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— I år fyller Ungdom i Oppdrag 50 år!

HVEM ER UNGDOM I OPPDRAG?

Vi er fra 0-100 år. Vi bor i over 150 nasjoner. Vi jobber sammen
som venner i flerkulturelle team og på tvers av generasjoner.
Vi kommer fra ulike kristne tradisjoner og sammen tilber vi Gud
med ulike uttrykksformer.
Vi er overgitt til å vokse i vår forståelse av hvem Jesus er og hvordan
han vil at vi skal elske og tjene menneskene i verden. Vi liker nye
ideer og lar gjerne unge mennesker slippe til. Vi tror at Gud vil ha
en levende relasjon med hver og en av oss.
Vi reiser mye. Vi blir berørt av mennesker som lider og vi gjør noe
med det. Det er viktig for oss at avgjørelser tas lokalt. Vi er ikke her
for pengenes skyld og vi lever gjerne enkelt.
Vi har erfart at troen på Jesus vil ta deg til steder du aldri hadde
drømt om, og gjøre ting du aldri kunne forestille deg, på måter
du aldri ville trodd.
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Leder

En jubilant i vekst
Da jeg var 14 år ble jeg spurt,
kanskje mer utfordret, i en
kommentar fra rådgiveren
på skolen: «Så, du kjenner
meningen med livet du da?».
Skråsikker som kun tenåringer
kan være, svarte jeg freidig og
frimodig: «Ja! Det er å ære
Gud med livet mitt».
Det har gått mange år siden
da. I fjor sommer hadde det
overraskende nok gått hele
26 år siden den kommentaren,
og jeg ble 40 år! I disse
koronatider ble det ikke den
store feiringen, men likevel
blir en slik dag noe som
gav meg en anledning til å
reflektere over livet, for alt
ligger ikke foran meg lenger.
Midtlivskrisespørsmålene
som kom var type: «Er jeg
der jeg ønsker å være i livet
mitt?», «Er det noe jeg trenger
å justere på?», «Hva er det jeg

er der vi er i dag. Det gjør meg
ydmyk i møte med veien videre,
for vi har ikke tenkt å hvile på
laurbærene og si oss fornøyde.
Nei, denne jubilanten er ikke
ferdig. Vi skal se videre og vi
ønsker å se utvikling og vekst.
Ikke fordi UIO trenger å vokse.
Det i seg selv er ikke et mål.
Men jeg vet at når vi vokser,
så vil også flere høre om Jesus,
unådde folkeslag blir nådd
Alt dette hørte fjoråret til.
Dette året er det en ny jubilant: og ungdommer kan få møter
med Jesus, som setter kursen i
i 2022 er det 50 år siden UIOs
deres liv slik at de velger å leve
oppstart, og feiringen ble
overgitt til Jesus! Det er målet.
startet i november med boken
I motsetning til meg som stadig
om UIOs historie, skrevet av
blir ett år eldre, blir denne
Tonje Haugeto Stang, Ringer
jubilanten stadig fornyet med
i Vann. Historien inneholder
unge mennesker som kommer
både utfordringer og gleder
som for alle jubilanter, og vi blir inn med nytt giv, nye ideer og
nye visjoner - og det engasjerer
minnet om at det vi gjør i dag
noe vanvittig!
ikke skjer i et vakuum: Vi står
i en større sammenheng, og
Ungdom i Oppdrag,
vi står på skuldrene til mange
gratulerer med 50 år!
som har betalt en pris for at vi
ønsker for de neste 40 årene
av livet?». For å koke det ned
så ble konklusjonen på disse
refleksjonene at 14 år gamle
Ann-Helen var ikke helt
på bærtur den gangen
på ungdomsskolen.
Målet framover er fortsatt
det samme; et ønske om å
ære Gud med livet mitt.

ANN-HELEN SPERRUD

Nestleder for Ungdom i Oppdrag Norge
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Kortnytt

Kortnytt
HELENE SJEKKER UT
BØNNENS HUS I SOGN
I nyeste episode av NRK-programmet
Helene sjekker ut besøker programleder
Helene Sandvik Bønnens hus i Sogn.
Camilla og Ole Ådland (avbildet) er et av
parene som er sendt ut av UIO Oslo for å
drive bønnehuset. De forteller åpent om
hverdagen og fellesskapet de lever i.
Du kan se episoden på nrk.no.

(Skjermbilde: NRK TV)

94 STUDENTER PÅ DTS I JANUAR

SOTB PÅ GRIMERUD

Ved årsskiftet startet fem ulike DTSer på
UIO-sentre rundt om i landet: i Kristiansand,
Skien, Rogaland og Ålesund. Totalt er det 94
studenter ved skolene som begynte i januar.

22. april 2022 starter School of
Transformational Business på Grimerud.
Skolen er et seks ukers langt kurs med
opplæring i hvordan å starte et selskap med
misjonsfokus. Mer informasjon om årets
SOTB finner du på grimerud.no.
YWAM TOGETHER UTSATT
Arrangementet er dessverre av ulike grunner
utsatt, vi beklager for denne forandringen.
Men vi kan glede oss til The Send 25. juni 2022!
I tillegg er det mulig å være med på LOVE OSLO
som skal skje før The Send, med 24/7 bønn,
lovsang og evangelisering.
BILLETTER TIL THE SEND ER UTE!
Har du husket å kjøpe billett til The Send?
Nå er billettene lagt ut for salg, og du finner
de på thesend.no.

Silla Christensen og Caroline Hervik er på outreach i
Colombia med Destiny DTS på Skjærgårdsheimen.
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Ord fra redaktøren

ANE BOLLESTAD PEDERSEN

Redaktør i Mot Målet

En sjekk inn i det nye året
Hvis jeg spør deg hva du tenker om Gud,
hva ville svaret ditt vært?

Starten av et nytt år minner meg ofte på å tenke
over det som har vært og det som skal komme.
Og med det, refleksjoner rundt min egen
relasjon til Gud.

også kanskje mye som endres ved oss selv som
vi ikke legger merke til. Det er så lett at vi
former Gud etter vår egen tankegang og erfaring,
og glemmer at vi hele tiden trenger Jesus for
å gi oss åpenbaring om hvem han er. Og selv
om erfaringene våre er ulike, er det i Bibelens
ord Gud først og fremst åpenbarer seg
gjennom Jesus.

Jeg leste en gang et sitat som sa at vi defineres
av hvem vi tenker Gud er, og hvem vi tenker
han ikke er. I det vi er inne i et nytt år, kan
det være interessant å se på om det er noen
situasjoner eller hendelser det siste året som
har endret synet vårt på Gud. Har vi, basert
på opplevelsene våre, tilegnet Gud egenskaper
som han ikke har, og latt oss forme av det?

Jeg tror at alt rundt Covid-situasjonen med frykt,
skuffelser, isolasjon, karantener og usikkerhet
har gått mer inn på oss enn det vi tror. Jeg tror
også at det har påvirket gudsbildet vårt på en
måte som vi ikke alltid forstår. Jeg oppfordrer
deg derfor, sammen med meg, til å ta en sjekk
for å se hvordan ting står til. Hvilke erfaringer
har du gjort deg som har lært deg noe viktig
om Gud? Så fortsetter vi løpet med øynene våre
rettet mot Jesus, og lar oss fullt og helt formes
etter hans bilde.

Hvis vi formes av vårt gudsbilde, så tror jeg det
er viktig at vi hele tiden er bevisst på hva våre
tanker om Gud er. Ved det så tror jeg vi klarer å
holde fast ved sannhetene vi vet om Gud og som
vi baserer livet vårt på. For hvis de «sannhetene»
stadig er i endring uten at vi ser det, så er det
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Nye senterledere på Grimerud

Nye senterledere
på Grimerud

Etter nesten 30 år i Sør-Asia,
flytter Lohne og Dag hjem.
Nå er de nye senterledere på
UIOs hovedbase.
Lohne (52) og Dag (54) møttes
på DTS på Grimerud i 1987,
og jobbet deretter et år som
stab på senteret, Lohne som
vertinne og Dag i musikkteamet
Frontline. De reiste ut til
Sør-Asia i 1993 og har jobbet i
mange år som UIO-misjonærer
der blant et unådd folkeslag.
Sammen har de tre barn
bosatt i Norge, som alle vokste
opp sammen med dem på
misjonsfeltet. I februar 2021,
etter en kort tid i Norge og
noen få dager før de satte seg
på flyet tilbake til Sør-Asia,
endret ting seg. De fikk besøk
av Åsne og Andreas Nordli som
utfordret dem til å ta over som
senterledere på Grimerud.
— HVA TENKTE DERE DA DERE
BLE UTFORDRET TIL Å BLI
SENTERLEDERE PÅ GRIMERUD?

«Dette kom veldig overraskende
på oss, som det berømte lynet
fra klar himmel. Vi så absolutt
ikke den komme, da vi var
innstilt på å reise tilbake til
Sør-Asia for å jobbe med
unådde folkeslag i 10-15 år til.
Vi ble ikke mindre overrasket

Lohne og Dag Jax er nye senterledere på Grimerud.
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da vi i løpet av samtalen med
Åsne og Andreas fikk en
opplevelse av forespørselen
som en direkte invitasjon fra
Herren. Som typer er vi ganske
målrettet og har i grunnen
holdt samme kurs de siste
30 årene, så dette opplevdes
jo som en ganske dramatisk
u-sving. I dagene og ukene som
fulgte fikk vi mange bekreftelser
på at Gud ville at vi skulle flytte
hjem til Norge for en periode».
— HVA DRØMMER DERE OM
SKAL SKJE DE NESTE TRE TIL
FEM ÅRENE?

«Grimerud har en rik og
spennende historie helt tilbake

til den spede begynnelsen i
1975. Mange flotte tjenester og
prosjekter har hatt sitt utspring
fra herfra og hundrevis av barn,
unge og voksne har i årenes
løp fått et møte med Herren på
dette stedet. Mange har fått et
kall til misjon i løpet av tiden
på Grimerud, og stedet har en
rik arv av bønn, lovsang og
tro på vekkelse. Vår drøm er
å videreføre den arven som så
mange har vært med å bygge
her på Grimerud, og utvikle
stedet videre som misjonsog vekkelsessenter. Vi tror
Grimerud har et spesielt kall
til å fremme Guds rike i Norge,
Europa og blant de unådde
folkeslagene. Vi tror at Gud

Nye senterledere på Grimerud

ønsker å forløse en ny bølge
av misjonærer fra Norge.
Som UIO-senter ønsker vi
å være klare til å ta imot
ungdommer som opplever
et kall over livet sitt til å
tjene Gud. Vi ønsker å bli
enda bedre på å trene og
utruste en ny generasjon
av pionermisjonærer, og gi
dem redskaper til å forkynne
evangeliet i en verden i sterk
forandring. Med glede og
forventning tar vi derfor fatt
på oppgaven som senterledere
på Grimerud, og er spente
på å se hva Gud har for oss
som senter og fellesskap i
årene som kommer».
Mot Målet

TAKK TIL ANDREAS EMMERHOFF SÆTHER

Andreas Emmerhoff Sæther har vært redaktør for Mot Målet
de siste to og et halvt årene. I denne perioden har Mot Målet
kommet ut i flere utgaver og fortalt det viktigste om det som
skjer i Ungdom i Oppdrag. Til nyttår avsluttet Andreas sitt
engasjement som redaktør for å fokusere fullt på studier ved
NLA i Bergen og andre oppgaver i UIO/YWAM.
Vi er takknemlige for jobben Andreas har gjort som redaktør,
og ønsker lykke han til med studier og nye oppgaver.
ANDREAS NORDLI

Leder for Ungdom i Oppdrag Norge
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Hjertefokus: Fra hodet til hjertet

Fra hodet til hjertet
På Hjertefokus-kursene bruker vi metaforer
som steiner og murer. Hver murstein i muren er
et symptom på hva vi bærer inni oss.

Åndens frukter; kjærlighet,
glede, fred, osv. er velkjente
symptomer på at vi lever ut
fra sannheter om hvem vi
er. Mindreverd, usikkerhet,
kontroll og stahet er symptomer
på at vi ikke har erfart at vi
er elsket, fordi Gud vet at det
han skapte i deg er unikt og
uendelig verdifullt.
«SKJERP DEG!»

Noe av det jeg ser igjen og igjen
på Hjertefokus-kursene våre
er at det dypest sett er gode
grunner til at vi reagerer som
vi gjør. Selv når reaksjonene
er usunne og kanskje til og
med synd, kommer de ut fra
det livet har lært oss å tenke
om vår verdi. «Skjerp deg»
fungerer dårlig i møte med
et usunt reaksjonsmønster,
selv om det er slik de fleste av
oss prøver å leve ut åndens
frukter. Når vi våger å kjenne
på overreaksjonen, og erkjenne
at den handler om noe som

ligger litt dypere, kanskje det til
og med dukker opp et minne
assosiert til følelsen. Da nærmer
vi oss legedom.

hjertet, at jeg er viktig. Ja, like
viktig som alle andre. Da ble
det så mye lettere å sette gode
grenser i livet!

TRO MED HJERTET

USANNHET OG LØGN

Lenge sa jeg ja til altfor mye.
Jeg ble sliten og tidvis irritert på
at «folk utnyttet meg». Da jeg
skjønte at jeg hadde «steinen»
mindreverd, innså jeg at jeg at
jeg ikke kunne skylde på noen
andre enn meg selv. Jeg måtte
se innover og ble mint om
noen tilsynelatende uskyldige
erfaringer fra barndommen.
Disse blandet med en
feiltolkning av hva det betyr å
ha tjenersinn, hadde ført til en
identitetstolkning som sa
«jeg er ikke så viktig». Jeg sa ja
fordi jeg ubevisst tenkte
«det er ikke så nøye med meg,
så jeg kan alltid ofre meg».
Dette viste seg å prege livet mitt
mer enn jeg hadde vært klar
over. Gud åpenbarte for meg at
jeg virkelig kunne tro det med

Vi har alle tolket usannheter
om hvem vi er. Enten man har
vært offer for mange vonde
omstendigheter, eller hatt et
relativt godt liv. Men vi trenger
ikke la de definere hvordan vi
ser oss selv eller Gud.
Som oftest tolker vi oss
selv ubevisst gjennom
barndommens erfaringer,
og så fortsetter vi å leve ut fra
tolkningen. Dette gjør at man
kan overreagere (reagere på
mer enn det som skjer i nuet)
fordi vi ubevisst assosierer det
som skjer nå med tidligere
opplevelser og hva de gjorde
med hvordan vi ser oss selv.
Når nåtidens diffuse følelser
blir konkrete ord som vi fortsatt
bærer med oss fra fortiden, blir
det mulig å leges.
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Da kan vi avsløre løgner som
“jeg er mislykket”, “jeg er ikke
verdt å elske”, “det er noe galt
med meg”, “jeg er ikke god nok”
osv. Disse løgnene preger oss
ofte mer enn vi tror, og når vi
gjenkjenner at vi har dem er de
fleste av oss svært overbevist
om at det er sant. De tar fra oss
frimodigheten og hindrer oss
fra å leve i den friheten Gud
ønsker for oss. Er du villig til
å spørre Gud om du kanskje
har tatt feil?
KJENN ETTER

Det er ingenting som er for
smått eller for stort til at Gud
kan lege deg. Våg å kjenn på
reaksjonene dine og la minner
komme til deg slik at du kan
definere løgntankene du lever

ut fra. Kanskje er det godt å
gjøre det sammen med en du
har tillit til. Spør Gud: «Gud,
hva vil du jeg skal vite?» i stedet
for løgntanken. Stol på at han
er stor nok til å vise deg noe
du ikke har skjønt i hjertet
ditt enda.
BYTTE PERSPEKTIVER

Å be (proseúxomai på gresk)
betyr faktisk å bytte ut
mitt perspektiv med Guds
perspektiv. Det er når vi får
kjenne, altså erfare sannheten
i dypet av hjertet vårt, at vi
kan bli frie. Reaksjonene
våre er symptomer på hva vi
egentlig tror. Ofte kommer
dette i konflikt med det vi vet
så godt i hodet fra Guds ord.
Det er nettopp her vi kan finne
nøkkelen til legedom. I stedet

Hjertefokus: Fra hodet til hjertet

for å fortrenge følelser og tale
ut bibelvers, hva med å erkjenne
at det bor noe annet i hjertet
ditt enn det du ønsker.
Kjenn etter hvilken tanke du
egentlig lever ut fra, bekjenn
det som ikke samsvarer med
Guds ord. Gi det til Gud og la
han vise deg sitt perspektiv.
(Joh. 8,31-32, 16,9,13 og
Jak. 5,16). Vi lar Gud få
restaurere muren vår så den
står mer stødig, og vi slipper
å streve sånn med å holde
fasaden oppe. Grunnlegger
av Hjertefokus, dr. Bruce
Thompson, sier følgende:
«En forandring av vår
bevisste tanke resulterer ikke
nødvendigvis i et forvandlet
liv, men det gjør så avgjort et
forvandlet hjerte!».
Tekst

HILDE AARSKOG

(40), Underviser i Hjertefokus, et sjelesorgarbeid i UIO

Du er også hjertelig velkommen på
Hjertefokus-kurs! Se hjertefokus.no
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Hjelp! Barna mine har fått misjonærkall!

Tone Moi (52), misjonærmamma:

Hjelp! Barna mine
har fått misjonærkall!
Jeg fikk klump halsen og gråten presset seg frem. Min datter hadde akkurat fortalt at hun skulle
reise fra meg for å gå DTS i USA. Dette ble starten på en prosess som har pågått i flere år,
der Gud har måtte jobbe i livet mitt som mamma.

hadde kalt alle tre til å bli
misjonærer i et land i
Vi var en vanlig familie fra
Sentral-Asia. Men jeg kjente
Søgne, engasjert i menighet
at hjertet mitt ville sprekke.
og jobb. Som de fleste andre
Klumpen var nå helt oppe
foreldre hadde vi ønsker om hva i halsen og jeg måtte ut, for
barna våre skulle gjøre. At alle
dette ble for mye! Jeg sa til
fire hadde ønske om å ta DTS,
Gud: «Du krever for mye av
så vi som et fantastisk grunnlag meg!». Plutselig ble fremtiden
som de kunne bygge livet sitt
jeg hadde sett for meg røvet
på: å få seg en utdanning,
fra meg. Nå skulle det ikke
velge riktig ektefelle og få en
bo tre nydelig familier rundt
god jobb her på Sørlandet.
oss, med barn og kommende
Men nå satt de tre yngste rundt barnebarn som kom på
kjøkkenbordet og strålte.
besøk, som vi kunne følge på
De hadde akkurat fortalt
skoleopptredener eller feire
hvordan Gud på utrolige måter
DET BLIR FOR MYE
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bursdager til. Jeg følte at dette
store, ukjente muslimske landet
kom til å sluke ¾ av familien
vår. Kan dette virkelig være
din plan Gud? Kan du ikke
heller kalle barna våre til å bli
misjonærer i vårt eget land?
JEG GIR DEG ALT

Etter at disse følelsene hadde
roet seg litt senere på dagen,
foreslo min mann at vi skulle
ha en samlingsstund.
Dette var noe vi hadde hatt
siden de minste barna var ett
år, hvor vi hadde prentet inn
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Hjelp! Barna mine har fått misjonærkall!

ET HINDER FOR BARNA

Tone Moi er mamma til fire barn mellom 22 og 28 år. Tre av barna reiser nå ut
som misjonærer.

i dem Guds Ord og viktigheten
av å følge Guds vilje. Hadde vi
gjort en for god jobb? Var det
ikke bedre om barna våre bare
var tradisjonelle kristne som
ikke hadde så sterkt hjerte for
misjon? Jeg kjente jeg var sint
på lederne i Ungdom i Oppdrag
som påvirket ungdommene
våre slik, samtidig som frykten
av å miste dem slet i meg.
Da tok vår datter, som ofte
leder lovsang, frem gitaren og
sang noen ukjente strofer som
traff meg i hjertet:

«Det er vanskelig å telle dråper
når hjertet flyter over.
Du er verdt så mye mer enn hva
min krukke rommer.
Jeg gir deg alt, holder ingenting
tilbake.
Jesus, du skal få mitt aller mest
dyrebare».
Tårene kom igjen og jeg sa til
Gud i mitt indre: «Jeg gir deg
barna mine, Herre! Du skal få
mitt aller mest dyrebare.
Hjelp meg å gi slipp!».
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Et par dager etterpå ble min
mann og jeg invitert til noen
venner, som både hadde
vært misjonærer tidligere
og som nå jobbet med å
sende ut misjonærer fra UIO
Skjærgårdsheimen. Jeg hadde
mange spørsmål og kjente
at løsrivelsesprosessen slet i
meg. Jeg var redd for å miste
kontakten med barna og deres
kommende familier. De fortalte
om sine erfaringer om hvordan
de hadde fått veldig god kontakt
med sine foreldre mens de var
ute i misjon, både gjennom
lengre besøk og ukentlige
Facetime-samtaler. De fortalte
også at en av grunnene til
at ungdom, som er kalt til
misjon, ikke reiser ut, kan være
manglende støtte fra deres
kristne foreldre. Noe reiste seg i
meg; dette er for galt, foreldrene
kan vel ikke styre ungdommene
sine slik? Så slo det meg at det
var dette jeg også holdt på med.
Jeg prøvde tappert å så inn i
dem grunner til at dette ikke
blir et så bra liv for dem.
Panisk hadde jeg skapt meg

Mot Målet #1

Hjelp! Barna mine har fått misjonærkall!

selv et lite håp: Nå er de unge,
impulsive og eventyrlystne,
men når de vokser til så vil
de nok komme på andre
tanker. Da gikk det opp for
meg at jeg også var som disse
foreldrene som halte og slet i
ungdommene sine, som trodde
at egne råd var bedre enn det
å stole på Gud.
PÅVIRKET AV HVA?

Mens jeg var hos dette
venneparet, måtte jeg bare
spørre om en ting til:
Tenk om våre barn hadde blitt
manipulert i UIO og at de ikke
valgte misjon av rett grunn?
Venneparet svarte at barna

våre nok hadde blitt påvirket da
de var på DTS og i UIO,
men, på den andre siden,
hvordan ville et norsk
universitet ha påvirket
dem? Da slo det meg at med
avkristningen i landet vårt og
likegyldigheten til Guds ord
som preger norsk kristenhet,
var det nok best for barna våre
at Gud tok seg av dem. Igjen
måtte jeg si til Gud: «Ta dem
og bruk dem der du vil og
bevar dem i brann for deg!».
GUDS GODE VILJE

Et nytt håp begynte å spire
fram hos meg om at de
kanskje kunne få det greit som

misjonærer likevel. Jeg leste et
vers fra Fil. 2,13: «Det er Gud
som virker i dere, både å ville
og å virke for hans gode vilje».
Dette viste meg at det var Gud
som dro i våre barns hjerter
om å legge ned sitt liv og være
villige til å gå dit Han vil.
GIR ALT TIL HAN

Gud fortsatte å jobbe i meg
og mannen min. Etter hvert
opplevde vi at Gud ledet oss
til å ta en DTS, som vi gjorde
nå i høst. Der har Gud fortsatt
å utfordre oss, leget dype sår
og gitt oss et større hjerte for
misjon. Han har vist oss at
barna våre er ikke noe vi eier,
de er Guds gave til oss. Når vi
klarer å overgi oss selv og våre
rettigheter til Herren, har vi
begynt å oppdage hva det vil si
å vinne verden for ham.

Tone sammen med mann Helge, sine tre sønner, datter, to svigerdøtre, barnebarn og hund.
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Tekst

TONE MOI

Mot Målet #1

Mamma på DTS

Mamma på DTS
Første tiden som DTS-stab følte Wenche Braatlund
Larsen (56) seg utilpass og alt for gammel, som en
av få godt voksene blant mange unge. Men hun fikk
raskt erfare hvor sultne de unge er på kontakt
med de som er eldre.
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Mot Målet #1

Mamma på DTS

Høsten 2019 hadde
minstemannen i familien reist
i militæret, og Wenche fikk
mulighet til selv å gå på DTS.
«For en reise de to og et halvt
siste årene har vært! Først min
egen DTS på Skjærgårdsheimen
med outreach til Israel/Jordan
rett før pandemien slo til,
og så to nydelige og hektiske
sesonger som DTS stab på
samme sted. Jeg har virkelig
fått følge drømmene om å gå
sammen med de unge og se
Gud gjøre sitt verk i dem»,
sier hun begeistret.
ET HJERTE FOR BARN
OG UNGE

HJEMMEBANEN HAR VÆRT
VIKTIGST

Likevel har den aller viktigste
arenaen for henne vært på
hjemmebane med ektemannen
Per, der de har fått fostret,
oppdratt og disippelgjort tre
flotte gutter. «Det har vært en
treningsarena viktigere enn
noen formell utdanning kunne
gi meg», sier Wenche. Hun er
takknemlig for inspirasjonen
og drahjelpen de som familie
har fått gjennom familieleirene
til Familiefokus.
ENKLE MAMMA-HANDLINGER

Når hun selv gikk DTS
fikk hun oppleve hvordan
Wenche har hele voksenlivet
medstudentene verdsatte at
hatt en brann i hjertet for barn
hun og de andre “gamle” var
og ungdom, noe både yrkesvalg,
der. «De unge var så sultne
bønnene og tjenesten hennes er
på mamma-kontakt. Jeg fikk
farget av. Hun har i en årrekke
bidra med helt enkle mammavært engasjert i Familiefokus
handlinger», forteller hun.
og Kvinner i Nettverk.
Det var alt fra en klem, ferske
«Dette med generasjonene
boller, forbønn, en ekstra slant
sammen har vokst sterkere i
penger, gåtur, et smil, klapp
meg de siste fem-syv årene»,
på en skulder eller en samtale.
sier hun. «I Kvinner i Nettverk
Som DTS-stab har hun fortsatt
har fokuset på åndelige fedre
med dette, i tillegg til å lede
og mødre gitt meg en enda
smågruppe og ha en-til-en
større lengsel etter at jeg kan
samtaler med studenter.
være med å se mine barns
«Å få gå tett sammen med disse
generasjon go higher enn vi
unge som legger ned livene sine
har gjort».
for sin egen generasjon,
er så utrolig motiverende.
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Jeg får lytte, be og dele av mine
erfaringer og om det Gud har
gjort i livet mitt». Responsen fra
de unge har vært overveldende.
VI MÅ TØRRE Å ÅPNE OPP

Wenche har en bønn for
sin generasjon. «Vi må åpne
opp for disse dyrebare unge.
Våge å gå nær og ikke
skremmes av aldersgapet.
Vi sitter på så mye
livskompetanse som denne
generasjonen er desperat
etter. I tillegg beriker det eget
liv og gir så mye mening».
Hun trekker frem versene fra
Malaki 4,6: «Han skal vende
fedrenes hjerte til barna og
barnas hjerte til deres fedre,
så Jeg ikke skal komme og
lyse jorden i bann», som
betyr mye for henne.
FORVENTING TIL ÅRET
SOM KOMMER

«Vi går et spennende år i møte
og jeg opplever at bønnene
som er bedt for Generasjon Z
besvares rett foran våre øyne.
La oss ha forventninger og ikke
dra i bremsen nå. La oss løpe
sammen med dem og ha ryggen
deres, de trenger oss og vi
trenger dem», avslutter hun.
Dermed er utfordring gitt!

Mot Målet #1

Mamma på DTS

«Det er så viktig at du er i timen. Du er ein rettleiar.
Viss vi unge går litt off-track er det godt å vite at du
og vaksne er klare for å rettleie oss».
— Sara (21), stab ved Skjærgårdsheimen

Wenche sammen med årets stab og studenter ved Destiny DTS på Skjærgårdsheimen.

«Du bringer trygghet til gruppa. Det er så godt å ha deg i
klasserommet når du deler ord og oppmuntringer. Du er
som en mor for oss, du heier på oss og ser oss. Du er en stor
trygghet, og jeg er så takknemlig for å ha deg i teamet».
— Ingrid Sofie (20), stab ved Skjærgårdsheimen
«Du er en stødig, viktig klippe som peker oss
mot Jesus med ditt liv og dine ord».
— Thomas (21), stab ved Skjærgårdsheimen
Tekst

GEIR EDVIN FRØEN
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Arrangerer en forsmak på
The Send rundt i landet

Bilde fra pre-gathering 30. november i
Filadelfiakirken i Oslo der over 700 var samlet.

Mot Målet #1

Det arrangeres The Send pre-gatherings
i 18 norske byer.

Arrangerer en forsmak på The Send rundt i landet

MØTE GUD

Pre-gatherings består både av en ordentlig
visjonsdeling, en invitasjon til The Sendarrangementet og et møte med både lovsang,
budskap og respons. Mer enn noe annet
arrangerer vi det for å legge til rette for at de som
kommer kan få et møte med Gud. Vårt hjerte er
å legge til rette for at de som kommer får et møte
med Jesus, en åpenbaring av hva han har gjort
for oss, og ut ifra det kunne respondere på å ville
leve livet for og med han.

25. juni 2022 arrangeres endelig The Send på
Telenor Arena! Noe av det mest spennende
med The Send er at det handler om så mye mer
enn bare selve arrangement. Det er nemlig alt
det som skjer både før, under og ikke minst
alt vi tror kommer til å skje i etterkant
av arrangementet.
STARTET PÅ SUNNMØRE

MANGE TEAM

The Send gir oss en fantastisk mulighet til å nå
ut til ungdommene i landet vårt. En vidåpen
dør til å reise rundt og fortelle, ja, om The Send,
men enda mer å møte mennesker med Jesu
kjærlighet, og budskapet om at livet sammen
med og for Jesus er det aller beste vi kan leve.
7. oktober 2021 braket det løst med det første
møtet, kalt pre-gathering, i Ålesund, etterfulgt
av pre-gatherings både i Molde, Hamar og Oslo
igjennom høsten. Hensikten er nettopp det
som ligger i navnet – en slags «før-samling»
til The Send, eller en smakebit på The Send
om du vil. Her jobber vi med lokale The Sendkoordinatorer og kirker for å arrangere og
invitere til et møte for både ungdom og
unge voksne.

I forkant av møtene vi har hatt, har tre The
Send-teams reist rundt i 1-2 uker for å besøke
menigheter og ungdomsgrupper i nærområdene.
Å bygge relasjoner er viktig for oss. Vi har
opplevd at på et av stedene vi har hatt møte,
hadde flere tatt buss i 2 timer for å møte teamene
igjen og være med på et nytt møte. For meg er
det et bilde på en generasjon som er sultne på
Jesus og felleskap med andre kristne. Tenk om
ungdommene vi inviterer til The Send rundt i
landet vårt kan få et kraftfullt møte med Jesus
allerede i året i forkant av arrangementet, og
allerede nå begynne å ta valget om å gå all in og
leve helhjerta liv for Jesus gjennom lokale
pre-gatherings. Da blir The Send på Telenor
Arena bare prikken over i-en.
Tekst

KAROLINE NILSSEN NYHAUG

(25), Prosjektkoordinator for The Send Norway

HAR DU LYST TIL Å FÅ MED DEG EN PRE-GATHERING FOR THE SEND?
I vår arrangeres pre-gatherings i Trondheim, Kristiansand, Tønsberg, Fredrikstad, Alta, Tromsø,
Sogndal, Harstad, Bodø, Steinkjer, Grenland, Oslo, Stavanger, Bergen, Hamar og Ålesund.
Følg The Send Norway på Facebook for mer informasjon.
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I år fyller
Ungdom i Oppdrag
50 år

Jan Kerr Eckbo og Alv Magnus avbildet for signeringen av kjøp av første del av Grimerud i 1987.

Av Andreas Nordli

Som 19-åring begynte jeg å jobbe i Ungdom i Oppdrag. Det er 27 år siden.
Selv om jeg jeg ikke er ung lengre, har jeg ingen planer om å slutte.
En kveld, mens jeg gikk
andre året på videregående,
ringte en kompis fra
nabobygda. Begeistret fortalte
han om en gruppe som hadde
vært på besøk i kirken hans.
De het Ungdom i Oppdrag.
De hadde jeg ikke hørt om.
«STAMMEFOLKET» MITT

Kristentroen, som jeg var
oppvokst med, betydde lite for
meg på videregående. I lang
tid hadde jeg tenkt at Jesus var
synonymt med et kjedelig liv,
og i mitt stille sinn hadde jeg
mer eller mindre bestemt meg
for å gi opp alt som hadde med

Gud å gjøre. Kompisen min i
nabobygda, derimot, hadde blitt
nesten overivrig kristen etter at
UIO hadde vært på besøk – og
nå ville han at jeg skulle erfare
det samme. Noen måneder
senere skulle han til Grimerud
for å være med på en leir i
regi av Ungdom i Oppdrag.
Jeg hadde jo ikke noe bedre å
finne på og ble med. Min første
tanke var at jeg hadde kommet
til et galehus. Samtidig var det
noe veldig attraktivt også.
Det var musikk, forkynnelse
og et liv som jeg aldri hadde
opplevd før. Og før dagene på
Grimerud var over, hadde jeg

1972

1973

Ungdom i Oppdrag blir etablert som
en lutersk evangeliseringsbevegelse
tilknyttet UIO, med Eivind Frøen som
leder.

bestemt meg for at Jesus skulle
være Herre i livet mitt. På vei
hjem tenkte jeg at dette er
stammefolket mitt.
Dette ble det første av
mange møter med
Ungdom i Oppdrag, og jeg
bestemte meg senere for at
dette var en organisasjon
jeg kunne tenke meg å
jobbe i. Eneste veien inn i
“stammen” var å fullføre en
Disippeltreningsskole (DTS).
Så fort som mulig etter
videregående begynte jeg
derfor på DTS.

UIO får sin første eiendom på
Eintrøa langs Trondheimsfjorden.
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50 ÅR. HVA NÅ?

Nå er det 27 år siden jeg
begynte i UIO. I løpet av disse
årene har jeg opplevd ting
jeg ikke tenkte var mulig,
fått venner over hele verden,
erfart Guds ledelse og
inngripen, og her har jeg
fått bruke hele meg – for at så
mange mennesker som mulig
skal få erfare at Jesus er verdens
frelser. Selvsagt har det også
vært tunge dager. Det er jo
en del av livet. Det er nå 13 år
siden ble jeg innsatt som leder
for UIO. Selv om jeg ikke lengre
kan karakteriseres som ung,
har jeg ingen planer om å slutte.
I 2022 feirer UIO 50 år.
Jubileer gir oss muligheter til
å se bakover, samtidig som vi
også kan tenke fremover.

Hvem er vi? Hvor kommer
vi fra? Og hvor går vi?
HVOR KOMMER VI FRA?

UIO ble etablert i 1972,
samtidig som en større
ungdomsvekkelse gikk over
Norge. En liten gruppe unge
mennesker i Oslo brant for
evangelisering. Blant dem
var Eivind Frøen og
Øyvind Hofstad. På en
konferanse i England i 1971
møtte de Loren Cunningham,
grunnlegger av Youth With
a Mission (YWAM). Da de
norske ungdommene fortalte
om arbeidet sitt og hva de
drømte om, ble det raskt
klart at Loren Cunninghams
visjon stemte overens med

det de norske ungdommene
ønsket. Og i 1972 ble UIO
etablert, som en luthersk
evangeliseringsbevegelse
tilknyttet YWAM,
med Eivind Frøen som leder.
I løpet av de første hektiske
årene sendte UIO ut
team over hele Norge.
Snart hadde bevegelsen hele
175 fulltidsarbeidere.
Tusenvis av unge mennesker
ble berørt i løpet av disse årene.
UIO overtok Eintrøa langs
Trondheimsfjorden, og etablerte
i 1975 Grimerud Gård som sitt
hovedsenter i Norge. Nå hadde
organisasjonen to baser hvor
de kunne utdanne evangelister
og gjøre disipler.

1979

Tove Paddon blir sendt ut som
første langtidsmisjonær fra
UIO. Her avbildet sammen med
ektemannen John Paddon fra
deres bryllupsfeiring i flyktningleir
i Khao-i-Dang.

1975

1986

UIO flytter inn på Grimerud. Tilbudet
om å leie Grimerud gård på Stange
kom som et fantastisk bønnesvar.

Alv Magnus blir innsatt som leder
for UIO, i denne lederrollen forblir
han i hele 23 år.
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ALV BLIR LEDER

Ved inngangen til 80-tallet
skjedde det en forandring.
Ungdomsvekkelsene som
preget 70-tallet stilnet,
og UIO stod ved noen
veiskiller. Eivind Frøen
sluttet etter hvert som leder,
og det samme gjorde flere
av de andre som hadde vært
med fra begynnelsen.
Da Alv Magnus ble innsatt
som leder for UIO i 1986,
hadde organisasjonen
krympet litt i omfang,
sammenlignet med det
som skjedde ti år tidligere.
Ungdomsorganisasjonen var
også i ferd med å bli voksen.
Sakte, men sikkert etter at Alv
ble leder, begynte UIO å vokse

igjen. Ulike ny-etableringer og
tiltak samlet en ny generasjon
unge medarbeidere og ledere.
På 90-tallet ble det startet
arbeid på Sørlandet, i Ålesund
og i Skien, og Kings Kids
og Familiearbeidet preget
mange tusen mennesker rundt
om i landet. Under OL på
Lillehammer i 1994, samlet
for eksempel UIO omkring
1000 ungdommer som
formidlet sin tro på Jesus
i løpet av to kalde og
hektiske vinteruker. Og ved
årtusenskiftet hadde UIO
nærmere 150 studenter på DTS.

landets elleve fylker, hadde 150
utsendte langtidsmisjonærer
før pandemien. Flere tusen
mennesker er hvert år innom
våre leirer, konferanser og kurs.
Og i 2021 hadde vi for første
gang over 200 DTS-studenter
i Norge. UIO har vokst fra å
være en ungdomsbevegelse til
å bli en organisasjon som
samler alle generasjoner.
HVORFOR FORTSETTER DU?

Av og til blir jeg spurt om hva
som får meg til å fortsette.
Jeg har mange svar på det
spørsmålet. Men det viktigste
handler om Guds kall.
Den sakte veksten har fortsatt
Vi opplever rett og slett at Gud
helt frem til i dag. Nå jobber det har kalt oss til å leve og jobbe
over 400 personer i UIO Norge, i Ungdom i Oppdrag. For det
vi har permanent arbeid i ti av
andre har vi erfart Guds ledelse,

1987

Loren Cunningham og Alv Magnus
deltar på fakkelstafetten som
starter i Trondheim, en stafett som
gikk gjennom store deler av landet.

1994

Under OL på Lillehammer
ønsket UIO ungdommer fra hele
verden velkommen til en stor
evangeliseringsaksjon i Norge.

1994

UIO kjøper Løken skole på Løten,
der Hedemarken Friskole har holdt
til siden.
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omsorg og forsørgelse. Å leve
uten lønn krever at Gud
«stiller opp» og minner
generøse mennesker på å gi.
Det har vi erfart. Vi vet hva det
er å ha mye, samtidig som vi
også vet hva det er å ha lite.
I alle ting og gjennom alle disse
årene har Gud vært trofast.
For det tredje er UIO
stammefolket mitt. Det var
Guds kall og en fremtidsvisjon
som fikk meg til å begynne,
mens relasjoner og vennskap får
meg til å fortsette. Det jobber
mange dyktige og overgitte
mennesker i UIO som utfordrer
meg, og som jeg liker godt å
jobbe sammen med. Og til slutt;
for meg er UIO det stedet hvor
jeg mest effektivt kan være
med å rekruttere og sende ut
flere misjonærer til unådde
folkeslag, og til evangelisering
og disippelgjøring i Norge.
Jeg tror på fremtiden, og jeg
har tro på at Gud skal fortsette
å bruke UIO for at Guds rike
skal vokse i Norge og i verden.
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FREMTIDSTRO

Jeg tror jo at man ikke kan
forstå fremtiden uten at den
leses i lys av fortiden. Slik går
vi baklengs inn i tidene som
kommer. Og slik skal vi bruke
jubileumsåret til å se fremover.
Vi skal tegne bilder av det vi
tror skal komme, slik vi tror
UIO skal være om fem år,
om 25 år og om 50 år. Med å
tegne disse fremtidsbildene
skal vi fortsette å utfordre
unge mennesker til å følge
Jesus – til unådde folkeslag,
til nabolag i Norge og til
aktivt engasjement på ulike
samfunnsområder. Noen av
disse vil jobbe i organisasjonen
Ungdom i Oppdrag. Andre vil
jobbe i den store bevegelsen
Ungdom i Oppdrag, utenfor
selve organisasjonen, der de er
i sine jobber, som for eksempel
lærere, vaktmestere, sykepleiere,
advokater og gründere.
De tar med seg det de har lært
gjennom et år eller tre i UIO,
og lever dette ut i hverdagen.

1997

Flere unådde folkegrupper ble
adoptert på 90-tallet, blant
dem Shan-folket som er avbildet.
I dag er flere av folkegruppene nådd.

Jeg tror ikke UIO står foran
et stort skifte. Jeg tror vi skal
fortsette å gjøre det vi alltid
har gjort; nemlig å kalle unge
mennesker til radikale Jesus-liv,
disippelgjøre flest mulig,
sende flere misjonærer til
unådde folkeslag, tro på
Bibelen som Guds ord og
formidle evangeliet om Jesus
til så mange som mulig.

2009

Andreas Nordli blir innsatt som leder
for UIO. Her avbildet sammen med
kone Åsne Valland Nordli og tidligere
leder Alv Magnus.

Vi skal bruke dette
jubileumsåret til å feire Guds
trofasthet. Men like viktig; vi
skal også bruke året til å tegne
fremtidsbilder, og i tro til Gud
prege tidene som kommer,
for at Guds rike kan vokse.
Slik tror jeg på flere misjonærer
fra Norge, flere studenter på
våre DTS-er, flere mennesker
som kommer til tro på Jesus og
flere familier som får hjelp til å
leve ut troen sin i hverdagen.

2012

UIO seiler et vikingskip
til sommer-OL i England.

2018

UIO er den organisasjonen i
Norge som sender ut flest
langtidsmisjonærer fra Norge.
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Tonje har skrevet
historien til
Ungdom i Oppdrag
I prosessen med å skrive
historien til UIO har Tonje
Haugeto Stang foretatt over
100 intervjuer.
«Først og fremst har det vært
et spennende stykke arbeid,
men det har også vært en
krevende prosess å skrive
Ringer i vann», svarer Tonje
på spørsmål om hvordan
det har vært å skrive boken.
Historien har ikke vært skrevet
tidligere på denne måten,
og det har vært mye stoff å
vurdere. Hun sier det har
vært utfordrende å velge ut
hva som skulle med og hvilke
gode historier og personlige
vitnesbyrd som måtte få ligge.
«Jeg har valgt å fortelle et utvalg
av historiene i historien fordi
jeg mener det gjør boken mer
inspirerende. Samtidig skal
leseren kunne følge en slags
rød tråd som strekker seg fra
1955, det jeg ser på som den
spede starten av det som etter
hvert ble UIO, og fram til 2021
da jeg satte punktum».

PERSONLIG PROSESS

I skriveprosessen gjorde Tonje
over 100 intervjuer. De første
to månedene i skriveprosessen
skjedde det ansikt til ansikt,
men så måtte mye skje på
skjerm på grunn av pandemien.
Hun forteller at begge deler ga
fine møter med mennesker,
som ofte hadde mye på hjertet.
«Jeg satte stor pris på å få lytte
til deres historier og reflektere
sammen med dem om deres
tid i UIO. For meg personlig
ble det en inspirerende
vandring langs Memory Lane»,
sier hun. Tonje jobbet flere
år i UIO på 70- og 80-tallet,
og er dermed selv en del av
organisasjonens historie.
IKKE SKRYTEALBUM

«Jeg sa ja til å skrive fordi
UIOs ledelse ønsket seg
en ærlig bok og ikke et
skrytealbum», sier Tonje.
«Jeg kjenner ganske godt til en
del av de utfordringene og såre
hendelsene som også er en del
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av organisasjonens historie,
og hadde ikke klart å skrive
en historie der slikt skulle
glattes over». Leder for Ungdom
i Oppdrag, Andreas Nordli,
sier til Mot Målet at han ønsket
seg en bok som var både ærlig
og sann. «Livet er jo ganske
komplekst, og å ikke ta med det
som også har vært krevende,
ville ikke vært riktig», sier han.
«Samtidig vil denne boken
stå som et samtidshistorisk
misjonsdokument om en av de
nyere misjonsorganisasjonene
i Norge, som har berørt mange
tusen mennesker gjennom disse
årene. For at boken skal være et
troverdig tidsvitne, ville jeg at
Tonje skulle inkludere det som
også har vært vanskelig. Og det

er jo nettopp her at troen og
mirakelet blir så mye større og
faktisk enda mer synlig».
MANGE POSITIVE
TILBAKEMELDINGER

Boken ble lansert i november i
fjor, og har allerede solgt godt.
Flere personer har skrevet om
boken på sosiale medier og
fortalt om hvor trostyrkende
det har vært å lese den.
«Jeg har fått mange positive

tilbakemeldinger, både fra
tidligere og nåværende
UIO-ere og fra folk utenfra
som er interessert i nyere
norsk kirkehistorie», sier Tonje.
«Flere har sagt at de både
har ledd og grått mens de har
lest, og det tenker jeg er bra.
Mange setter tydeligvis pris
på at boken er ærlig og
opplever at jeg har behandlet
vanskelige deler av historien
med respekt».

HÅP OG TRO

Andreas Nordli forteller at han
håper boken vil inspirere nye
generasjoner til å ta radikale
valg i tro til Guds kall og
ledelse. «Boken forteller jo
familiehistorien vår. Og her
er mange historier om Guds
forunderlige forsørgelse.
Det håper jeg vil skape tro og
håp til at Gud virker også i dag,
når vi med lydighet responderer
på Guds kall».
Mot Målet

50 historier fra 50 år
Ingjerd Omdal har samlet 50 personlige historier
fra Ungdom i Oppdrags historie.

Historien til Ungdom i
Oppdrag består av summen
av menneskers erfaringer,
opplevelser og lydighet.
Gjennom 50 år har mennesker
erfart Guds godhet, fått
forandrede liv og sett unådde
folkeslag bli berørt av
evangeliet. Mens Tonje Haugeto
Stang har skrevet historien
til UIO, har Ingjerd Omdal
samlet 50 personlige historier
om Guds godhet. Historiene
er fortalt gjennom vitnesbyrd

og representerer alle de fem
tiårene Ungdom i Oppdrag har
eksistert. Denne boken kommer
til salgs i løpet av vinteren.
Andreas Nordli håper denne
boken vil være med å utfylle
boken til Tonje Haugeto Stang.
«Ingjerd har gjort en fenomenal
innsats med å samle inn alle
disse historiene. Og her er
mye gull! Jeg har lest noen av
historiene, og jeg slås av Guds
trofasthet i enkeltmenneskers
liv», sier han.
Mot Målet
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Vi drømmer om at vi kristne
skal stå mer sammen
Kristin Tharaldsen (27) og
Espen Pedersen (30) er
Hub-koordinatorer for
The Send i Agder. Dette er hva
han skriver om forberedelsene.
SA JA TIL Å VÆRE
HUB-KOORDINATORER

Som en del av forberedelsene
til The Send har Norge blitt delt
inn i geografiske område,
kalt Hub, hvor det arbeides
lokalt med mobilisering.
Hver Hub har en eller flere
Hub-koordinatorer. I Agder
er det jeg (Espen Pedersen) og
Kristin Tharaldsen som har tatt
på oss dette ansvaret. Da vi
ble spurt om dette i sommer,
kjente vi på en forventing om
hva Gud ville gjøre her i Agder.
Det er mange menigheter i
området, og mye bra arbeid
som skjer. Gjennom arbeidet
med The Send så drømmer
vi om at menighetene skal bli
styrket, at mennesker skal gå
med evangeliet og bli forløst i
sine kall. Vi drømmer om at vi
Kristin Tharaldsen og Espen Pedersen er Hub-koordinatorer for The Send Agder.
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som kristne skal stå sammen i
enhet. Vi tror at hvis The Send
skal bli en suksess så må de
lokale menighetene engasjeres,
og for at det skal skje så må
menighetene se verdien av
det. Derfor har vi ikke ønsket
å starte en hel del arbeid som
menighetene ikke ønsker,
men vi har prøvd å komme
under det de allerede står i,
og tjene dem.
KONTAKTET ALLE
MENIGHETENE I AGDER

Vi drømmer om at vi kristne skal stå mer sammen

I november inviterte vi alle
menighetene i Agder til en
12-timers lovsangsfest,
hvor forskjellige menigheter
bidro med lovsang i løpet av
dagen. Dette ble en fantastisk
dag, mennesker fikk møter
med Gud, og totalt var det
rundt 700 mennesker innom
på forskjellige tidspunkt i
løpet av dagen.
MÅL OM Å SKAPE ENHET

Arbeidet med å besøke
menighetene har dannet
Vi har i løpet av høsten tatt
grunnlaget for det vi vil
kontakt med alle menighetene
gjøre videre. I mars kommer
i Agder. Dette har vi gjort for å
The Send-teamene fra
ta initiativ til å møte hver enkelt
Grimerud til Agder. De vil i
menighet. Intensjonen har vært
en 10-dagers periode besøke
å formidle hva The Send er,
menigheter i hele Agder.
men også å høre hva som skjer
Et av målene våre er å være
i de forskjellige menighetene.
med å skape enhet, derfor har
Dette har vi gjort for å sammen
vi, flere steder, tatt initiativ til at
finne ut av hvordan vi kan skape
menigheter samarbeider om å ta
synergier mellom The Send
dem imot. Dette håper vi at kan
og menighetene. Totalt har vi
være med å skape samarbeid
vært i kontakt med rundt
steder hvor det tidligere ikke
200 menigheter og besøkt
rundt 90 av dem.

Tekst
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har vært samarbeid, og styrke
de samarbeidene som
allerede eksisterer.
Som en avslutning på perioden
The Send teamene er i Agder
vil vi ha pre-gathering i
Kristiansand. Det vil bli
arrangert 19.mars. I løpet
av våren vil vi også sende ut
team fra Skjærgårdsheimen
som vil være med å styrke
menighetene, i tillegg til å
arrangere ledersamlinger hvor
vi vil forsøke å gi menighetene
gode verktøy til å følge opp sine
ungdommer i etterkant av selve
The Send-arrangementet.
Vi håper og tror at dette vil
være med å legge grunnlaget for
at The Send vil være en suksess,
og at det blir en bevegelse
som har varig effekt fordi
det er grunnfestet i de lokale
menighetene. Da er det også
gøy å kunne si at vi opplever at
menighetene omfavner det.

Driftsleder Cristoffer Oudmayer (42) på Grimerud:

Nå skal det bygges
på Grimerud!
Kapasiteten på Grimerud er
helt sprengt. Derfor bygger
vi ut.

planene for videre utbygging
av Grimerud. Det midlertidige
nybygget vil gi oss mulighet
for å kjøre større skoler og ikke
Dette er på mange måter helt
minst kunne tilby overnatting i
fantastisk, og som driftsleder
forbindelse med arrangementer
opplever jeg det som en ære å få og leirer. Selve brakkeriggen er
være med på det nye som Gud
fra 1995, så vi måtte kjøre en
gjør her. For å få plass til alle
ekstra runde med kommunen
ungdommene den siste tiden
for å få dispensasjon fra den
har vi måtte leie 20 rom på
gjeldende Tek-17 normen.
Staur gård, men heldigvis er
Ferdig montert og innredet
det nå lys i enden av tunellen.
med nytt innbo vil bygget
I snart ett år har vi jobbet
komme på ca. 3.8 millioner,
med å få en brakkerigg med
som inkluderer stuer, kjøkken
44 dobbeltrom på plass i alléen og bad på hvert rom. Selv om
på Grimerud. Det har vært
brakkebygget er en midlertidig
mange skjær i sjøen, men nå er løsning for 4–6 år, så vil innboet
grunnarbeidet snart ferdig.
kunne brukes i nytt permanent
Det er et midlertidig stopp
bygg når den tid kommer.
på grunn av frost og snø for
I løpet av de neste årene
øyeblikket, men målet er å ha
planlegger vi også å bygge ut
nybygget ferdig montert og
låve, matsal og kjøkken.
klar til bruk i midten av april.
Dette er en midlertidig løsning Vi gleder oss til å kunne ønske
som vi kan nyte godt av i
velkommen til nybygget på
noen år mens vi jobber med
Grimerud til våren!

Tekst
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Nå skal det bygges på Grimerud!

Stab og studenter ved Grimerud høsten 2021.

VIL DU BLI MED PÅ FAMILIELEIR?

Vi tror at vi til neste sommer kan
gjennomføre familieleirene våres igjen.
Derfor åpner vi påmeldingen
på Checkin tirsdag 8. mars 2022
kl. 17:00.
Se www.familiefokus.no for
mer informasjon.
Vi sees der!

Mot Målet #1

Misjon er som ekteskapet

Misjon er som ekteskapet.
Den beste tiden å gå inn i misjon og
ekteskapet er når en er ung, naiv,
godtroende og forelsket.

“Kristine” har vært misjonær i et krigsherjet land i Midtøsten i åtte år. Der bor og jobber hun
sammen med mannen “Eleo” og deres tre barn.
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Misjon er som ekteskapet

Livets realiteter og erfaringer har nemlig ennå
ikke forherdet hverken hjertet eller troen.
Livet har ennå ikke satt oss fast i rutiner og
komfortabeligheter. Jeg er jo ung.
Vi går ut i misjon og inn i ekteskapet med
nyfikenhet. Lukten og annerledesheten er
spennende. Den strekker oss og vi vil bli
strukket og forandret. Vi vil lære landet
eller ektefellen å kjenne. Vi er nysgjerrige.
Mange spørsmål er ubesvarte og vi vil
bli påvirket.
Etter en stund avsluttes selvfølgelig
«bryllupsreisen» - den første tiden. Ting som
først var spennende og annerledes er nå plutselig
irriterende og plagsomt. Må jeg virkelig forandre
meg? Joda, jeg visste jo det. Men jeg trodde at jeg
kunne forandre kun det jeg selv ville forandre,
og slippe å forandre det jeg ikke ville.
Prosesser og gråt må til. Diskusjoner,
beklagelser og tilgivelse. Sakte, men sikkert,
vokser vi sammen. Jeg forandres. Sakte går jeg
opp av dalen hvor jeg kjenner meg som en
fremmed, og jeg blir en del av det nye landet.
Eller ekteskapet. Jeg lærer å forstå både min
ektefelles og mitt nye hjemlands tanker og
reaksjoner og hvorfor det er som det er.

Jeg lærer både språket og kjærlighetsspråket til
min kjære. Vi lærer å forstå hverandre.
Forelskelsen er nå gått over i en dypere
kjærlighet som tåler konflikt (krig), stillhet
(lite frukt) og hverdagen (savnet av familie
i Norge og min gamle kultur).
Vi er vokst sammen. Jeg blir aldri den
samme igjen.
Er misjon å anbefale? Absolutt. Men det er
ikke lett. Likevel; det kan bli en reise som du
aldri ville vært foruten. Den kan være fylt
med kjærlighet, gleder og sorger, og samtidig
et sted du simpelthen bare må holde fast ved
Den allmektige. For uten ham er det umulig å
fortsette, vokse og erfare frukt.
Gud kalte meg ikke til et komfortabelt liv, men til
et liv i avhengighet av ham, uansett hvordan det
måtte se ut. I hjemland eller utland, i krig eller
fred. Sult eller overflod.
Misjon og ekteskap handler om å gi. Vise Jesu
betingelsesløse kjærlighet. Betingelsesløs. Ja, bare
sammen med ham er det mulig å både ta imot og
gi noe slikt.
Tekst
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Lyst til å ta DTS i Norge?
WWW.DTS.ORG
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Kontakt

SENTRE I NORGE

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

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/disippeltrondheim
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

UIOS ARBEID
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

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

Returadresse:
Ungdom i Oppdrag
Grimerudvegen 77
N-2312 Ottestad
NORWAY

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

Nyheter fra Proklamedia

Olof Edsinger

NÅR MINORITETEN
TAR MAJORITETEN
SOM GISSEL

Om identitet og
seksualitet i en skeiv tid

kr 228,-

“Det er med stor glede og entusiasme
jeg anbefaler denne lille boka av
Olof Edsinger. Det han beskriver,
er på full fart inn i norske skoler
og læreplaner, i barnehager og
lærerutdannelsen. Her får vi hjelp
til å forberede oss og forstå det som
holder på å skje også i Norge”.
— ØYVIND BENESTAD, daglig leder
i stiftelsen MorFarBarn

Tonje Hageto Stang

Ted Dekker og Bill Bright

RINGER I VANN

MIRAKELMANNEN

Historien om Ungdom i

Spenningsroman

Oppdrag gjennom 50 år

kr 369,-

kr 279,-

Janet og Geoff Benge

Heath Lambert

KRISTNE HELTER:
HUDSON TAYLOR

ENDELIG FRI

Langt inn i Kinas hjerte

kr 228,-

Hvordan kjempe for frihet
fra porno i nådens kraft

kr 249,-

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

