hverandre, og det 
var fint å kunne ta del i andres liv». 
 
Barna koste seg også veldig på leir. Det var lett 
for de å få venner, som gjorde det lettere for 
foreldrene å bli kjent med nye familier. «De fikk 

masse god input», sier Sofie. Hun 
trekker frem spesielt fami-

liemøtene de hadde hver 
dag. «Der fikk vi og barna 

mulighet til å øve oss på 
å snakke sammen om 

hvordan vi har det, 
og om Gud. Det har 

betydd mye for oss alle 
fem i månedene etterpå». 

 
ET ARBEID SOM GIR FRUKT 
Ekteparet Seglem anbefaler alle 
familier å dra på familieleir! «Vi 

ser hva det har betydd for oss og vår familie», 
sier Erlend. Til vanlig jobber Sofie og Erlend som 
senterledere i UIO Rogaland. «Vi ser frukt av 
familiearbeidet også i studentene og staben her i 
UIO Rogaland som har vokst opp på leir. De er 
ofte mer forberedte og bedre utrustet». 
 
CORONA GENERASJONEN 
Denne sommeren gjorde mer enn 1700 menne-
sker som Sofie og Erlend Seglem, nemlig å delta 
på en Familieleir arrangert av Familiefokus. Det 
var stor begeistring for å endelig kunne ha en full 
leirsommer. Det var i år barn og tenåringer som 
de to siste sommeren ikke har kunnet være på 
familieleir. «Vi har fått tilbakemeldinger fra flere 
av våre leirledere om at mange i denne gruppen 
var litt mer reserverte enn tidligere», sier Nina 
Frøen, leder av Familiefokus. «De syntes det var 
vanskelig å bli kjent med de andre og de visste 
ikke helt opplegget. Men med støtte fra de vok-
sene på leiren, og etter noen dager til å tine opp, 
åpnet også denne gruppen seg opp mot hveran-
dre og mot Gud. Det er stort å få høre rapporter 
om 12 åringer som har fått et møte med Jesus og 
som opplever at han har gitt dem nytt liv», sier 
hun.  
 
LEIR SOMMER 2023 
Familiefokus er allerede i gang med å planlegge 
for leirene sommeren 2023. «Leirpåmeldingen 
åpner 8 mars kl. 18:00», sier Nina Frøen. «Så 
det er det bare å notere seg i kalenderen med en 
gang, om dere ønsker å bli med på familieleir 
med oss neste sommer». 

Familien Seglem. Foto: Privat
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Lyst til å ta DTS i Norge? 
WWW.DTS.ORG

På Oslo Vineyard
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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 MOLDE
ywammolde@gmail.com

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

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

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

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

UNGDOM I OPPDRAGS STYRE 

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

Kontonr: 3000 14 69378
Vipps: 501525 UIO Nasjonal

62 57 43 00
partner@ywam.no

SENTRE I NORGE



— JENS-PETTER JØRGENSEN, 
grunnlegger og tidligere leder av Oase-
bevegelsen

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

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

Oddvar Søvik 
GUD HELBREDER 
 
299,-

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

Håvard Sand 
DRØMMEN OM NORGE 
 
379,-

“Denne boka er en gullgruve for alle 
som vil oppleve gleden i å leve for noe 
som er større enn seg selv. Anbefales 
som lesning på egenhånd, men ikke 
minst i leder- og fellesskapsgrupper.”.

Nyheter fra Proklamedia

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

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


