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Mot Målet

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 men-
neskene 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 men-
nesker 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.

Hvem er 
Ungdom i Oppdrag?

Mot Målet kommer 
ut fem ganger i året, 
og du kan få bladet 
gratis i postkassen 

din. Frivillig 
abonnement betales 
via giro, eller direkte 

på kontonummer: 
3000.14.69378,  
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Andreas Nordli,
Leder for Ungdom i Oppdrag Norge 

www.andreasnordli.no 
t @andreasnordli

Det er nå over ett år siden sist jeg 
var på gudstjeneste i en lokal kirke, 
hvor jeg selv var «vanlig» deltager. 
Jo, selvfølgelig har jeg fulgt guds-
tjenester på nettet. Og de første 
ukene etter at Norge stengte ned i 
mars 2020, var jeg på gudstjeneste 
flere ganger i uken.

I samme periode leste jeg kommen-
tarer i både aviser og på sosiale me-
dier, som nærmest euforisk snakket 
om hvor flott det var at mange 
tusen personer deltok. En pensjon-
ert NRK-journalist sammenlignet 
en gudstjeneste i Trondheim med et 
fullsatt Lerkendal – like mange per-
soner som vanligvis ser på Rosen-
borg, hadde nemlig vært innom en 
gudstjeneste i trønderhovedstaden 
på nett.

Jo, det var spennende å se hvor 
mange mennesker som kunne 
følge ulike former for forkyn-
nelse på nett i pandemiens første 
måned. Men nå, når samfunnet 
vårt skal åpnes opp, sitter jeg med 
et spørsmål: Hva har pandemien 
gjort med oss og forholdet vårt til 
den lokale menigheten?

Fordi vi er sulteforet på forkyn-
nelse og fellesskap, kan vi selvsagt 
håpe og be om pandemien har 

ført til at vi vil strømme til kirker 
og bedehus som aldri før, hvor 
gudshusene fylles til randen. På 
den annen side lurer jeg på om det 
motsatte kan skje; hva om vi har 
tillatt og tillagt oss vaner som vil 
gjøre at vi faktisk ikke vil oppsøke 
kristne møter og gudstjenester slik 
som før? Jeg er dessverre redd det 
siste er minst like sannsynlig som 
det første alternativet.

For realiteten er, slik jeg tolker den, 
at antall deltagere på gudstjenester 
og møter på nett har gått betydelig 
ned det siste halvåret. Samtidig 
hører jeg flere si at det egentlig 
er godt med en pause fra frivillig 
menig hetsarbeid – det er godt å 
heller bruke søndagen på noe annet.

Jeg håper selvsagt at jeg tar feil. 
Men sannheten er at jeg gjenkjenner 
det litt i eget liv. Det har vært godt 
med en pause. Må Gud vekke oss fra 
slik åndelig sløvhet! Må Gud skape 
en lengsel i oss etter å høre Guds 
ord i fellesskap med andre, som 
aktive gudstjenestedeltagere – ikke 
bare passive tilhørere, som mer eller 
mindre oppmerksomt følger med på 
telefonskjermen, mens vi like gjerne 
sveiper over til vg.no hvis det blir 
litt kjedelig.

Hva har korona gjort 
med troen min?



 FOTO: OSLOFJORD CONVENTION CENTER

Kort Nytt
ØKONOMISK RESULTAT 
FOR UNGDOM  
I OPPDRAG
Ungdom i Oppdrag-familien i Norge 
består av mange ulike tjenester og 
arbeid. Nå er regnskapstallene ferdig 
for 2020, og de viser en total om-
setting på 83,5 millioner kroner og 
et overskudd på hele 9,6 millioner 
kroner. Det store overskuddet skyldes 
bl.a. Hedmarken Friskoles gode resul-
tater. Selve Stiftelsen Ungdom i Opp-
drag hadde en omsetning på knappe 
37 millioner kroner og et overskudd 
på 4,5 millioner kroner. Omsettingen 
viser en nedgang på 10 millioner 
kroner fra 2019. Nedgangen skyldes 
mindre aktiviteter på grunn av pande-
mien. Ungdom i Oppdrag mottok også 
1,8 millioner kroner i støtte fra staten, 
for bortfall av arrangementsinntekter 
på grunn av pandemien. Ungdom i 
Oppdrag samlet inn totalt 11 millioner 
kroner i gaver i 2020, noe som er en 
nedgang på 1,5 millioner kroner fra 
2019 til 2020. Nedgangen skyldes i 
hovedsak færre arrangementer og 
dermed mindre kollekter.

NY DTS I KRISTIANSAND
UIO Kristiansand starter en ny DTS i 
januar 2022. Dette er en respons til hva 
Gud gjør i Norge og nasjonene. Vi tror 
Gud vekker opp unge mennesker til å gi 
alt for Jesus, og til å leve bærekraftig og 
radikale liv sammen med ham. Derfor har 
Ungdom i Oppdrag i Kristiansand valgt å 
utvide sitt DTS-tilbud og legge til rette for 
at flere kan bli disippelgjort og utrustet til 
det Gud kaller til.

YWAM EUROPE 
TOGETHER I NORGE
21. – 24. juni 2022 samles stab, studenter og 
venner i hele Ungdom i Oppdrag Europa seg 
til festival på Oslofjord Convention Center i 
Stokke. Dette blir en sjelden mulighet til å møte 
UIO-venner fra hele Europa. Ungdom i Oppdrag 
Norge feirer også 50 år i 2022, og dette skal 
markeres i løpet av konferansen. The Send 
Norway i Telenor Arena, den 25. juni 2022, blir 
avslutningen på konferansen.

REKORDANTALL PÅ 
DTS I NORGE
Denne vinteren har 107 personer gått på 
DTS i Norge. Aldri tidligere har så mange 
gått på DTS i Norge i løpet av vinter-
halvåret. En av årsakene til det høye 
studenttallet er at noen DTS-er, som skulle 
startet i september, ble utsatt i tre måned-
er på grunn av pandemien. Til høstens 
DTS-er har over 140 personer søkt. 

TEAM TIL FÆRØYENE
Det var i utgangspunktet ikke mulig for 
vinterens DTS-er å reise på praksistur 
til andre land. Men DTS-ene i Rogaland 
og Grimerud fant en åpning for å reise 
til Færøyene, hvor de har oppholdt seg 
denne våren. De har besøkt menigheter i 
hele landet, deltatt på radioprogrammer, 
hatt gateevangelisering, besøkt skoler og 
bedt mange timer for Færøyene. Det rap-
porteres om at mennesker har blitt både 
frelst og opplevd helbredelse.
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REDAKTØR
ANDREAS SÆTHER 

Er 23 år og bor i 
Bergen. Studerer 
ved Høyskolen for 
Ledelse og Teologi 

og ved NLA Bergen. 
Fra Hommersåk, 

Sandnes. Tok 
Backpack-DTS i 
Rogaland i 2018.

I de siste ukene har jeg lest  flere saker 
om misjonærbarnas oppvekst, blant an-
net i avisene Vårt Land og Dagen. Det 
ble også nylig gitt ut en bok om samme 
tema. Det er viktige historier som kom-
mer frem, de fleste fra misjonærbarn 
som i dag er mellom 40 og 90 år gamle.

Så, hvorfor skriver jeg om dette? Jo, 
fordi jeg er selv misjonærbarn og kjen-
ner meg ikke igjen i beskrivelsen av 
misjonsoppveksten fra 1950-1970. Feil 
er gjort i misjonens navn, det skal vi 
absolutt ikke legge skjul på, men det 
må også være rom for dem som har 
opp levd en slik oppvekst som en gave.

Det har kommet mer forskning på 
tematikken, og begrep som «Third 
Culture Kids» gir en god forståelse av 
oppveksten til dagens misjonærbarn. 
Det gir innsikt for utenforstående, men 
også for misjonærbarna selv. «Third 
Culture Kids» blir definert som Barn 
og unge som bor i andre land enn opprin-
nelsesland/passland i perioder av oppveksten, 
gjerne på grunn av foreldres arbeid. Det 
er denne oppveksten de fleste mis-
jonærbarn har i dag. Jeg, mine søsken, 

min forlovede og min svigerfamilie er 
bare noen få eksempler på barn som 
har vokst opp i spennet mellom to 
kulturer, og ved dette har vi tilegnet 
oss en rik interkulturell kompetanse. 
Vår opp vekst har vært annerledes enn 
de fleste andres. Til tider kan det å leve 
med to kulturer skape frustrasjon, slik 
også barn av inn vandrere kan oppleve 
her i landet vårt. Jeg ønsker derfor at 
våre historier også kan bli belyst, siden 
jeg ønsker å se flere familier sendt ut i 
misjon. 

I siste utgave av Mot Målet kunne 
vi lese om Gerd Vårin Emmerhoffs 
oppvekst i Sentral-Asia. Det vil alltid 
være en utfordring å komme tilbake 
til et land hvor du er en del av den 
etniske majoriteten, uten å ha like god 
kjennskap eller tilhørighet til kulturen 
som de fleste andre. Dette er noe min 
forlovede Gerd Vårin og jeg stadig 
prater om. Sammen har vi et hjerte for 
misjon, vi ønsker å bidra i dialogen om 
misjonærbarn og hvordan vi i frem-
tiden oppdrar misjonærbarn.

Misjonærbarnas historie og  
«Third Culture Kids»
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Da Norge stengte ned 
i mars 2020, bestemte 
Ungdom i Oppdrag seg 
for å leie Telenor Arena 
for å samle så mange 
som mulig til en gedi-
gen feiring av evange-
liet og misjon.

«Vi drømmer om å aktivere den unge 
generasjonen til misjon og engasje-
ment i Guds rike», sier Andreas Nordli, 
leder for Ungdom i Oppdrag. «Derfor 
arrangerer vi The Send».

Andreas forteller at ideen til The 
Send kom mens han så på noen gamle 
taler fra 1985, hvor personer som 
Loren Cunningham, Floyd McClung og 
Kalafi Moala talte på Ungdom i Opp
drags GO-fest i Danmark.

«Det var to ting som gjorde dypt 
inntrykk på meg da jeg så disse video-
ene. For det første var budskapet 
veldig enkelt. Det handlet egentlig 
bare om å komme til Jesus og legge 
ned sitt liv, for at så mange som mulig 
må få høre evangeliet. For det andre 
slo det meg at GO-fest i 1985 samlet 
så mange mennesker».

Ringte Alv Magnus
«Jeg ble helt satt ut», fortsetter An-
dreas. «Etter at jeg hadde lyttet til 
Floyd McClung to ganger, ringte jeg 

til Alv Magnus og spurte hvor mange 
mennesker som var på GO-fest i 1985».

Da Alv fortalte at det var 9000 
personer på det best besøkte møtet, 
forstod Andreas at det var på tide å 
gjøre det samme igjen.

«Jeg hadde jo hørt om The Send i 
USA og Brasil, så jeg sendte en e-post 
til lederen for The Send i USA og 
spurte om hva som må til for å kjøre 
The Send i Norge».

Etter en uke hadde de bestemt seg! 
Så snart koronapandemien lettet ville 
de arrangere The Send i Telenor Arena.

Ikke bare UIO
Det var viktig for Andreas Nordli at 
dette ikke skulle bli et UIO-arrange-
ment. Derfor begynte han å ringe rundt 
til andre ledere for kristne organisa-
sjoner, kirkesamfunn og festivaler. Nå 
er det over 20 samarbeidspartnere som 
står bak The Send i Norge.

«The Send samlet 58.000 mennesker 
i Orlando i 2019, mens over 150.000 
personer deltok på The Send i Brasil. 
Vi kommer ikke til å samle like mange 
i Norge, men jeg tror vi kan samle 
mange tusen», sier Andreas.

«Og da er det viktig at bredden av 
kirker og organisasjoner i Norge  
står bak».

Mer enn en event
«The Send er mye mer enn et møte», 
forklarer Andreas. «Det geniale er at vi 

The Send: 
Vil samle 
mange tusen 
mennesker
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får ta del i en visjon og et system, hvor 
vi følger opp alle deltagerne».

På The Send er det definert fire 
«misjonsfelt». Disse er nabolag, skoler 
og studiesteder, vanskeligstilte barn 
og misjon til unådde folkeslag. På The 
Send skal alle deltagerne bruke en 
app, hvor de på telefonene sine kan gi 
respons til de ulike «misjonsfeltene». 
De som ønsker å si ja til for eksempel 
skoler og studiesteder, vil bli kontaktet 
umiddelbart etter The Send med tilbud 
om oppfølging. Det samme vil gjelde 
for de tre andre misjonsfeltene.

«Slik kan The Send bli en katalysator 
for unge mennesker som opplever at 
Gud kaller dem til tjeneste».

Tolv timer
The Send er et møte som varer i tolv 
timer. I løpet av disse timene blir det 
mye tid til lovsang og forbønn, og 
taler hvor de fire «misjonsfeltene» skal 
presenteres.

Telenor Arena har en kapasitet på 
godt over 20.000 deltagere. UIO har 
ikke satt et mål enda om hvor mange 
de håper skal komme, men har tro for å 
samle mange tusen.

«Tenk hvilken proklamasjon dette 
kan bli i Norge! Etter korona, så samles 
mange tusen mennesker rundt Guds 
ord, til bønn og tilbedelse. Det kan gi 
stort gjenklang i landet vårt», avslutter 
Andreas Nordli.

Mot Målet

«The Send vil samle flere 
tusen mennesker rundt 
Guds ord, til bønn  
og tilbedelse».
 FOTO: MAGNUS LØVRØD



TEAMTUR
TONJE FIDJELAND 
er 21 år fra Sandnes.

Hun leder ett av 
reiseteamene. Hun 
tok DTS på Hawaii 
september 2019.
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På Grimerud, Ungdom i 
Oppdrags hovedsenter, 
er nå 25 personer med 
på fire «The Send  
reise-team».

Så langt det har vært mulig, har disse 
reist fra nord til sør for å møte unge 
mennesker med evangeliets frihet og 
for å formidle sannheten om hva de 
er skapt til. Med dette promoterer de 
også The Send og inviterer mennesker 
til å komme til Telenor Arena, 25. 
juni 2022.

En av lederne på The Send reise-team 
er Tonje Fidjeland (21) fra Sandnes:

1. Hvorfor valgte du å bli med på The Send 
reise-team?
For et år siden våknet jeg en morgen 
og hadde hatt en drøm. I drømmen 
reiste jeg rundt i Norge sammen med 

et team og delte om Jesus. Dette rørte 
noe i meg! Noen måneder senere fikk 
jeg høre at The Send skulle komme til 
Norge, og at det skulle sendes reise-
team rundt i landet. Visjonen som ble 
presentert var lik drømmen jeg hadde 
hatt. Jeg opplevde dermed at Gud la 
unge mennesker og et forandret Norge 
på hjertet mitt. Så det ble en glede å si 
ja til å være med.
 
2. Hva betyr det for deg å kunne møte så 
mange unge mennesker?
For meg er det et privilegium å få reise 
rundt i mitt eget hjemland og dele om 
det Jesus har gjort i mitt liv. Det gir så 
mye liv og glede! Jeg har også lært mye 
av å se så mange andre kristne i brann, 
og at vi trenger hele Kristi kropp for å 
se Norge forvandlet av Jesu kjærlighet. 
Unge mennesker har et unikt driv, 
lidenskap og en motiverende villighet 
til å gå langt for evangeliet. Dette moti-
verer også meg mye.

«Dette året har 
Grimerud hatt fire 
reise-team. Så langt 
korona har tillatt det, 
har de reist land og 
strand med evangeliet.»
 FOTO: PRIVAT

The Send reise-team
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3. Hva slags betydning tror du The Send 
kommer til å ha for unge i Norge?
Jeg tror at The Send kommer til å være et 
arrangement som skaper en respons i vårt 
land, hvor unge tar tydelige standpunkt. 
Jeg tror Gud vil kalle på mennesker, og 
at de vil med ett overgitt hjerte gå inn i 
det Gud har for dem. Dette kommer til å 
prege denne og de neste generasjonene. 
Jeg håper også at The Send vil være med 
å knytte unge kristne sammen på tvers av 
ulike kirkebakgrunner.
 
4. Hvorfor er det viktig at vi reiser rundt og 
møter mennesker?
Vi opplever en lengsel etter Jesus 
over hele Norge. Det å koble sammen 
kristne i landet vårt fram mot ar-
rangementet, skaper momentum og gir 
motivasjon til å starte allerede nå. Å få 
oppmuntre andre og dele av det vi har 
fått, gir så mye glede og håp for kristne 
i landet. Mikael Lao

The Send reise-team

THE SEND NORGE 2022
 

Skal avholdes i Telenor 
Arena 25. juni 2022

The Send ble startet av Ungdom i 
Oppdrag i USA, og ledes av Andy Byrd.

The Send ble arrangert for 
første gang i Orlando, Florida i 
2019 med 58.000 deltagere.

I 2020 samlet 150.000 deltagere 
seg til The Send i Brasil.

 
FORELØPIG STÅR FØLGENDE 

ORGANISASJONER BAK THE SEND 
I NORGE: Acta, Bibelselskapet, 

Euromission, Frelsesarmeens Barn 
og unge, Frikirkens Barn&Unge, Get 

Focused, IMFung, Impuls, Jesus 
Revolution, Kristent Nettverk, 

Kvinner i Nettverk, Laget, Misjon 
Uten Grenser, Misjonskirken Ung, 

Navigatørene, NLM Ung, Pinse Ung, 
Ten-Oase, Ung Baptist, Ungdom i 
Oppdrag, Wycliffe og YoungLife.

Mer info: www.thesend.no 
www.facebook.com/thesendnorway 
www.instagram.com/thesendnorway 

 Send SMS til 2210 med kodeord 
«thesend» for å få nyhetsbrev 

og oppdateringer.
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Kreative 
misjonsreiser 

Hva gjør en når DTS-en 
ikke kan reise på out-
reach til utlandet fordi 
grensene er stengt?

Eller når senterene har mangel på biler 
til alle teamene som skal ut på Norges-
outreach? Da spør en Gud om nye 
måter å gjøre outreach på. 

Tanja tar med seg et team på sykkel, 
Jan Oskar leier skip og Ainos team 
har bodd i telt og gått på ski. Alt for 
å nå ut til mennesker med verdens 
viktigste budskap. I en tid med mange 
begrensninger er evangeliet likevel 
virksomt, og de som er villige til å gå, 
finner nye veier. 

Evangelisering i skiløypene
Aino Nedergaard, student på DTS i 
Rogaland, forteller: «Vårt team bodde 
i telt på Gvarv (Telemark) i ti dager. 
Det var veldig interessant. Vi bodde i 
hagen til vertskapet vårt og fikk bruke 
toalettet i kjelleren. Vi lagde nesten 

all mat på bål, og tror vi er det teamet 
i UIO sin historie som har brukt mest 
ved. Det var en test for fellesskapet å 
bo i telt så lenge, det var det eneste 
stedet vi hadde som oppholdsrom, 
men det førte oss definitivt nærmere 
hverandre som team!»

Aino forteller videre at i påsken 
forsøkte de seg på evangelisering 
i skiløypene. Dette var uvant for 
nordmenn som ikke er vant til å bli 
forstyrret mens de går på ski. Teamet 
fikk likevel fortalt påskeevangeliet og 
bedt for noen.  

«Det var spesielt to menn jeg snakket 
med som var veldig lukket for kristentro 
og religion, men jeg fortalte dem om 
personlig relasjon til Gud og hvorfor jeg 
tror. Da ble de mer åpne og jeg fikk be 
for dem. Det var veldig oppmuntrende 
å se at de åpnet seg mer da jeg snakket 
om Jesus. Jeg tror frø ble sådd og at Gud 
vil fortsette å jobbe i dem.»

Bike to love
Tanja Trachsel, med et team fra UIO 
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Teamet fra UIO Ro-
galand syklet fra Sola 
til Kristiansand, og 
tjenestegjorde på veien.
 FOTO:  HEGE BJERG

Et annet team fra UIO 
Rogland tok evangeliet 
med på ski.
 FOTO: TABEA ISAAK

UIO Ålesund tok veien 
opp Norgeskysten og 
mønstret på skipet 
«Bruvik». FOTO:  
 MAARTEN HONKOOP

Rogaland, er mye ute for tiden. De har 
sykkel som transportmiddel, og gjør 
mye praktisk arbeid utendørs. Målet 
er å sykle Sola-Kristiansand-Sola på 
ti uker. Langs veien ønsker de å tjene 
mennesker og vise Guds kjærlighet. 

«‘We bike to love’ er mottoet vårt. 
Det fine med å sykle er at vi lett kan 
stoppe for de menneskene vi møter», 
forteller Tanja.

Teamet håper å bli med på ar-
rangementer når det blir åpning for 
det, men har også hatt mulighet til 
å invitere noen få personer til deres 
lovsangsstunder som team. På denne 
måten har de fått oppmuntre kristne 
med Guds ord og fellesskap, selv om 
kirkene er stengte. 

Outreach på skip
Også i UIO Ålesund har de tenkt nytt 
om outreach. Hele DTS-en mønstret 
nemlig på det innleide skipet «Bruvik». 
De hadde planlagt å besøke 16 steder 

mellom Ålesund og Tromsø i hele mai 
måned, men på grunn av smittevern 
ble det noen færre stopp. Bortsett fra 
dette har turen gått som planlagt.

«Jeg fikk ideen om dette i 2015, da 
jeg gikk på Leadership Training School 
i Townsville, Australia. Jeg skrev en 
oppgave som handlet om å inspirere 
nordmenn til misjon, og tenkte da på 
muligheten for å kjøre en DTS ombord 
på et skip langs norskekysten», for-
teller senterleder i UIO Ålesund, Jan 
Oskar Alnes.

Målet er å møte ungdom gjennom 
kreativitet og friluftsliv.
«Vi ønsker å møte ungdomsgrupper 
for å ha det gøy sammen, dele vit-
nesbyrdene våre, hjelpe til praktisk, 
vise kjærlighet og spre glede», sier 
Jan Oskar.

Eva Maria Nilssen

OM SMITTE- 
SPREDNING

Ungdom i Oppdrag er 
opptatt av å følge de 

råd myndighetene gir i 
henhold til korona. Med 
ekstra varsomhet finnes 

det likevel muligheter 
for å spre de gode 

nyhetene om evangeliet. 
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kjernen i hva vi vil gjøre som disipler av 
Jesus, og dermed det vi også er kalt til i 
Ungdom i Oppdrag. 

DTS-er med  
forskjellig uttrykk
Forskjellige ledere og sammensetnin-
gen av mennesker vil jo bringe sitt 
uttrykk og litt forskjellige syn på ting. 
Når det kommer til DTS, har vi jo et 
opplegg som man skal følge for å kunne 
kalle det en DTS. Dette er utarbeidet 
gjennom mange tiår med erfaring, og 
omhandler for eksempel hva man skal 
vektlegge i undervisningen, og at man 
skal gjøre skolen i fellesskap. Andre 
eksempler er at man skal ha mye prak-
sis gjennom en praksis-del og personlig 
oppfølgning av stab. Selv om rammene 
er satt internasjonalt, preger jo selvføl-
gelig kulturen, senteret, lederne og 
staben, utrykket og DTS-en generelt. 

FIRE AND 
FRAGRANCE

RICHARD NORDVOLL 
27 år og fra Lovund 
i Nordland. Tok DTS i 

Skien 2012, og er  
nå DTS-leder  
på Grimerud.

Ny DTS  
  på Grimerud

«Fire and Fragrance» 
oppstod ut i fra bønn for 
en generasjon som skulle la 
ilden tenne deres hjerter.
 FOTO: MAGNUS LØVRØD

«Vi skal ha en Fire & 
Fragrance DTS på Gri-
merud til høsten, men 
hva er egentlig dette 
og hva er forskjellen på 
den og en vanlig DTS?»
Når jeg får spørsmålet, sier jeg ofte at 
det egentlig ikke er så mye forskjell fra 
andre DTS-er. Målet er det samme; å 
kunne se mennesker bli disippelgjort 
og lære å elske Gud av hele sitt hjerte. 
Og å lære hvordan man kan gjøre Gud 
kjent på studiesteder, i familier og i 
andre nasjoner. Dette er jo mye av 
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Bønn
Historien bak Fire & Fragrance oppsto 
da Loren Cunningham inviterte Andy 
og Holly Bird til YWAM Kona Ha-
waii. De skulle overta lederskapet for 
bønnerommet på senteret. En dag 
Andy Bird var på reise til bønnehuset 
i Amsterdam, ba han spesielt for den 
neste generasjonen. Med god utsikt 
over byen fikk han plutselig et ord fra 
Gud. «The fire». Må Guds kjærlighet 
tennes i oss så hans vellukt (fragrance) 
kan merkes av mennesker som ikke 
kjenner Jesus. Vi kan lese om Kristi 
vellukt i 2 kor, 2.15. Dermed oppstod 
begrepet «Fire & Fragrance», at Guds 
ild må tennes i våre hjerter og skape en 
vellukt for de som ikke er frelst. Denne 
vellukten skjer gjennom undervisning, 
bønn, tilbedelse og nærhet med Jesus. 

 Fire & Fragrance DTS på Grimerud 
er et samarbeid mellom Grimerud og 
Kona-senteret. Jeg skal lede DTS-en 

Sondre Sunnset fra DTS-en 
i Kristiansand er på praksis-
tur til Columbia. 
 FOTO: CLAUDIA BRENDL 

sammen med Zane Nicks, som tidlige-
re har ledet tre DTS-er på Kona. Stab 
og lærere blir en god blanding av folk 
fra Kona og fra Grimerud. Det blir en 
veldig spennende tid på Grimerud med 
ny DTS, The Send-team som reiser ut 
i fra senteret, og det gode som allerede 
skjer på Grimerud!

Vi gleder oss veldig til å samarbeide 
tettere med UIO-familien på Kona-
senteret, og å motta alle studenter og 
stab som kommer til Grimerud.  ~
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I 17 år har Thure 
Eriksen ledet evange-
liseringsarbeidet Team 
Xtreme Vikings. Nå 
starter han kveldsbi-
belskolen Xtreme Dis-
ciple Training.
TX Vikings har siden oppstarten 
arrangert evangeliseringskampanjer 
over hele Norge og i mange land rundt 
om i Europa og Midtøsten, hvor de 
har sett tusenvis av mennesker søke 
frelse. I løpet av de siste par årene har 
det vokst frem et ønske om å utruste 
troende med solid og livsforvandlende 
bibelundervisning. Og derfor starter 
Thure nå kveldsbibelskole til høsten. 
Den har fått navnet Xtreme Disciple-
ship Training.

Hver torsdagskveld denne høsten vil 
ulike bibellærere undervise i forskjel-
lige emner; slik som Guds Farshjerte, 
Bibelen som Guds ord, korset, bønn og 
misjon. Personer  som blant andre Jørn 
Strand, Øyvind Hofstad og Christina 
Andersen skal undervise, i tillegg til 

Thure selv. Etter jul får alle deltagerne 
tilbud om å bli med på en misjonstur 
til Israel, hvor TX Vikings skal ha evan-
geliseringskampanjer.

«Vi vil bygge familie og bringe Kongen 
tilbake», sier Thure. «Målet er å disip-
pelgjøre mennesker til å bli karakter-
faste etterfølgere av Jesus, slik at de 
kan være med å vinne sin egen genera-
sjon for Jesus», fortsetter han.

XDT er en annerledes bibelskole, hvor 
pinsemenigheten Filadelfia Fredrik
stad og Ungdom i Oppdrag er samar-
beidspartnere. Hjertet bak skolen er 
enhet i Guds rike, disippelskap og at 
Guds kraft overskygger enhver utfor-
dring i livet.

«Vi mener denne skolen vi gi en utrust-
ning for alle troende, uansett bakgrunn. 
Dette blir også en videreføring og gi 
ytterlige trening for de som vi har disip-
pelgjort gjennom teamets tjeneste», sier 
Thure. «Vi har håndplukket både forkyn-
nere og stab for å kunne gi deltagerne 
det aller beste», avslutter han.

Mot Målet

XDT
 Xtreme Disciple 

Training (XDT) starter 
2. september 2021

Avholdes på Quality 
Hotel i Fredrikstad 

sentrum

Kjøres hver 
torsdagkveld  

fra kl. 18:15

Avsluttes 18. 
november med den 

årlige TX-konferansen 
i Fredrikstad

Skolen har 50 plasser

Mer informasjon  
og påmelding:  

www.xdt.no 

Thure starter 
bibelskole i Fredrikstad

«Hjertet bak skolen er enhet 
i Guds rike, disippelskap og 
at Gud kraft overskygger 
enhver utfordring i livet».
 FOTO: KYRRE HOVDE
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I begynnelsen av 2020 
nådde Ungdom i Opp-
drag ny rekord på antall 
misjonærer, med 150 
utsendinger i ca. 40 for-
skjellige nasjoner.

Så kom korona. Først medførte ikke 
dette så store endringer. I løpet av 
våren, var det rundt 20 av våre mis-
jonærer som evakuerte til Norge eller 
andre land, de fleste med tanke på å 
reise tilbake igjen så fort det lot seg 
gjøre. Ettersom pandemien har dratt ut 
i tid, har flere kommet hjem og en del 
har valgt å avslutte tjenesten, samtidig 
som vi ikke har kunnet sende ut mange 
nye. Resultatet er at vi nå er nede i 100 
utsendinger, som er det laveste tallet vi 
har hatt på minst 10 år.

Er vi bekymret? Egentlig ikke. 

Det er som om verden står litt på 
«vent», også når det gjelder misjon, og 
nedgangen har en naturlig forklaring. 
Dessuten er ikke nedgang i statistik-
ken et likhetstegn med mangel på 
kall og overgivelse og et ønske om å 
nå ut til de som aldri har hørt. Tvert 
imot har jeg tro på at pandemien vil 
kunne hjelpe oss til å se verden med 
nye øyne, dens sårbarhet, økende 

forskjellsbehandling, vanvittige behov 
og ikke minst folkeslag og mennesker 
uten tilgang til evangeliet. Jeg tror 
Gud vil vekke kallet hos mennesker 
som lenge har båret på et ønske om 
å reise ut til de unådde, og mange 
vil bli drevet av barmhjertighet til å 
nå ut til en lidende verden. Dette er 
ikke bare ønsketenkning - de siste 
månedene har jeg kommet i kontakt 
med et økende antall unge mennesker 
som kjenner at Herren driver de ut til 
mennesker som aldri har hørt. Unge 
familier står klare til å ta radikale valg, 
slutte i sine trygge jobber i Norge og 
reise til jordens ender for å bety en 
forskjell. Dette gir grunn til å ha tro på 
en ny misjonsbølge ut av Norge! 

Når over 40% av jordens befolking 
regnes som unådde og har lite eller 
ingen tilgang til evangeliet, må vi la 
oss engasjere av det som engasjerer 
Gud. Derfor vil vi fortsette å mobilisere 
for misjon, arrangere misjonshelger, 
misjonsturer for ungdom og familier, 
og vi vil rekruttere unge og gamle til å 
ta radikale valg og reise dit ingen har 
gått før. I Ungdom i Oppdrag utruster 
vi, og går sammen med mennesker som 
vil bli misjonærer. 

Mot Målet

Misjon og 
utsendinger 
i UIO

MISJON
YNGVILD HOFSTAD 

(49) Misjonsleder i 
UIO, gift med Jarle 

Hofstad, bor på 
Flekkerøy og har tre 
barn. Hun tok DTS i 
Kristiansand i 1992.

«Det er grunn til å ha tro 
på en ny misjonsbølge ut 
fra Norge», sier Yngvild 
Hofstad FOTO: MIKAEL LAO
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I 21 år har Marianne og 
Ståle Braseth ledet 
UIO Kristiansand.  
Nå er de klare for  
nye oppgaver.

Ingen har ledet et UIO-senter lengre 
enn Marianne og Ståle. I løpet av tiden 
som ledere, har de jobbet med mer enn 
260 stab fra 25 nasjoner og hatt 1350 
studenter innom senteret. Totalt har 
de vært med å sende ut 170 langtids-
misjonærer til over 45 nasjoner.

Da de tok DTS for 28 år siden, opp-
levde de å få kall til å mobilisere til 
misjon og disippelgjøring. Fra de ble 
senterledere på Skjærgårdsheimen i år 
2000, har visjonen vært å være et fyrtårn 
i lokalsamfunnet og for folkeslagene.

Guds trofasthet
«Vi har tre barn som har hatt hele sin 
oppvekst i UIO, og de har sett Gud 
forsørge på mange måter. Vi har også 
hatt et utrolig trofast team med støt-
tespillere, og flere av disse har vært 
med oss hele veien. Vi hadde ikke levd 
slik i 27 år hvis ikke vi hadde sett Gud 
forsørge oss, ikke bare økonomisk, 
men også med de vi har jobbet sammen 
med. Vi er ikke så stolt av oss selv, men 
vi er stolt av Gud!»

Hva har vært det mest givende og utfor-
drende som senterledere?
«Både det mest givende og mest utfor-
drende har vært å jobbe tett med folk! 
Det er kjempegivende å se mennesker 
vokse i frimodighet og identitet i Gud, 

Norgesrekord i 
senterledelse
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og det er spennende å jobbe med folk 
fra ulike kulturer. Det er et privilegium 
å få være med å bety en forskjell. Vi 
blir veldig motivert av mennesker, men 
det kan samtidig være krevende å være 
leder, for eksempel når man ikke har 
tilgjengelig de ressursene man drøm-
mer om.

Vi kunne delt mange vitnesbyrd om 
Guds trofasthet. Senteret ligger jo helt 
i sjøkanten, og en dag fikk vi telefon fra 
en person vi ikke kjente som ville gi en 
skjærgårdsjeep med 90 hestekrefter til 
arbeidet. Han mente at vi hadde bedre 
nytte av den enn han. Den båten har 
vært til stor velsignelse i mange år nå.» 

Familie i fulltidstjeneste
Marianne og Ståle forteller videre at 
det har vært en berikelse å ha med 
familien i tjenesten. «Når vi snakker 
med barna om de beste minnene fra 
oppveksten, er det veldig ofte mis-
jonsturene vi dro på som familie de 
nevner. De har hatt en litt annerledes 
oppvekst, men de sier at de er takkne-
mlige for det.» Familien var på flere 

ulike turer, noen med opphold på over 
en måned, og familieleire hver som-
mer har vært et høydepunkt.

Avslutter
I august innsettes nye senterledere. Da 
er planen at Braseths skal være tilgjen-
gelige for de nye senterlederne det neste 
året og de fortsetter som mentorer i 
DTS-en. De kommer fortsatt til å jobbe 
i UIO, men det vil se litt annerledes ut 
og de skal bruke det neste året til å finne 
mer ut av hvordan fremtiden skal se ut.

«Mest av alt har tiden som senterle-
dere vært utrolig gøy og givende! Vi har 
alltid fokus på å ha glede i arbeidet, er 
takknemlige for medarbeiderne våre og 
ser frem til veien videre», sier de to.

Nye senterledere på Skjærgårds-
heimen blir Kjartan og Janette Kleivset. 
De kommer fra Søgne og har mange 
års fartstid i UIO, blant annet som 
utsendinger til et asiatisk land. I neste 
nummer av Mot Målet kan du lese mer 
om dem.

Gerd Vårin Emmerhoff

Til venstre: Marianne og 
Ståle Braseth har vært sen-
terleder sammen i 21 år.
Over: Familien Braseth 
sammen på YWAM Kona i 
Hawaii.  BEGGE FOTO: PRIVAT
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«Slik vi tolker retningslinjene bør vi i 
hvert fall ha kommet til trinn tre for 
at det skal være forsvarlig å gjennom-
føre en familieleir over flere dager», 
sier Geir Edvin. Selv om det er gode 
signaler for at vi kommer dit i løpet 
av sommeren, er det for usikkert med 
tanke på de leirene som skulle vært ar-
rangert de første ukene av juli. Vi håper 
fortsatt å kunne gjennomføre noen leire 
i uke 29 og 30. 

Savn av felleskap
Etter over ett år med pandemi begyn-

Sommerens 
familieleirer

«Vi vet at en digital leir al-
dri kan erstatte opplevelsen 
det er å komme sammen», 
sier Geir Edvin Frøen.
 FOTO: MOT MÅLET ARKIV

Geir Edvin Frøen  
leder Familiefokus, 
Ungdom i Oppdrags 
familiearbeid. 
 FOTO: NEIL DE SOTO

Årets leir-sommer blir 
også annerledes 
«Vi har håpet i det lengste at vi skulle 
kunne få gjennomføre alle familieleirene 
i sommer», sier Geir Edvin Frøen, leder 
av Familiefokus. «Men vi har måtte av-
vente hva slags råd regjeringen kommer 
med for sommeren». Familiefokus har 
nå valgt å avlyse flere av de. 

Gjenåpningsplan
I slutten av mai kom regjeringen med 
råd for sommerens arrangementer. 



ner mange å bli slitne av alle restrik-
sjoner. «Vi må forholde oss til at også 
dette blir en annerledes sommer», sier 
Geir Edvin. Han tror det er felles-
skapet og fokuset på at det er Jesus 
som gir «nytt liv, nye hjem» som gjør 
at så mange opplever det er viktig med 
familieleire. «Det er også et sted der 
barn kan møte andre kristne og bygge 
vennskap som varer i mange år». De 
håper derfor å komme sterkere tilbake 
neste sommer.

Digitalt samlivskurs 
Familiefokus vil tilby, i samarbeid 
med Solide Samliv, gratis digitale 
samlivskurs i juli og august. «Det gir i 
hvert fall par en mulighet til å fokusere 
på samlivet i løpet av sommeren, selv 
om det ikke blir et vanlig leiropplegg 
for hele familien», sier han. Det ligger 
mange ressurser tilgjengelig digitalt 
som kan hjelpe familier til å fokusere 

på Gud og hverandre denne sommeren, 
blant annet «Hjemmeleir» opplegget 
Familiefokus utarbeidet i fjor. 

Alternative opplegg
Det jobbes med muligheter for å gjen-
nomføre alternative opplegg enkelte 
steder. I Røsvik i Nordland vil det blant 
annet være mulig å komme på noen 
åpne kvelds arrangement den uken 
leiren var planlagt. «Det kan være et fint 
stopp for de som tenker seg nordover i 
sommer», sier Geir Edvin. Oppdatert in-
formasjon finner en på familiefokus.no 

Mot Målet

Ungdom i Oppdrag tror på 
unge mennesker! Skal disse 
få vokse som disipler, trengs 
det voksne som kan stå bak 
for å heie, støtte, trøste og 
hjelpe. Og ha systemer, slik 
at evangeliet får gode føtter å 
gå på, er viktig, tenker Alwyn. 
Nå trenger Alwyn hjelp. Er du 
hans nye medarbeider?

Ungdom i Oppdrag elsker å 
gjøre nye ting og ting på nye 
måter! Derfor ser Alwyn et-
ter en person som er glad i 
både mennesker, systemer og 
detaljer. Du må kunne Excel, 
ikke redd for å lære eller delta 

på bønnemøter. Kanskje må du 
til og med dele rom med andre 
på reiser. Du må også like at 
detaljene stemmer og forstå 
økonomi. Det gjør ingenting om 
du har passert 50 år. Da vil du i 
så fall øke gjennomsnittsalderen 
i Ungdom i Oppdrag.

Interessert? kontakt Alwyn på 
epost alwyn.viljoen@ywam.
no eller telefon 413 57 147

Er du Ungdom i 
Oppdrags nye 
økonomiarbeider?

Alwyn Viljoen (61) 
fra Kristiansand 
er Ungdom i Op

pdrags økonomi
leder. Nå er han 
på utkikk etter  

en medarbeider.

Ungdom i Oppdrag
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Hans Nielsen Hauge er 
i fokus. I år markeres 
det at det er 250 år 
siden han ble født.

I følge historikeren Karsten Alnæs 
er det to personer som har forandret 
Norge; Olav den hellige og Hans 
Nielsen Hauge. Det sier noe om hans 
betydning for vårt folks historie.

Som nyfrelst på Universitetet i Oslo 
lurte jeg på om kristen tro bare var 
godt for den enkelte, eller om virk-
ningene av evangeliet kunne spores i 
en videre krets, eller i et helt samfunn. 
Som sosiolog kastet jeg meg over 
studiet av Haugevekkelsen. Kunne en 
finne positive virkninger av Hauges 
forkynnergjerning? Hva med effekten 
på litt lenger sikt?

Jeg kunne dokumentere langsiktige 
positive følger for landet på nær sagt 
alle samfunnsområder. Evangeliet om 
Guds rike radikalt forkynt og radikalt 
praktisert, setter dype spor. Evangeliet 
er kort sagt en kraft til sosial endring. 

Se for deg en liten, fattig nasjon. 
Nasjonen er styrt fra utlandet som 
koloni. Befolkningen på litt under en 
million innbyggere er låst i et strengt 
stands- og lagdelt samfunn, der 
bøndene utgjør 90%. Det er ulovlig å 
bryte opp fra hjemstedet. For å reise 
innenlands kreves pass. Det er forbudt 
å samles uten at en myndighetsperson 
er til stede som kontrollør. Mange er 
uten lese- og skriveferdigheter. Målet er 
livberging, med stadige uår og feilslåtte 
avlinger. Landet jeg beskriver er Norge 

på begynnelsen av 1800-tallet.
Kirken var preget av Rasjonalis-

men. Forakten for kristendommen var 
voldsom i de intellektuelle kretser. 
Kirkesøkningen var gått tilbake. Det 
så ikke akkurat lyst ut for den kristne 
tros fremtid. Men vekkelser har sjelden 
kommet i gode tider. 

Dagen er 5. april 1796. Ute på jordet 
i Thune går en ung mann og pløyer. På 
baklomma har han sitt ny-testamente. 
Han lengter etter et møte med Gud. 
Jovisst er han gudfryktig. Men han 
kjemper med et urolig sinn og dras mot 
ærgjerrige mål, bli rik og vinne ære og 
anerkjennelse. Han gjorde et forsøk i 
Fredrikstad, uten å lykkes.

Nå er lengselen etter Gud om 
mulig mer intens og han synger høyt 
bak hesten; Jesus din søte forening 
å smake. Slik ordlegger han seg om 
møtet med den Gud han sang til: «Nå 
ble mitt sinn så oppløftet til Gud at jeg 
ikke sanset meg, da Guds kjærlighet 
så overvettes besøkte meg.» Gud kalte 
ham til å forkynne omvendelse for det 
norske folk. Det var denne aprildagen 
som satte skille i kirkehistorien og som 
var hemmeligheten bak den gjerning 
Hans Nielsen Hauge fikk utføre. 

Det var en sterk ånd som hvilte 
over Hauge og som gjorde at få kunne 
forholde seg nøytrale i møte med ham. 
Han ble arrestert i alt elleve ganger i 
løpet av de åtte årene han fikk virke, 
før han havnet bak lås og slå i Råd-
husarresten i Kristiania. Så fulgte en 
langdryg rettssak som strakk seg over 
ti år. Den endelige dommen falt lille 
julaften 1814. Han måtte betale en bot 

OM HAUGE
ALV MAGNUS 

Gift med Margareta, 
tre barn og ni 

barnebarn. Har vært 
mangeårig leder for 

UIO Norge. 
Tok DTS på  

Hawaii i 1973.

Alv Magnus om 
Hans Nilsen Hauge
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som svarte til en promille av statsbud-
sjettet. Han døde bare 53 år gammel. 
Dikteren Alexander Kielland uttalte: 
«Vi har ikke hatt noen større enn Hans 
Nielsen Hauge. Det er på tide det går 
opp for oss.»

I tillegg til å dekke det meste av 
Norge til fots, fikk han trykket 37 
skrifter, de fleste forfattet av ham selv. 
Man har regnet ut at de må ha kom-
met ut i opplag på omkring 250.000 
eksemplarer. Han var Norges mest 
leste forfatter og landets største forleg-
ger. Gjennom besøk, brev og bøker 
skapte han en bevegelse. De visste om 
hverandre: Bakom fjella, bortom bygda 
og på andre siden av fjorden. Forenet 
av felles visjon og felles verdier. De så 
muligheter der andre bare så vanske-
ligheter. Hauge hadde blikk for hva 
som lå i mennesker. Han så potensiale i 
unge menn og kvinner de knapt så selv. 
Han oppmuntret og tilskyndet dem til 

å satse på nye oppgaver, på nye arenaer 
og på nye steder. Mange fulgte hans 
eksempel og startet bedrifter.

Utsiktene for kristenheten i Norge i 
dag er, menneskelig sett, ikke gode. 
Ledelsen i Den norske kirke har sveket 
Gud, oppdraget og folket, ved å bryte 
med Bibelens ekteskapssyn. De vil ikke 
bare tillate, men velsigne samliv Guds 
Ord forbyr. I tillegg mener de at abort 
er et gode for et samfunn, slik det er 
naturlig å tolke et samlet bispekol-
legiums uttalelse i 2019. Med slike 
standpunkter er ikke kirken lenger 
«sannhetens støtte og grunnvoll». Om 
vi ikke får en vekkelse, ser fremtiden 
dyster ut. Men det vokser en lengsel i 
de unge etter noe radikalt annerledes 
enn det som bys dem mange steder. La 
oss be om en besøkelsestid fra Gud!
 ~

«Hauge så potensiale i 
unge menn og kvinner de 
knapt så selv.»
 FOTO: MAGNUS LØVRØD
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WWW.DTS.ORG

Ungdom i Oppdrag  
inviterer alle 20+ til 

SOMMERSAMLING 
på Gavelstad gjestegård 

1. - 5. august 2021

TILPASNING ELLER FORFØRELSE ?
Forstår vi vår tid ?

Alv MagnusStig Magne 
Heitmann 

Leif S. 
Jacobsen

Eva 
Olsvold Sundar

www.vårtid.no

Profetisk undervisning / Bønn / 
Fellesskap og utrustning

Vi ønsker å sette søkelys på vårt liv som kristne 
i en verden med uro og manglende stabilitet.
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Ungdom i Oppdrag Norge
UIO Grimerud 

Grimerudvegen 77, 2312 Ottestad 
62 57 43 00  

grimerud@ywam.no  
www.grimerud.no 

UIO Borgen  
Larsvollen 6, 9046 Oteren  

97 34 11 30 
info@uioborgen.no 
www.uioborgen.no 

UIO Nordland 
Nesveien 11, 8220 Røsvik 

48 89 09 46 
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 Skien 
Kongensgate 1, 3717 Skien 

40 41 02 02  
info@uioskien.no 

www.ywamskien.com 
UIO Oslo 

Sankt Olavs Gate 24, 0166 Oslo 
97 74 78 33 

info@ywamoslo.no  
www.ywamoslo.no 
UIO Namdalen 

Drageidet 17, 7977 Høylandet  
info@uionamdalen.no 
www.facebook.com/

ywamnamdalen 

UIO Kristiansand 
Skjærgårdsveien 20 

4625 Flekkerøy 
38 10 68 70 

post@heimen.org 
wwww.heimen.org  

UIO i Bergen 
post@uiobergen.no 

www.facebook.com/YWAMBergen 
UIO i Molde 

Elvegata 7, 6413 Molde 
www.facebook.com/ywam.no 

ywammolde@gmail.com 
UIO i Trondheim 

www.facebook.com/
disippeltrondheim 

UIO i Sogn 
Ortnevik 133, 5962 Bjordal 
facebook.com/Sognkloster 

sognkloster@gmail.com 

Hedemarken friskole 
Løkjavegen 75, 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 

Familiefokus har 
kontaktpersoner som er 

tilgjengelig for mennesker som 
trenger ekteskaps rådgivning, 
oppfølging eller informasjon 
om ektepar weekender lokalt. 

Ta kontakt på 40 85 22 17 eller 
familie@ywam.no for info om 
kontakt personer i din region.  
Se også: 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 

(forlagssjefer) 
Grimerudvegen 77  

2312 Ottestad 
62 57 43 43 

post@proklamedia.no 
www.proklamedia.no

YWAM Medical  
Ships Norway 

Skjærgårdsveien 20 
c/o UIO Kristiansand  

4625 Flekkerøy

UIO Norge på nett 
www.ywam.no 

www.facebook.com/ 
ywamnorway 
www.dts.org

Ungdom i Oppdrags styre 
Aleksander A. Knudsen - Bergen 

(styreleder) 
Andreas Nordli - Stange  
Alv J. Magnus - Stange  

Hanne Braathen - Storfjord 
Kjell Ekman - Porsgrunn 

Tove Kirkebye Poulsen - Danmark 
Ragnhild Huse - Ålesund 
Robert Erlandsen - Oslo 

Agnes Lid - Asker

Ungdom i Oppdrags 
lederteam 

Andreas Nordli, leder. 
Runar Byberg, nestleder 

(i permisjon) 
Ann-Helen Sperrud, nestleder

Gi til UIO 
Alle gaver gir rett på skattefritak. 

Konto nr: 3000 14 69378 
Vipps: 501525 UIO Nasjonal 

partner@ywam.no 
62 57 43 00 



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

Alv Magnus

Hans Nielsen Hauge
Mannen som forandret Norge 

Alv Magnus har skrevet en ny og utvidet bok om Hauge
vekkelsen. Den forrige, Veirydder med gnagsår, kom ut i 1996 og 
solgte etter 6000 eksemplarer på rekordtid. Dette er en revidert 
utgave med seks nye kapitler, som handler om gründere, kvin
ner, en lokal vekkelse og haugianernes innflytelse i Amerika.
Innbundet, kr. 349,-

Hans Nielsen Hauge

Inger Anna M. Drangsholt

Hans Nielsen Hauge - Fakkelbæreren 

En engstelig guttunge, senere en engasjert forkynner, leder 
og gründer. Hauge ante ikke hvilken innflytelse han skulle få 
på det norske samfunnet. 250 år etter at han ble født, er han 
fremdeles aktuell. I denne skjønnlitterære biografien får vi et 

nært møte med bondesønnen fra Østfold.
Kr. 249,-

Passer fra 10 år og oppover.

NO - 945 3
Ønsker du å abonnere på Mot Målet, eller få annen info om Ungdom i Oppdrag.  

Ta kontakt på: tlf. 62 57 43 00 – e-post: info@ywam.no – internett: www.motmålet.no

Returadresse:
Ungdom i Oppdrag

N-2312 Ottestad
NORWAY


