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HVEM ER UNGDOM I OPPDRAG?

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

Forside: Far og sønn i ruinene av det som har blitt ødelagt av bombingene i Kyiv.
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Leder

Freden som Europa trenger
Det har vært noen spesielle
uker siden Russland gikk
inn i Ukraina, vi har igjen
krig på vårt kontinent.
For oss i Ungdom i Oppdrag
resulterte det blant annet i en
pengeinnsamling der vi har
fått inn over 3,5 millioner
kroner som kommer ukrainske
flyktninger til gode. En lastebil
har også reist fra Grimerud
med utstyr, alt vi kan tenke oss
at mennesker på flukt og
i krig trenger.
Noen dager etter krigen startet
kommenterte en journalist at
«den dype freden i Europa er
brutt». Problemet er bare at det
kan ikke komme en dyp fred
fra verden. Gud er den eneste
som kommer med en dyp fred.
I et intervju jeg gjorde med
Yulia, en ukrainsk UIOer inne
i krigssonen, fikk jeg se inn i
øynene til en som lever i denne

dype freden, selv når hun er
omringet av krig.
Da jeg spurte Yulia hvorfor de
valgte å bli værende i Ukraina
svarte hun at da krigen startet
bad de sammen på UIOsenteret: «Vi opplevde at en
dyp, dyp fred senket seg over
oss, og vi visste vi skulle bli
her». I Fil. 4,7 snakker Paulus
om en fred som overgår all
forstand. Dette er en fred
som ikke bare gjør det mulig
å overleve inne i en krigssone,
men også å tjene der uten å
være redd. Yulia avsluttet med
å si: «Jeg vet evigheten kanskje
er rett foran meg, men jeg ville
ikke vært et annet sted».
Da vi avsluttet samtalen satt jeg
igjen med en dyp respekt og
beundring, og det slo meg at
dette er en av de mest spesielle
samtalene jeg har hatt med

noen, noen gang. Hvor ofte
er det du snakker med noen
som virkelig velger å gi sitt
liv for sine venner, for sine
landsmenn, for å redde andre?
Og når du legger på så vet du
at når som helst kan en bombe
slå ned? Yulia og de andre
medarbeiderne hadde mulighet
til å flykte hver dag. Daglig
kjørte de flyktninger til grensen
til Polen, men valgte likevel å
kjøre tilbake for å hjelpe flere.
Jeg er dypt berørt, og famler
med å finne ordene for å
forklare hva jeg sitter igjen
med. Men én ting vet jeg:
Yulia lever ut det Bibelen sier;
at Guds fred, den som virkelig
overgår all vår forstand,
er virkelig. Dette er den freden
Europa trenger. Dette er den
freden som verden hverken
kan gi eller ta fra oss.

ANN-HELEN SPERRUD

Nestleder for Ungdom i Oppdrag Norge
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Kortnytt

Kortnytt
SOMMERSAMLING PÅ GAVELSTAD
31. JULI - 4. AUGUST

Ungdom i Oppdrag inviterer til sommersamling
på Gavelstad for alle som er 50+. Tema for årets
samling er sannheten tro i kjærlighet.
Gå inn på vårtid.no for mer informasjon
og påmelding.

KRUSSETURER TIL TANZANIA OG CUBA

NYTT BRAKKEBYGG PÅ GRIMERUD

Fra 8.-18. april sendte Krussen, i samarbeid med
Ungdom i Oppdrag og Bibelselskapet, ut to team
til Tanzania og Cuba. Her fikk ungdommene
være med på alt fra engelskklasser, fotballeir,
safari, diakonalt arbeid, bibelutdeling og
kulturelle opplevelser.

I april kunne et nytt brakkebygg endelig settes
opp og gjøres klart i alléen på Grimerud gård.
Brakkebygget har 44 dobbeltrom, noe som
kommer godt med da kapasiteten på senteret har
vært helt sprengt siden sommeren.

NY BOK OM BRODER ANDREAS

Proklamedia gir i vår ut boken Broder Andreas,
i serien Kristne helter. Denne gutten fra
Nederland, som etter et møte med Gud, ble en
våghals som brakte håp. Han smuglet Bibelen
over stengte grenser og hjalp forfulgte kristne
bak Jernteppet. Dette ble starten på det flotte
arbeidet Åpne Dører fortsatt gjør. Dette er bok
nummer 15 i serien Kristne helter.
Du kan kjøpe den på proklamedia.no.
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Ord fra redaktøren

ANE BOLLESTAD PEDERSEN

Redaktør i Mot Målet

Hvor lang tid går det før
vi slutter å bli berørt?
En venninne av meg la for litt
siden ut en tekst på Instagram
som fikk meg til å reflektere.
I innlegget skrev hun at
«... vårt svake punkt i vesten
er at vi er veldig involvert på
høyden av en trend, for så å gi
oss selv et klapp på skulderen
– lettet over at vi ikke lenger
trenger å kjenne på at det
er vårt individuelle ansvar å
involvere oss ytterligere».
Jeg vet ikke med deg, men det
fikk i hvert fall meg til å tenke
over mine egne handlinger,
tanker og holdninger, spesielt
nå i forhold til krigen i Ukraina.
Hvor lang tid går det før vi
slutter å bli berørt? Da krigen
brøt ut i Ukraina i slutten av

februar lot jeg meg engasjere,
og jeg med mange andre
responderte med å be og gi.
Men det er en ting jeg frykter,
og kanskje ser i mitt eget liv;
at det som først berørte meg
begynner å bli gammelt nytt,
som fører til at jeg «glemmer»
situasjonen litt. Hvordan kan
vi sørge for at dette ikke skjer?
Jeg tror at som med de fleste
aspektene i livene våre, må vi ta
et aktivt valg. Vi må velge å la
oss bli berørt, velge å be, velge å
fortsette å gi selv om vi kanskje
har gitt mye fra før.
I denne utgaven av Mot Målet
kan du lese om Yulia i Kyiv,
Sasha i Ternopil, Florin i
Romania. Hver dag risikerer de
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livet sitt for å hjelpe mennesker
i nød og de har fått livene
snudd opp ned. Hva om vi
begynner her og tar et aktivt
valg om å la oss berøre ved å
be for våre søsken hver dag.
Skriv det ned eller sett på et
varsel på mobilen. Fortsetter vi
å be så tror jeg vi også vil forstå
mer av Guds bankende hjerte
for de som er i nød.
«Hva de hjelpeløse lengter etter,
hører du, Herre,
du gir deres hjerte styrke,
du vender øret til.
Du hjelper de farløse
og undertrykte til deres rett».
- Salme 10,17-18b
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Åpne dører til Midtøsten

Annika Neverdal (29), senterleder for UIO Nordland:

Åpne dører
til Midtøsten
Det virker som om folk er vant til unge single og par som drar
ut i misjon, men at vi reiste som familie med to barn virket
overraskende for mange.

Mot Målet #2

VÅRT KALL OG LIV I UIO

Helt siden Sondre og jeg ble et
par, har det vært tydelig for oss
at våre fremtidige barn skulle
være en del av vårt kall og liv
i UIO. Vi tar Jesus på ordet
når han sier: «Gå derfor og
gjør alle folkeslag til disipler».
Det er enkel motivasjon for
oss og vi vil gjøre vår del av
misjonsbefalingen, som familie.
«FØLG ÅPNE DØRER»

I november fikk vi en invitasjon
til å besøke et land som inntil
nylig har vært stengt for
tilreisende. Jeg ble da minnet
om ordet jeg fikk fra Gud som
liten jente: «Hun vil dra til
steder ingen andre drar».
Dette hørtes virkelig ut som et
land hvor få utenforstående har
vært, et sted med mindre enn
1% kristne og der mer enn
90% av befolkningen er
uberørt av evangeliet.
Vi i UIO Nordland har lenge
bedt Gud om å gi oss et hjerte
for et nytt geografisk område,
et sted der evangeliet enda

Åpne dører til Midtøsten

ikke har fått mye innpass.
Da invitasjonen dukket opp
var vår første tanke at vi må
reise ned for å be og søke
Gud om dette kunne være det
nye fokusområdet. DTSen på
senteret vårt hadde heller ikke
på dette tidspunktet bestemt
seg for hvor de skulle reise på
misjonspraksis, og det ble
raskt klart at dette skulle bli
en av våre destinasjoner.

kvelden sammen med dem.
På et tidspunkt begynte vi å
snakke om boka jeg satt og
leste tidligere. Jeg kunne fortelle
at boka ikke var en ordbok,
som de hadde trodd, men en
bibel. Responsen jeg fikk var
utrolig oppmuntrende: «Ja,
vi merket det var noe spesielt
med deg og denne boka. Du var
omgitt av en merkbar fred».
Vi fikk en fin prat».

GUDFELDIG MØTE PÅ CAFÉ

VÆR MODIG, VÆR ENKEL,
VÆR RADIKAL

Teamet vårt ble igjen en stund
etter oss på misjonsturen til
Midtøsten. De var bokstavelig
talt et lys i mørke, der de,
fylt av Den hellige ånd,
møtte mennesker ansikt til
ansikt langs gatene eller i
tilfeldige samtaler. La meg
dele historien til en våre
tyske DTS-studenter:
«Jeg satt på en kafé og leste
bibelen. Som utlending er
dette lov. Plutselig kom en
lokal mann og dame bort til
meg og mannen snakket tysk!
De inviterte meg til å tilbringe

Jeg har lyst til å utfordre deg:
Dersom du har muligheten
til å dra hvor som helst,
hva med å ta turen til et sted
få andre reiser? Hva med å dra
et sted der du kan oppleve hva
Gud gjør i lukkede nasjoner?
Kanskje du også som meg,
mottar en tilfeldig e-post
med en invitasjon. Eller hører
noen fortelle om et arbeid et
«utilgjengelig» sted. Vær modig,
vær enkel, vær radikal. Be, følg
åpne dører, og følg Gud.
De minste, siste og fortapte
er der ute og Jesus lengter
etter å nå dem.

Tekst

Dette er oss, team Neverdal:
Annika, Eliel, Sondre og Boas.

ANNIKA NEVERDAL

(29), senterleder for UIO Nordland
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Bedrifter i Hauges ånd

Lis C (60), kursleder for School of Transformational Business:

Bedrifter i Hauges ånd
I april startet et nytt kurs på Ungdom i Oppdrag Grimerud,
School of Transformational Business (SOTB). Kurset utruster
mennesker til å vinkle bedrifter inn på en retning som er med å
forandre fremtiden.

Lis C er kursleder for SOTB sammen med ektemannen.
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Bedrifter i Hauges ånd

I løpet av kurset på seks uker vil studentene
tilegne seg grunnleggende kunnskap om
forretningsliv og hvordan misjon og forretning
kan gå hånd i hånd. Studentene vil få
undervisning i økonomi, strategiutvikling og det
vil tegnes et generelt bilde av hvordan misjon kan
se ut i form av forretningsdrift. I løpet av kurset
vil studentene få hjelp til å begynne arbeidet med
å skape en realistisk misjons- og forretningsplan.
Lærere fra ulike deler av verden kommer og vil
undervise i ulike tema med utgangspunkt i egne
suksessfulle historier. Dette er med på å gjøre
skolen levende og praktisk på samme tid.

I mange av disse stedene er forretningsverden
den eneste måten å få innpass i landet på.
Vi vet også at oppstart av forretninger kan
være en god måte å hjelpe mennesker ut av
fattigdom og slaveri på. Ved å bruke forretning
i misjon kan vi være med på å se store
forandringer i menneskers liv, som er en av
hovedhensiktene ved å trene opp mennesker
gjennom kursene våre.

TREDELT MÅL

Dette er visjonen for School of Transformational
Business i Norge. Vi ønsker å hjelpe og utdanne
mennesker som vil være med å forandre
fremtiden. Som Hans Nilsen Hauge var med å
skape vekst i Norge, tror vi det finnes gründere
med Gudgitte bedriftsideer i mange land som
kan forme fremtiden til det bedre.

BÆREKRAFTIGHET GJENNOM BEDRIFTER

Ser vi på deler av den humanitære hjelpen
til utviklingsland over mange år, er det flere
tilfeller der hjelpen har vært med å skape en
NORGES RIKE ARV
usunn avhengighet til giverland, og ofte er
Vi gleder oss spesielt over å kunne gjennomføre
korrupsjon en negativ faktor. Prinsippene for
kurset i Norge. Den rike arven etter
samfunnsutvikling er å hjelpe mennesker i
Hans Nilsen Hauge, og de økonomiske og
en krisesituasjon ved å gi dem nødhjelp,
åndelige forandringene han skapte i Norge
som vi i dag ser i den massive responsen
er en inspirasjon for rammeverket for kurset.
rundt flyktningkrisen i Ukraina. Dette er gode
Resultatene av Hauges tjeneste skapte ikke bare
og utrolig viktige tiltak. Likevel kan dette på lang
en åndelig oppvåkning i Norge, men det gav
sikt hindre mennesker i å utvikle seg og det er
også en økonomisk oppblomstring. Han etablerte fare for å gjøre seg avhengig av andre. Derfor er
utallige fabrikker og møller, og var en stor del
et av de neste stegene i rehabiliteringen å hjelpe
av å bringe den industrielle revolusjonen til
til med utvikling, og etablering av bedrifter er en
denne nasjonen.
måte å skape bærekraft i et samfunn.
Ungdom i Oppdrags mål er tredelt. Vi opererer
innen misjon og trosformidling, utdanning,
samt utvikling og nødhjelp. Ser vi på verden i
dag, finnes det fortsatt utrolig mange steder vi
kategoriserer som unådde, altså områder der
evangeliet ikke er i berøring med mennesker.

Tekst
LIS C

(60), kursleder for School of Transformational Business
Av sikkerhetsmessige årsaker brukes ikke etternavnet.
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All in ser ut som noe

Karoline Nilssen Nyhaug (25), prosjektkoordinator for The Send Norway:

All in ser ut som noe
Vi ønsker at effekten av The Send skal gå langt utover selve samlingen
25. juni på Telenor Arena.

på Telenor Arena får deltakerne
mulighet til å respondere på
seks ulike misjonsfelt i en ny
The Send app. Det blir både
undervisning, vitnesbyrd, bønn
og tid for respons for hver av
disse mulighetene under selve
dagen. De to første mulighetene
er innadvendte - de handler
om vårt personlige liv med
Gud gjennom bønn og bibel.
Etterfulgt av fire utadrettet:
The Send er et standpunkt
Skoler og studiesteder,
om å stå sammen. I tillegg til
folkeslagene, nabolag og
Ungdom i Oppdrag har flere
organisasjoner og kirkesamfunn vanskeligstilte barn. Hver
deltaker som responderer på
valgt å stille seg bak The Send
en av mulighetene i appen vil
med et sterkt ønske om å
bli kontaktet på melding
legge opp til god oppfølging
eller oppringt kort tid etter
i etterkant av The Send.
The Send. Dette jobber de
30 samarbeidsorganisasjonene
SEKS MULIGHETER
bak The Send med nå i forkant
Under tolv-timers samlingen
Tenk deg å stå sammen som
en hel generasjon, der vi i
fellesskap kan si nei til et liv
i passivitet og ja til å leve et
helhjertet liv for Jesus. Hvordan
ser dette ut? Hvordan blir
The Send mer enn bare enda et
arrangement? Hvordan kan den
responsen vi gir denne dagen
sette kursen for livene våre?

av arrangementet, for å sørge
for at det blir en god oppfølging
av de ulike mulighetene
det følgende året etter 25. juni.
Dette gjør det mulig for oss å
koble de som har respondert på
de ulike mulighetene opp med
andre som ønsker det samme.
RESPONS TIL ETTERFØLGELSE

Vi tror at å gå all in, å leve
et helhjertet liv for Jesus,
ser ut som noe. Hvordan
kan hver enkelt av oss være
med å respondere til kallet
Gud har lagt på livene våre?
Oppfordringen som blir gitt på
The Send er at de som kommer
kan respondere til etterfølgelse
av Jesus her og nå – i livet
akkurat der de er. Og det ønsker
vi å hjelpe de med.

Tekst

KAROLINE NILSSEN NYHAUG

(25), prosjektkoordinator for The Send Norway
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All in ser ut som noe

Fra The Send pre-gathering i Filadelfiakirken Hamar 12. november
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All in ser ut som noe

SEKS ULIKE MISJONSFELT

BIBEL

NABOLAG

På The Send vil deltakerne utfordres til å lese
Bibelen regelmessig.

På The Send vil deltakerne utfordres til å være
aktivt til stede i sine nabolag på flere måter:

Bibelleseplan:
Akkurat som kroppen vår trenger mat hver dag,
trenger vi å fylle oss med mening og håp. Guds
ord gir næring til troen. 25. juni vil du bli invitert
til å bli med på bibelleseplanen “Utsendt”.

Misjon blant venner:
Be for og dele troen med tre venner. Slik at de
som ikke tror skal få erfare Guds kjærlighet.

Ungdomsarbeid:
Bli engasjert i et lokalt ungdomsarbeid slik at
Bibelkveld:
ungdommer kan ha en møteplass der de kan bli
Vi tror Guds ord er levende, relevant og virksomt kjent med Jesus.
i dag. På Bibelkveld studerer vi Bibelen bok for
bok i fellesskap med andre. I undervisningen
Starte noe nytt:
belyses kontekst, språk og kultur, som hjelper
Om nødvendig flytte til et nytt sted for å starte et
oss å se rikdommen i hvordan Bibelen
nytt ungdomsarbeid eller kristent fellesskap.
kommuniserer. Bibelkveld ble startet i 2012 av
Ungdom i Oppdrag Oslo og har siden spredt
seg til flere byer og steder i Norge.
Bibelskole:
The Send vil presentere et utvalg bibelskoler med
mye Bibel på timeplanen. Ved disse bibelskolene
gis det god oversikt over alle Bibelens bøker og
verktøy til et livslangt studium av Guds ord.
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All in ser ut som noe

MISJON

VANSKELIGSTILTE BARN

På The Send vil deltakerne bli utfordret til å bli
På The Send vil deltakerne utfordres til å hjelpe
med på å fullføre oppdraget om å dele evangeliet. barn i en sårbar situasjon ved å:
Det vil bli muligheter for å gjøre dette ved:
Bli fadder for et barn:
Misjonstur:
Fattige og forlatte barn i Øst-Europa trenger
Bli med på en kortere misjonstur i løpet av
hjelp. Vi vil at barn skal oppleve å føle seg elsket,
det neste året for å fortelle mennesker om Jesus
få trygghet og muligheten til å bli kjent med
og få en smak av misjon.
Jesus. Som fadder kan vi gi barn mat, klær,
skolemateriell og omsorgsfulle voksne som
Misjonsskole:
bryr seg.
Ta en misjonsskole for å vokse i troen og bli trent
til å gå ut i verden, slik at flere mennesker kan
Avlaste en familie:
høre de gode nyhetene om Jesus.
Noen småbarnsfamilier i Norge trenger en ekstra
hånd, og som Familiekontakt i Home Start kan vi
Misjonær:
hjelpe en familie med å gi av vår tid og omsorg.
Bli sendt som misjonær til andre land og
folkegrupper – hvor og når Gud vil sende oss.
Bli fosterhjem:
Mange barn i Norge venter på et hjem. De som
har mer kjærlighet å gi kan bli kontaktet for å
vite mer om muligheten til å bli fosterhjem.

SKOLER OG STUDIESTEDER

BØNN

På The Send vil deltakerne utfordres til å leve
åpent med troen sin og være et vitne i skole- og
studiehverdagen, og etablere kontakt med andre
som vil det samme. Enten ved å bli med i et
kristent felleskap eller ved å starte noe nytt.

På The Send vil deltakerne utfordres til å si ja
til et aktivt bønneliv. Gjennom å praktisere en
daglig bønnerytme blir vi bedre kjent med Gud,
hans tanker og hans vilje.
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Samlet inn over tre millioner kroner på tre uker

Samlet inn over tre
millioner kroner på tre uker
«Vi har aldri opplevd en slik giverglede», sier Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag.
«Det er tydelig at krigen i
Ukraina har berørt mange i
Norge», sier Andreas Nordli.
I løpet av tre uker samlet
Ungdom i Oppdrag inn
over tre millioner kroner.
Han forteller at Ungdom i
Oppdrag har operative team
med lang erfaring i Ukraina og i
de fleste av Ukrainas naboland.
Disse teamene har lagt all
annen aktivitet på is, og jobber
nå natt og dag med å hjelpe så
mange som mulig.

FLYKTET FRA MARIUPOL

Ungdom i Oppdrag har team
og sentre i flere ukrainske byer.
Foruten Kyiv er Mariupol den
ukrainske byen som har
fått størst oppmerksomhet.
Alle medarbeiderne i
Ungdom i Oppdrag Mariupol
kom seg ut før byen ble
blokkert, mens bombene
bokstavelig talt falt rundt dem
mens de flyktet. I Kyiv har over
15 medarbeidere i Ungdom i
Oppdrag bestemt seg for å bli
værende. Hver dag har de laget
et varmt måltid til over
ALDRI GJORT DETTE FØR
600 personer som gjemmer
«Vi har aldri laget en
seg på ulike steder i byen,
giverkampanje på denne
og da særlig på de ulike
måten før, som en respons
T-banestasjonene i byen. De har
på en internasjonal krise»,
sier Andreas. «Men vi har sett at også organisert henting av flere
hundre barn, barn som i byen
når Ungdom i Oppdrag lokalt
ikke ville hatt beskyttelse.
er aktiv og tilstedeværende
der krisen skjer, så har vi både
infrastrukturen, kapasiteten og MOTTAK I TERNOPIL
Byen Ternopil, vest i Ukraina,
erfaringen til å kunne hjelpe
opplevde ikke særlig angrep fra
utrolig mange mennesker».
Han sier at Ungdom i Oppdrag russerne de første tre ukene av
krigen. Derfor ble denne byen
nå planlegger for hvordan de
et sted som tok imot mange
også i fremtiden kan skape
internt fordrevne flyktninger fra
giverkampanjer som en
Kyiv og andre byer øst i landet.
respons på tilsvarende kriser.

Der har Ungdom i Oppdrag
koordinert et mottakssenter,
som i samarbeid med
32 evangeliske kirker i
byen, har tatt imot mange
tusen flyktninger. De har
også, i samarbeid med tyske
pinsemenigheter, organisert
transport og mottak av tusenvis
av flyktninger som har reist fra
Ternopil til Tyskland.
NABOLAND

Ungdom i Oppdrag har arbeid i
de fleste av Ukrainas naboland.
Der jobber et hundretalls
medarbeidere med å ta imot
flyktninger på grensen og
transportere disse til
Ungdom i Oppdrags
midlertidige mottakssentre
i Romania, Polen, Slovakia,
Tyskland og Ungarn.
De har også kjørt et titalls
hjelpesendinger inn i Ukraina
og hentet ut mange flyktninger.
Penger fra innsamlingsaksjonen
i Norge har gått med til å
finansiere dette arbeidet.

Mot Målet
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Yulia sammen med en av beboerne på et gamlehjem i Kyiv.
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Samlet inn over tre millioner kroner på tre uker
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Vil være med å forme det nye Ukraina

Vil være med å
forme det nye Ukraina

Sasha Volyanik er koordinator
for Ungdom i Oppdrag ØstEuropa. Han har jobbet døgnet
rundt siden krigen startet. Nå
handler det om å hjelpe. Snart
vil det handle om å forme det
nye Ukraina.
Byen Ternopil, vest i
Ukraina, har i liten grad blitt
utsatt for russiske angrep.
Flyktningstrømmen til byen
med over 200 000 innbyggere
har vært overveldende. I løpet
av den første dagen etter at
krigen startet, tok Ungdom
i Oppdrag imot flere hundre
flyktninger. Deretter økte tallet
til 1500 mennesker hver dag,
og slik har det utviklet seg i
tiden etter at krigen startet.
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Vil være med å forme det nye Ukraina

menneskene som har kommet
«Det første vi gjorde var å samle fra Mariupol. Noen av disse
de evangeliske kirkene i byen.
er traumatiserte. «De har
Sammen med 32 kirker la vi
klart å komme seg ut av byen,
en plan for hvordan vi best
mens bomber og granater har
mulig kunne håndtere
sprengt rundt dem. Og kanskje
titusenvis av mennesker som
har de eldre foreldre som er
vi forventet ville komme»,
tilbake i byen, som de ikke har
sier Sasha. Det viste seg å bli
kommet i kontakt med», sier
en enorm oppgave. «Den første Sasha. «De klarer ikke tenke
uka sov jeg bare fire timer hver klart eller forstå hva de skal
natt», sier han. UIO-senteret
gjøre. Traumene er massive».
ble stedet hvor alle flyktningene Samtidig er kapasiteten i byen
kom og ble registrert, før
helt sprengt. I samarbeid med
de ble sendt videre til ulike
pinsemenigheter i Tyskland har
kirker i byen. «Kirkene i
Sasha vært med å transportere
byen er omgjort til sovesaler,
10 000 mennesker fra Ternopil
medlemmene i de ulike kirkene til den polske grensen,
har åpnet sine hjem og vi prøver hvor representanter fra
å hjelpe så mange som mulig»,
Tyskland har ventet for å ta
sier Sasha. Selv har han og
imot dem. «Vi har kjørt biler
ektefellen Luda hatt huset
fulle av mennesker til grensen,
fullt av mennesker siden
og bilene har kommet tilbake
krigen startet.
med nødhjelp. Slik har bilene
gått i skytteltrafikk», sier han.

sitt eget land. Han forteller om
et stort samhold i folket, og
at de er klare til å kjempe for
sitt fedreland. Samtidig er det
umulig å vite hva som skjer,
hvor lenge krigen vil vare og
hvem som på kort sikt vil vinne.
«Krigen vil ta slutt. Vi vet ikke
når det skjer eller hvordan det
vil skje. Men det som er
sikkert er at krigen har
forandret landet vårt,
og vil prege landet vårt lenge»,
sier han. «Og derfor trenger vi
nå å begynne å planlegge for
hvordan Ukraina skal se ut når
krigen er over. Hvordan skal
vi som kirker forholde oss til
misjon, til kirker i Russland,
til kirkeplanting, til alle de
ukrainske kirkene som kommer
til å bli etablert i hele Europa?
Selv om krigen pågår for fullt
har vi nå begynt å spørre
oss selv og snakke sammen
om hvordan vi kan legge
premissene for fremtiden», sier
Sasha Volyanik.

HUSET FULLT

TRANSPORT AV
10 000 MENNESKER

HVA SKJER ETTER KRIGEN?

Noen av menneskene som
kommer er i en fortvilet
situasjon. Særlig gjelder det

Det er umulig å svare på hvor
lenge krigen vil vare. Sasha er
selv optimistisk på vegne av

Mot Målet
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Ikke flyktninger, men venner

Florin Mihaly fra Ungdom i Oppdrag i Romania:

Ikke flyktninger,
men venner
Florin Mihaly leder arbeidet til Ungdom i
Oppdrag ELS i Cluj. Her er han på grensen
til Ukraina for å ta imot venner.

«Flyktningene trenger å vite
at de tilhører. Derfor kaller
vi dem venner som søker
etter trygghet og sikkerhet»,
sier Florin Mihaly fra
Ungdom i Oppdrag i Romania.
Ungdom i Oppdrag Romania
bruker nå alle sine ressurser
på å hjelpe flyktninger fra
Ukraina. Totalt sett arbeider
det over 100 personer i
organisasjonen, fordelt på
ulike sentre rundt om i landet.
Ett av disse er Ungdom i
Oppdrag ELS i byen ClujNapoca. Dette arbeidet ble
etablert for seks år siden,

20

og teamet består nå av
15 medarbeidere. De har lagt til
side alt de vanligvis gjør for å
hjelpe så mange som mulig.
TRYGGHET OG SIKKERHET

«Vi gjør jobben med hele vårt
hjerte, selv om vi skulle ønske
det aldri skulle vært behov for
jobben vår», sier Florin Mihaly,
leder for Ungdom i Oppdrag
ELS. Florin er gift med Laura
og sammen har de to gutter.
De har begge jobbet i Ungdom
i Oppdrag i over 20 år.
«Jobben vår består i å hjelpe
våre ukrainske venner til å finne
trygghet og sikkerhet», sier han.

Mot Målet #2

Busser går i skytteltrafikk fra grenseovergangene
til de nærmeste byene i Romania.

«VI KALLER DEM VENNER»

Florin sier at de helt bevisst
bestemte seg for å ikke bruke
ordet flyktning. Dette medfører
et sterkt stigma. «Vi kaller dem
venner», sier han. Da krigen
startet var de med en gang klare
til å ta imot flyktninger, og
dagen etter kunne de ta imot
den første familien fra Kyiv.
«Og siden da har vi hatt
hendene fulle», sier Florin.
Han forteller at teamet er delt
inn i tre, hvor et team har
reist til Moldova for å hente
ut flyktninger, mens de to
andre teamene er på to ulike

Ikke flyktninger, men venner

Ungdom i Oppdrag serverer mat til nyankomne ukrainere i en av kirkene i Cluj.

rumenske grensestasjoner for å
hjelpe flyktninger å finne husly
og hjerterom i Romania.
TRENGER Å VITE AT
DE TILHØRER

«Det er umulig å beskrive det
som skjer», sier Florin. «Vi tar
imot utslitte og traumatiserte
mennesker, gråtende babyer,
gravide kvinner og syke
mennesker. Det aller verste er å
se alle de oppsplittete familiene,
hvor mennene har blitt igjen
inne i Ukraina fordi de ikke
får lov til å forlate landet.
Med én hånd lager vi mat,

forbereder senger og gjør
rent. Med den andre hånden
kommuniserer vi på mobilene
våre, for å finne overnatting til
enda flere av våre nye venner
som har kommet til oss»,
sier han. Målet er å hjelpe så
mange som mulig. Og selv om
det er viktig å hjelpe med mat
og husly, klær og medisiner, er
det også viktig å la ukrainerne
føle tilhørighet. «Flyktningene
trenger å vite at de tilhører.
Derfor kaller vi dem venner
som søker etter trygghet og
sikkerhet», avslutter Florin.

Mot Målet
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«Be om at Gud beskytter himmelrommet over oss»

Yulia (28) har valgt å bli igjen i Kyiv:

«Be om at Gud beskytter
himmelrommet over oss»
Yulia er en av 15 personer i et team fra Ungdom i Oppdrag som har valgt
å ikke flykte fra krigsrammede Kyiv. «Om vi dør på denne måten, er det
den beste måten å dø på. Vi hjelper vår nasjon og vårt folk», sier hun.

Ukrainske Yulia (28) har arbeidet for Ungdom i Oppdrag de siste fem årene. Yulia var i tjeneste ved
senteret i Kyiv da russiske styrker startet en fullskala invasjon av hjemlandet hennes 24. februar.
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LIVSFARE, MEN DYP FRED

«Be om at Gud beskytter himmelrommet over oss»

MAT TIL HUNDREVIS

Yulia forteller at hun var
engstelig i dagene før
invasjonen, og at hun hadde
tenkt på å flykte. «Men da
dagen kom, samlet jeg og noen
andre av de frivillige arbeiderne
oss i bønn. Da vi ba, opplevde
vi alle en dyp fred. Vi kjente
oss klare til å gjøre noe, og vi
besluttet å bli her for å hjelpe»,
forteller hun. «Hvis dette er
slutten, går det fint. For det er
ikke slutten for oss, vi har fått
evig liv. Om vi dør på denne
måten, er det den beste måten å
dø på. Vi hjelper vår nasjon og
vårt folk», sier Yulia.

Yulia forteller at de er
15 personer i teamet som
har blitt værende i den
ukrainske hovedstaden. De er
ukrainere, tyskere og indere.
Dagene varer fra seks om
morgenen til midnatt, for
behovene for mat og omsorg
er enorme i byen. Om nettene
utsettes byen for harde angrep.
«Vi forsøker så godt vi kan
å finne hvile om natten, for
dagene er svært fulle av arbeid.
Vi trenger styrke for å klare
det», sier hun. «Vi prøver å
få gjort så mye som mulig
utendørs mens det er dagslys,
for når det er portforbud, er det
INGEN BOMBEROM
enda farligere å være ute.
Yulia er del av et team fra
Når det er mørkt, oppholder
Ungdom i Oppdrag, som
vi oss inne på senteret
da andre flyktet valgte å bli
og forbereder det vi skal
værende i Ukrainas hovedstad
gjøre neste dag», sier hun.
Kyiv for å gi mat og omsorg
Hovedfokuset for innsatsen
til de som trenger det.
deres, er å dele ut mat.
Hun forklarer at de opplever å
På senteret tilbereder de opp
være i reell fare for at innsatsen mot 600 porsjoner måltider
kan koste dem livet. «Basen vår mat per dag. «Vi deler ut mat
har ikke noe bomberom.
til eldre, til de som skjuler
Hvis den blir angrepet, dør vi
seg på metrostasjonene,
alle sammen. Fordi basen ikke
til frivillige arbeidere og til
er sikker, har de besluttet å ikke de som forsvarer oss»,
bruke fasilitetene til å innlosjere utdyper hun. Denne typen
flyktninger. Kun de som er
arbeid vil de fortsette med i
klare til å dø om noe skulle skje, tiden fremover. «Hver dag får
kan bli her», understreker hun. vi telefoner fra flere og flere
mennesker som ber oss om

hjelp. De ringer fra eldrehjem
og barnehjem. Vi jobber med å
kunne møte behovene de har»,
forklarer hun.
«BE OM BESKYTTELSE»

«Vi ser nå at Kyiv blir mer og
mer befestet og at folket gjør seg
klare til forsvar», forteller hun.
«Be om at Gud skal beskytte
himmelrommet over oss.
Det er så mange som dør når
bomber treffer sivile bygninger,
som skoler, barnehager og
leilighetsbygninger. Takk for
at dere står sammen med oss.
Vi gjør alt vi kan for å hjelpe
så mange vi kan på bakken
her i Kyiv», sier Yulia.
«DET ER MAKT I BØNN»

Yulia understreker ukrainernes
kampvilje, og at hun tror på
bønn om beskyttelse. «Dette er
ikke tiden for å bøye seg.
Jeg tror vi skal bli stående
sterke. Vi vil kjempe for vårt
land. Ingen av oss ønsker å være
en del av Russland», sier hun.
«Vi forstår at Gud er på vår
side, han gir oss styrke og
beskytter oss. Soldater sier at
de noen ganger har opplevd at
kuler har flydd forbi dem
uten å treffe, overnaturlig.
Jeg vet at bønn er viktig.
Det er makt i bønn. Bønn
forandrer virkeligheten».
Tekst

TOR-BJØRN NORDGAARD

* Denne artikkelen stod først på trykk i Norge IDAG 07.03.22,
og er en redigert utgave. Gjengis med tillatelse.

Nettredaktør, nyhetsleder og journalist i Norge IDAG
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Hjelpesending på rekordtid

Hjelpesending på rekordtid

Å flykte fra hus og hjem og
ikke vite om du noen gang kan
komme tilbake, er realiteten
svært mange i Ukraina nå må
forholde seg til. For Trond
Sæthren ble det langt mer
personlig når gode venner
på flukt tok direkte kontakt
og ba om hjelp.

Trond Sæthren (t.v) sammen med Benjamin Holt
fra Alvdal. Benjamin og kona, Tanja, reiste senere
til Ukraina for å hjelpe til.

Engasjementet var stort, det ble samlet inn og pakket 450 gaveposer til
barn i Ukraina.
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Yura og Tanya Sokolovsky
valgte å flykte fra huset sitt
i Kyiv i løpet av de første
dagene etter den russiske
invasjonen. De fulgte
flyktningestrømmen vestover,
men stoppet i Ternopil,
som ligger omtrent 20 mil fra
den polske grensa. Der ble de
raskt sentrale i oppbygningen
av hjelpeapparatet for å bistå
kvinner og barn på vei ut av
landet. «Det rørte meg dypt at
det aldri var aktuelt for dem å
forlate landet, men i stedet bli
i kaoset og gjøre alt de kunne
for å hjelpe til», sier Trond.
På det meste tok de imot 1500
flyktninger daglig i byen.
TID FOR HANDLING

Yura og Tanya tok kontakt
med Trond for å be om
hjelp og sendte en liste med
ting de trengte. Det fikk
Trond til å innse at dette
var en tid for handling.
Listen over behov var
lang: Sengetøy, soveposer,

madrasser, lommelykter, telt
og liggeunderlag stod høyt
på lista, men også barnemat,
bleier, leker og sanitærartikler
var svært nødvendig.
Organisasjonen Ny start i Øst
ville gjerne hjelpe til og kunne
stille med både lastebil og sjåfør
så lenge Ungdom i Oppdrag
kunne stå som sender, og ta seg
av innsamling og pakking.
Leder Ola Østtveit er godt
kjent med hjelpesendinger til
Ukraina. «Dette var en unik
mulighet å frakte konkret
nødhjelp inn i Ukraina tidlig i
krisen», forteller Ola.
FULL LÅVE PÅ GRIMERUD

Innsamlingen ble gjort kjent
gjennom sosiale medier og
lokale grupper. Mange ønsket å
bidra, men med kort responstid
og store avstander begynte
mange å Vippse penger i stedet.
Dermed ble det mulig å kjøpe
inn ting fra lista i større kvanta.
Låven på Grimerud i Stange ble
fort full av nytt og brukt,

Hjelpesending på rekordtid

og responsen lokalt var svært
god. Bilen ble pakket og
klargjort på rekordtid, og den
var trygt fremme i Ternopil
en drøy uke etter at lista med
behov ble sendt. «Dette er
den beste dagen siden krigen
brøt ut», var responsen fra
Tanya i Ternopil.
HJELPESENDING
MED NY MENING

En lastebil med varer er
en dråpe i havet i denne
sammenhengen, men den ble
et konkret håndslag til noen av
de som sto frem som ledere fra
starten av krisen. En uventet,
men flott effekt av det hele
endte med at et ektepar fra
Alvdal engasjerte hele bygda
til innsamling, før de selv dro
ned til Ternopil for å støtte
Tanya og Yura personlig i to
uker etter prosjektet - til stor
oppmuntring og glede for de
alle. «Sånt gir jo hjelpesending
en helt ny mening»,
smiler Trond.

Mot Målet
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Guds hjerte for Russland

Leif Braathen (67) fra Borgen:

Guds hjerte for Russland
Ungdom i Oppdrag Borgen har drevet arbeid i Russland i mange år.
Leif Braathen (67) har vært en del av arbeidet siden 70-tallet.
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FRA FORBUD TIL FORANDRING

Første gang jeg reiste til
Russland var i 1979. På den
tiden var det forbudt å ta
med bibler inn i landet, og vi
måtte derfor smugle de over
grensa. Det fantes kirkebygg
som kunne ha gudstjenester,
men myndighetene hadde
sterk kontroll, og pastorer
og ledere var pliktige til å gi
jevnlige rapporter til KGB.
På grunn av dette gikk kirker
og menigheters virksomhet
under jorden, og kristne brukte
hjemmene sine til å holde
møter. På 90-tallet endret mye
seg i Øst-Europa, både på det
politiske og åndelige planet.
Hundretusenvis, ja noen sier
millioner, av nye troende ble
inkludert i menighetene.
Nye menigheter ble plantet
over hele Øst-Europa, ikke
bare i Russland. Vi på Borgen
så forandringene med egne
øyne. Vi så at Gud møtte
mennesker som aldri tidligere
hadde satt sine bein i en kirke.
Mennesker ble helbredet og
mange opplevde frihet fra

alkoholavhengighet. Ekteskap
ble gjenopprettet og unge
mennesker fikk oppleve å bli
en del av et fellesskap der Gud
ga de håp for framtiden.
HVA SKJER NÅ?

Slik det ser ut nå virker det
som Putin ønsker seg tilbake
til Sovjettiden med
begrensninger og større
kontroll over befolkningen.
Dette inkluderer også kristne
menigheter i Russland.
Det kan virke som om at landet
tar et steg tilbake i tid.
Samtidig ser vi en bevegelse av
unge kristne som modig står
opp mot urett i Russland.
Unge kristne musikere og
forkynnere deler frimodig
evangeliet med andre i
Russland. Det Gud startet i
Russland vil han fullføre.
VÅR FELLES FRAMTID

Her på Borgen tror og håper vi
på vekst, og at samarbeid med
våre russiske brødre og søstre
vil fortsette og utvikle seg.
Vi har i flere år holdt

Guds hjerte for Russland

konferanser, mini-DTSer
og weekender for ungdom
fra alle landene på
Nordkalotten. Dette satser
vi på og vi håper på flere
ungdomsteam her i nord som
kan skape viktige møteplasser
på tvers av landegrensene.
På denne måten kan vi legge
til rette for et nettverk som
disippelgjør en ny generasjon.
Dette arbeidet er allerede i
gang, og vi ser fruktene av det.
Vi tror ikke det Putin gjør nå
skal stoppe denne åndelige
bølgen, men vi tror at Gud
vil snu det til å bli noe som
skaper vekst og at flere blir
kjent med han.
VIL DU VÆRE MED Å BE?

La oss stå sammen i bønn for
kristne i Russland. Vær med å
be om at våre kristne venner
skal ha mot til å fortsette å dele
evangeliet og at menighetene
skal bli bevart fra splittelse.
Be om visdom for pastorer,
at rettferdighet skal skje i
Russland og at korrupte
ledere mister makt.

Tekst

LEIF BRAATHEN
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Endelig blir det full leirsommer!

Endelig blir det
full leirsommer!

Mot Målet #2

Geir Edvin Frøen, leder for Familiefokus.

opp», sier Geir Edvin. I løpet
av 30 minutter hadde over
650 deltagere meldt seg på.
«Det er som vanlig våre leire i
Sverige og på Skjærgårdsheimen
som fyller seg først opp. Det var
også gøy å se at Grimerud leiren
fylte seg raskt opp og nå er flere
familier på venteliste».
VILLIG TIL Å TJENE

«Det er fantastisk å se at
så mange familier vil på
familieleir», sier Geir Edvin
Frøen, leder av Familiefokus.
Den 8. mars åpnet de
påmeldingen for årets leire,
og påmeldingene rant inn.
Nå er seks leire helt fulle!
STOR PÅGANG

Etter to år med pandemi og der
vi alle er blitt vant til at det ikke
nytter å planlegge langt fram i
tid, var Familiefokus spente på
hvordan årets leirpåmelding
ville se ut. «Vårt inntrykk er at
mange nå sitter litt på gjerdet
i kristne sammenhenger, og at
aktiviteter ikke fyller seg så lett

De har til sommeren
planlagt for 10 familieleire,
fra Kristiansand i sør og helt
opp til Røsvik i Nordland.
De skal også igjen ha tre norske
leire på Flämslätt i Sverige.
«Vi er utrolig velsignet med en
stor gjeng av frivillige, som hver
sommer legger masse arbeid
ned i å være stab en uke på leir.
Både som leirledere, talere,
barneledere og gruppeledere.
Uten deres villighet til å tjene,
hadde det ikke vært mulig for
oss å gjennomføre så mange
leire», sier han. Alle disse
familiene har tidligere
vært deltakere på leir selv,
og fått oppleve hva en slik
uke kan gjøre.

Endelig blir det full leirsommer!

NYE FAMILIER PÅ LEIR

«Vårt ønske et at familier skal få
oppleve at Jesus gir nytt liv,
og nye hjem. Det ser vi
skje hvert eneste år på
våre familieleire», sier han.
Familiefokus sørger for at det
alltid er plass til familier som
aldri har vært på leir før.
«Vi ser tydelig at de som har
hatt en god opplevelse på leir,
drar med seg nye vennefamilier
året etterpå. Mange av de har
også skjønt at for å få plass på
den leiren de ønsker, må de sitte
klar når påmeldingen åpner».
LEDIGE PLASSER

Det er fortsatt ledige plasser
på fire av leirene, men tre av
de har kun få plasser igjen.
«En uke på leir er ofte
sommerens høydepunkt for
mange. Med Jesus i sentrum,
masse gøy og god tid til å være
sammen, så blir dette dager som
setter store spor», sier han.
«Så har du ikke meldt deg på
enda, har du fortsatt mulighet!»

Mot Målet

29

Mot Målet #2

Endelig blir det full leirsommer!

OVERSIKT OVER FAMILIELEIRENE

UKE 27:
4.-9.
JULI

Røsvik

Skjærgårdsheimen

Grimerud

Fullt!

Snart fullt!

UKE 28:
11.-16.
JULI

Skjærgårdsheimen

Flämslätt

Fyresdal
Fullt!

Snart fullt!

UKE 29:
18.-23.
JULI

Skjærgårdsheimen

UKE 30:
25.-30.
JULI

Flämslätt

Fullt!

Snart fullt!

Flämslätt

Fullt!
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Fullt!

Lyngmo

Fullt!
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Endelig blir det full leirsommer!

LYST TIL Å VITE MER?

Gå inn på familiefokus.no for å finne ut
mer informasjon om de ulike leirene,
datoer, praktisk informasjon og hvordan
du kan melde deg på.
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På bønneoutreach i Nord-Korea

Ingjerd Omdal har samlet 50 personlige historier fra Ungdom i Oppdrags historie.
En av disse historiene er fra Erlend Seglem (32), senterleder ved UIO Rogaland:

På bønneoutreach
i Nord-Korea
I flere år hadde Ingjerd Omdal
tenkt på at de unike historiene
fra mennesker som har vært
en del av Ungdom i Oppdrag
burde deles. Det nærmet seg
50-års jubileumet til UIO.
Da tok Ingjerd motet til seg
og skrev en bok med en
samling av disse historiene.
I den kommende boken,
50 historier - 50 år, har Ingjerd
samlet 50 historier fra 50 år
med Ungdom i Oppdrag. En av
disse historiene er fra Erlend
Seglem. Erlend (32) kommer
fra Finsland i Vest-Agder.
Han er gift med Sofie, og de
har tre barn sammen. Han har
vært stab i UIO Rogaland
siden 2010, har ledet sju DTSer
og leder nå senteret sammen
med Sofie.

Erlend Seglem er senterleder ved UIO Rogaland.
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På bønneoutreach i Nord-Korea

* Denne historien er et utdrag fra boken 50 år - 50 historier.
Dersom du ønsker å lese den fulle historien fra Erlend og
49 andre spennende historier fra UIOs historie, kjøp boken
når den kommmer ut!

ET TROENS ORD

IKKE UMULIG LIKEVEL

Sofie og jeg hadde vært stab et
par år, og nå skulle vi lede DTS.
Stabsteamet fikk en spennende
idé: Istedenfor å dra jorden
rundt, som vi hadde gjort før,
kunne vi dele DTS-studentene
i to team, dra hver vår vei rundt
jorden og møtes på midten.
Visjonen ble raskt iverksatt,
og noen måneder senere var vi
i Sør-Korea, på den andre siden
av jorden. Målet for oppholdet
var å be for Nord-Korea;
Gud hadde beveget våre hjerter
sterkt for denne nasjonen.
Vi fikk også ordnet med en tur
til grensen. Etter en lang og
følelsesmessig dag i bønn hører
vi plutselig et troens ord fra en
av studentene: «Neste år skal
vi stå på den andre siden og
be!» Jeg var leder og visste jo at
det var umulig å komme inn i
Nord-Korea, men jeg ville
ikke helle kaldt vann på den
unge studentens tro, så jeg
sa ingenting.

Neste reisemål var Bangkok,
Thailand, og her møtte vi til
vår store overraskelse en
person som kunne fortelle
oss at han hadde venner
som hadde vært på bønnetur
i Nord-Korea. Vi kom i kontakt
med disse menneskene, og etter
timer med telefonsamtaler,
mailutvekslinger, bønn og
risikovurdering, kom vi frem til
at det kanskje ikke var umulig
å dra inn i Nord-Korea likevel.
Året etter var studenten
med trosuttalelsen om
Nord-Korea med som
teamleder, og sammen dro vi på
bønneoutreach til Nord-Korea.
Det var med stor spenning vi
satt på flyet fra Beijing på vei
mot Pyongyang, hovedstaden
i dette lukkede landet.
Studenten ledet oss med stor
iver. I over en uke ble vi kjørt
rundt til ulike deler av landet,
sang nordkoreanske sanger,
hadde nattevåk i bønn og møtte
mange herlige mennesker.

Vi elsket hver eneste dag vi
fikk med folket og naturen
i Nord-Korea.
BØNN OM ENHET

Mot slutten av bønneturen
dro vi ned til grensen mot
Sør-Korea, der soldater stanset
oss med tydelige armbevegelser.
Så tok de oss med helt ned til
den hvite streken som markerer
grensen mellom nord og sør.
Med bankende hjerte spurte
vi vakten om det var greit
at vi ba for enhet mellom
de to brødrenasjonene.
Vakten nikket, og vi samlet
oss i bønn, noen få kilometer
fra stedet der vi hadde vært
for et år siden. På veien tilbake
demret det for oss hva vi
hadde med på! Når vi lar våre
hjerter beveges i bønn for
andre folkeslag og går i tro
på profetiske ord, er det
ingen begrensning for
hvilke dører Gud kan åpne
til hans navns ære!

Tekst

ERLEND SEGLEM

(32), senterleder ved UIO Rogaland,
i boken 50 år - 50 historier
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Lyst til å ta DTS i Norge?
WWW.DTS.ORG

LEDIGE STILLINGER VED STIFTELSEN UNGDOM I OPPDRAGS BARNEHAGER

Grimerud barnehage
Barnehagelærer 2, 40% fast stilling

Bekkelaget barnehage
Barnehagelærer 2, 100% vikariat

Barnehagen jobber ut fra
Montessoripedagogikken, og søkere med
utdanning/kompetanse i dette vil bli prioritert.

Vi ser etter deg som er utdannet barnehagelærer
og brenner for å jobbe i barnehage.

- Stillingsstørrelse: Ansettelsen gjelder en
barnehagelærer i 40% fast stilling
- Gjelder fra 01.08.2022
- Det lønnes etter PBLs tariff
- Søkere med fullført DTS (disippeltreningsskole
gjennom Ungdom i Oppdrag) vil bli prioritert
- Søkerne må kunne identifisere seg med
Ungdom i Oppdrags verdigrunnlag og
trosforankring og Montessoripedagogikken
Søknad med CV sendes innen 15.05.22 til:
Daglig leder: Sofia Bjorvand, tlf: 979 84 989
sofia.bjorvand@grimerudbarnehage.no

- Stillingsstørrelse: Ansettelsen gjelder en
barnehagelærer i 100% vikariat
- Gjelder fra 01.08.2022 – 31.01.2023
- Det lønnes etter PBLs tariff
- Søkere med fullført DTS (disippeltreningsskole
gjennom Ungdom i Oppdrag) vil bli prioritert
- Søkerne må kunne identifisere seg med
Ungdom i Oppdrags verdigrunnlag og
trosforankring
Søknad med CV sendes innen 15.05.22 til:
Styrer: Mai-Ly Reinemo, tlf. 469 08 066
maily.reinemo@bekkelagetbarnehage.no
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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

KOMMER!

KOMMER!
Janet og Goeff Benge

Kjell Aanensen

FORANDRING
ER MULIG

Guds kraft har ikke
gått ut på dato!

KRISTNE HELTER:
BRODER ANDREAS
Guds hemmelige agent

Tonje Hageto Stang

“Oppmuntrende og trostyrkende er det å lese
om hvordan Helligåndens kraft virker tilgivelse,
forsoning og gjenoppretter brutte relasjoner.
Jeg ble simpelthen glad og takknemlig av å lese
dette. Boka anbefales på det varmeste”.
— JENS-PETTER JØRGENSEN

RINGER I VANN
Historien om Ungdom i
Oppdrag gjennom 50 år

kr 369,-

Ted Dekker og Bill Bright

Heath Lambert

MIRAKELBARNET

ENDELIG FRI

Spenningsroman

Hvordan kjempe for frihet
fra porno i nådens kraft

kr 279,-

kr 249,-

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

