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Her er vanvittig store muligheter», sier pastor Pål Brenne 

entusiastisk. «Det gjøres alt for lite for å nå unådde og 

integrere utlendinger i norske menigheter. På Holmlia har vi store 

muligheter, men lite ressurser».
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Leder
Bærer vi mye frukt? - Bente Hinz

Loggboken
Spennende besøk til Balboa, Panama.

Holmlia er stedet
Ida  Bekkevahr Sundsdal intervjuer pastor Pål Brenne, Misjonskirken Oslo Syd.

Somali håp
Guds kjærlighet har ikke tatt slutt.  
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Panama. Landet kunne by på en god blanding av vill jungel 

og moderne storby, i tillegg til et vidt spekter av kristelige og 

humanitære oppgaver. 
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 z LEDER

Bærer vi mye frukt?

Vi mennesker liker å ha kontroll på våre egne liv. Vi liker å legge planer for vår fremtid, både for oss selv 
og våre barn. Vi planlegger utdanning, arbeidsforløp, hvordan vår økonomi skal se ut, hvor mange barn 
vi vil ha, osv. Vi liker til og med å ha kontrollen i kirka, på hva som skal skje der. Vi har styremøter, 
komitémøter, ungdomsråd, ledermøter og diverse andre møter hvor vi kan legge planer for aktiviteten i 
menigheten vår. Det er sikkert alt sammen vel og bra og også nødvendig. MEN når vi leser Johannes 
15 så forstår vi at ETT er nødvendig i våre liv. Og hva er så det? Jo, at vi bærer frukt. 

I dette kapittelet er Jesus så tydelig på at vi er grenene på det sanne vintreet som er Jesus Kristus. 
Videre sier Jesus at «Min Far» er vingårdsmannen. Tenk det! Gud vår Far er vingårdsmannen som har 
ansvaret for at dette vintreet skal bære masse frukt. Jesus legger ikke noe under når han forteller om 
hvordan hans Far jobber i sin vingård. Han sier det som det er. For det første: Finner han en gren, du 
eller jeg, som ikke bærer frukt, så tar han den bort. Upps! Det var jo ikke bra. Vi vil jo bli i treet. Det 
hjelper altså ikke om vi har planlagt våre liv aldri så perfekt om vi ikke produserer frukt. Videre sier 
Jesus at «finner han en gren som bærer frukt så renser han den så den kan bære mer frukt». Her ser vi 
altså en vingårdsmann som ikke bare vil ha frukt, han vil ha masse frukt, han vil ha god frukt, frukt som 
smaker godt og søtt. Og det er ikke noe behagelig å bli renset, det kan gjøre både vondt og er 
ubehagelig, men det må til.

Så er spørsmålet: Bærer DU masse frukt i Guds vingård? Bærer JEG masse frukt i hans vintre? Og hva 
slags frukt er det egentlig vi skal bære? Og hvordan kan vi bære mere frukt? Svaret på det siste 
spørsmålet vet vi jo så inderlig godt alle sammen. 
Jesus sier det i vers 4: «BLI I MEG, SÅ BLIR JEG I DERE! Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg 
selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg.» Whao! 
Det er altså komplett umulig å bære frukt uten å være i JESUS. Videre sier han: «Den som blir i meg og 
jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.» Må det bli vår bønn til Gud at vi må 
være villige til å bli renset, og at vi må bli så avhengige av Jesus i våre liv at han er alt og i alt som vi 
gjør. Da vil vi ikke lenger gjøre en masse ting ut i fra våre egne tanker, men ut ifra HVA HAN VIL! Da vil 
han gjøre all planleggingen og vi FØLGER MED. Og ingenting er mere spennende enn det. 
La oss slippe kontrollen i våre egne liv og si; ikke som jeg vil, Gud, men som DU VIL. Jeg er din tjener.

Og vi vet jo alle hva HAN VIL: Han vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets 
erkjennelse. Og han vil bruke deg og meg til å vinne dem for sitt rike. Og jeg kan ikke tenke meg noe 
søtere frukt fra våre liv: Et menneske som vender om til Jesus.

Gud velsigne deg!

Daglig leder OM Norge

BENTE HINZ
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Ida Bekkevahr Sundsdal intervjuer pastor Pål Brenne, 

Misjonskirken Oslo Syd

olmlia – en bydel med 
utfordringer
Holmlia ligger sør for Oslo 
og tilhører bydel Søndre 

Nordstrand. Her bor ca 12.000 
mennesker av 150 ulike nasjonaliteter. 
Nesten halvparten av disse er under 
30 år, og mange representerer «de 
minst nådde folkeslag».

Holmlia har uttalte utfordringer 
knyttet til barnefattigdom, trangbodd-
het, stor andel av trygdede, vold og 
gjengkriminalitet. Foreldre, så vel som 
offentlig ansatte og politikere, frykter 
rekruttering av barn og unge til dårlige 
gjengmiljøer. 

Oslo Sør – satsingen
Oslo kommune har vedtatt Oslo 
Sør-satsingen, som er en omfattende 
satsing for varige forbedringer på bl.a. 

Holmlia, i perioden 2018-2026. 
Prosjektrapporten Analyserapport 
Holmlia Syd var ferdigstilt i høst. På 
bakgrunn av intervjuer og workshops 
med lokale innbyggere, foreninger og 
aktører, anbefales en mengde forslag 
til forbedringer. Blant disse er etable-
ring av flere trygge møtesteder for 
barn og unge, samt inkluderingstiltak 
for å hindre utenforskap i familier.
 
En stor andel barn, unge og voksne 
som er intervjuet sier at de på tross av 
sosiale utfordringer i nærmiljøet trives 
på Holmlia. Mange ønsker å bli boende 
her. Kvaliteter som fremheves er 
mangfold og samhold, nærhet til natur 
og grøntområder.

Mangfoldig naboskap
En kort gåtur fra Holmlia stasjon og i 
samme bygg som NAV og den lokale 

moskeen, ligger Misjonskirken Oslo 
Syd. Gata og parkeringsplassen fylles 
daglig av besøkende til NAV. Fredager 
kommer mange menn til fredagsbønn i 
moskeen. Tirsdagskvelder kommer 
kvinner og menn som vil praktisere 
norsk på Misjonskirkens språkcafé. 
Søndag formiddag feires gudstjeneste 
av en fargerik og sammensatt gruppe 
mennesker. Kirken inviterer barn til 
sommerleir og bistår mennesker i 
lokalmiljøet sosialt, praktisk og 
økonomisk. 

Til de minst nådde – på Holmlia
Hit til Misjonskirken Oslo Syd, er 
Operasjon Mobilisering invitert for å 
etablere et team som vil dele Jesus 
med de som aldri har hørt om han. 
Som sammen med menigheten vil 
være med og se nye fellesskap av 
Jesus-etterfølgere vokse fram blant 

H
Holmlia er stedet
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mennesker fra de minst nådde 
folkeslag, og som nå bor i lokalmiljøet 
på Holmlia.

Unik og ulik
«Denne kirken er nok både unik og 
ulik de fleste andre kirker og menig-
heter i Norge», mener Pål Brenne, 
pastor for menigheten de siste 14 
årene. «Her er vanvittig store mulighe-
ter», sier han entusiastisk. «Det gjøres 
alt for lite for å nå unådde og integrere 
utlendinger i norske menigheter. På 
Holmlia har vi store muligheter, men 
lite ressurser».

Fellesskap i endring
Han forteller at kirken ble grunnlagt i 
1994. På 2000 tallet kom mange 
etnisk norske familier tilreisende til 
kirken fra nabokommunen i sør. 
Kirkens visjon var å nå sine naboer, 
mens folk fra nabokommunen hadde 
en barriere mot å reise fra sin kommu-
ne og til kirken på Holmlia. For fem år 
siden ble det derfor plantet en 
dattermenighet fra Holmlia til Oppe-
gård. Brenne beskriver dette som en 
villet beslutning som nærmest ble en 
årelating der store ressurser forsvant 
ut av Misjonskirken på Holmlia.

Med flyktningkrisa fire år tilbake, 
dreiet kirkens fokus seg til å nå 
innvandrerne som kom til eller som 
bodde på Holmlia. Dette var mennes-
ker man i utgangspunktet ikke hadde 
en naturlig relasjon til, men måtte 
jobbe for å få kontakt med. Gjennom å 
starte en språkcafé, samt dele ut mat 

til fattige, kom de i kontakt med lokale 
innbyggere. Kirken har i dag medlem-
mer fra 25 nasjonaliteter. Flere er 
konvertitter fra andre religioner, og 
ellers har medlemmene svært ulike 
protestantiske bakgrunner.

Eksistensberettigelse
Da vi ber Brenne beskrive et par 
viktige hendelser som har skjedd de 
siste årene, er det historier om 
mennesker som har oppsøkt kirken 
han vil fortelle om. 
En muslimsk kvinne som hadde vært i 
kontakt med kirkens diakonale arbeid, 
kom i følge med sin norske venninne 
og ville treffe pastoren. «Jeg vil snakke 
med deg fordi dere er så snille. Jeg vil 
vite om det er fordi dere tror på 
Jesus?» «Dette er jo spørsmålet man 
ønsker å få, det gir menigheten 
eksistensberettigelse!» smiler Pål.
En shiamuslim som nylig var ankom-
met Norge, kom til kirken en søndag 
fordi han ville møte Gud. Under 

gudstjenesten dro han fram sitt 
bønneteppe og rullet det ut i midtgan-
gen. Vennlig ble han fortalt at det ikke 
passet å gjøre dette under guds-
tjenesten. Han gikk ut i gangen bak 
kirkerommet, rullet ut teppet mot 
Mekka og ba der. Etter bønnen kom 
han inn igjen. Det skulle feires 
nattverd, og det ble tydelig forklart at 
nattverden er for dem som tror på 
Jesus. Mannen kom til nattverdbordet 
og sa til pastoren: «Jeg er veldig glad i 
Jesus.»

Alt det viktige i livet..
Pål Brenne deltok som ung voksen på 
langtids- og korttidsteam for Opera-
sjon Mobilisering. «Alt det viktige jeg 
har lært i livet har jeg lært i OM», sier 
han med glimt i øyet. Han mener at 
OM sin visjon «...å se levende felles-
skap av Jesus-etterfølgere blant de 
minst nådde folkeslagene»,  passer 
som hånd i hanske til Misjonskirken 
Oslo Syd sine muligheter og utfordrin-
ger på Holmlia.
Pastoren brenner for at de som er 
kommet til Holmlia som flyktninger og 
innvandrere, skal gis mulighet til å bli 
kjent med Jesus og å bli hans etterføl-
gere. Noen av dem vil bli værende i 
Norge. Andre vil reise tilbake til sine 
land. Der vil de dele evangeliet og se 
nye fellesskap av Jesus-etterfølgere 
dannes. Pål Brenne begeistres ved 
tanken på hvilke muligheter Gud gir. 
Og nå er Holmlia mulighetenes sted!

 z TEMA
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 z INTERVJU

Pionerarbeid på Holmlia
Ida B. Sundsdal i samtale med daglig leder, Bente Hinz.

«Vi står foran en spennende mulighet som vil være et pionerarbeid i OM Norge. Vi er helt i 
startgropa og vet ennå ikke hvordan arbeidet vil se ut. Teammedlemmer er ikke på plass, 
heller ikke bosted eller strategi for arbeidet. Sikkert er at vi trenger mennesker med brann 
for å dele Jesus med muslimske innvandrere». Det sier Bente Hinz, daglig leder i OM Norge.

En spisset fokus og visjon
OM Norge har tradisjonelt vært en utsenderorganisasjon til evangelisering og misjon. Noen 
vil undres hvorfor OM nå ønsker å etablere et arbeid i Norge? «OM internasjonalt har de 
siste par årene spisset visjonen og fokuset sitt mot DE MINST NÅDDE, altså mennesker 
som aldri har hatt en sjanse til å høre evangeliet», forteller Hinz. «Derfor avslutter OM 
arbeid i områder eller blant folkegrupper der det allerede finnes etablerte menigheter. I tråd 
med OM sin nye visjon «… å se levende fellesskap av Jesus-etterfølgere blant de minst 
nådde folkeslag», ligger det på OM Norge sitt hjerte å etablere arbeid i Norge rettet mot 
muslimer spesielt, men også andre innvandrergrupper som kan defineres som de minst 
nådde».

Mulighetenes bydel
Misjonskirken Oslo Syd kontaktet OM med forespørsel om å etablere et team som kan 
samarbeide med dem om å nå muslimene i deres bydel. Hinz forteller entusiastisk: «Min 
første tanke var: JAAAA! Det vil vi! Det MÅ vi! Jeg hadde lest om utfordringene med den 
kriminelle gjengen Young Bloods, om steinkasting på natteravnene, om politiet som ba 
natteravnene bli hjemme en stund til det ble etablert ro. Det ble skrevet masse om dette i 
avisen og jeg kjente i mitt hjerte at her trenger vi JESUS. Her skulle vi hatt et OM-team. Så 
får jeg altså denne telefonen fra pastoren på Holmlia om vi kan komme med et team. For en 
mulighet!» 

Hvem, hva og hvordan
Mangfoldet på Holmlia byr også på utfordringer. Hinz sier at spørsmålene som i denne fasen 
må avklares og tas stilling til er: Hvem ønsker vi å nå? Hva gjør vi, går vi bredt ut, eller 
avgrenser vi tjenesten mot en eller flere definerte grupper? Hvordan skal teamet sammen-
settes og hvordan kan et samarbeid med Misjonskirken Oslo Syd se ut? Dette drøftes 
mellom ledelsen i OM og Misjonskirken Oslo Syd mens bladet går i trykken. I samtalene 
bidrar Tillmann Klein fra OM Tyskland med innspill og erfaringer fra 30 års arbeid med 
muslimske innvandrere. 

Neste nummer av OM-bladet presenterer spennende og utfordrende innspill om å dele 
evangeliet med muslimer, fra en seminarhelg med Tillmann Klein på Holmlia i november.

OM Norge ønsker å se et team i gang på Holmlia i løpet av 2019. 
Vil du være med oss i å se dette skje, bli en bønnepartner for pionerarbeidet?     

I denne fasen ønsker vi forbønn for:

• Felles forståelse og visjon - mellom OM og Misjonskirken Oslo Syd - 
på hva et framtidig teamarbeid innebærer.

• Mennesker som Gud forbereder og kaller til teamet.
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Vi står foran en spennende 
mulighet som vil være 

et pionerarbeid 
i OM Norge.
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 z LOGGBOKEN

En flytur for å dele håpet
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Balboa, Panama
31. juli – 30. august  2018
Da Logos Hope fortsatte reisen langs kysten av Latin-Amerika, seilte skipet på 

Stillehavssiden av det amerikanske kontinentet for første gang på flere år. 

Etter å ha seilt gjennom Panamakanalen, lå skipet til kai en måned i Balboa, 

Panama. Landet kunne by på en god blanding av vill jungel og moderne storby, i 

tillegg til et vidt spekter av kristelige og humanitære oppgaver. 

  Havnestatistikk              Antall besøkende: 59.645 Deltagere på arrangementer: 7.093

Utdelte bibler og nytestamenter:  2.664Antall solgte bøker: 54.001 Utdelt kristen litteratur: 30.700

n dag ble det arrangert en paneldebatt om bord 
der formålet var å sette i gang en diskusjon og øke 
bevisstheten rundt flyktningkrisen i Panama. 
Målet var å forene organisasjoner som arbeider 

for samme sak, sette fokus på behovene og se på hvilke 
muligheter som finnes for samarbeid. 
Representanter fra flere organisasjoner var invitert til å 
holde innlegg og komme med forslag til løsninger. Luis 
Lanza, koordinator i den norske Flyktninghjelpen, forklarte 
at Panama ikke bare er et transittland for flyktninger, «men 
også en destinasjon for mennesker som trenger internasjo-
nal beskyttelse – mennesker som kommer med mange 
behov, og som har opplevd forfølgelse og humanitære 
kriser».  Hovedtaler og koordinator for Manarah Panamá, 
Gustavo Gumbs, uttrykte glede over synet av alle de 
fremmøtte som var kommet for å bidra til å gjøre flyktninge-
nes situasjon i landet bedre. 

«Vi må starte et panamansk og kristent initiativ», sa han, og 
la til «kristent, fordi vi ikke må miste identiteten vår». 
Rocío Dutary De La Guardia representerte Den internasjo-
nale Migrasjonsorganisasjonen (IMO), og ble omtalt av 
Gumbs som «vår kontakt i FN», og en som kan hjelpe 
grupper med å sammen finne gode løsninger på flyktning-
problemene. 

E
Team-arbeid for å løse en kjempeutfordring

Vi må starte et panamansk 

og kristent initiativ ...

kristent, fordi vi ikke må 

miste identiteten vår

Gustavo Gumbs

• I paneldebatten svarte eksperter og organisasjonsledere på spørsmål fra 
publikum.

Mange andre deltok også aktivt i debatten og kom med 
forslag til hvordan man best kunne samarbeide om løsninger 
på den flyktningkrisen landet står ovenfor. 

Samlingen ble avsluttet med et bibelord fra 3. Mosebok 
19,34: «Når en innflytter bor i landet hos dere, skal dere ikke 
gjøre urett mot ham. Innflytteren som bor hos dere, skal 
være som en av deres egne landsmenn. Du skal elske ham 
som deg selv.»
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En flytur for å dele håpet

En gruppe fra skipet fikk møte en lokalbefolkning som 
bodde langt unna havneområdet. På grunn av den store 
avstanden fra skipet til landsbyen de skulle besøke, måtte 
de ta et 20-seters fly fra en militærbase i to timer, etterfulgt 
av en to timers biltur. De måtte starte grytidlig, og fikk 
beundre en nydelig soloppgang fra luften, over det vakre 
landskapet under dem. 

Amelia Vine (Wales) fortalte at de ble møtt av 800 mennes-
ker som stod og ventet på dem da de kom frem. Teamet 
hadde forberedt et tredelt program: «Å se håp», «Å føle håp» 
og «Å dele håp». Amelia hadde et eget klovne-nummer med 
håp som tema. I tillegg hadde de gleden av å få gi bort 600 
Johannes-evangelier. «Vi fikk også gi bøker til skolebarn», 
forteller Amelia, «det var en flott opplevelse!» Nele Bärsch 
(Tyskland) leste fra en bok med en kjent tysk barnefortelling 
om en bjørn som reiser til Panama. Læreren kom frem og sa 
at dette var en fantastisk bok, og det endte med at Nele ga 
henne boken. 

På småflyet de reiste med var det også med noen fra 
militærbasen, og på hjemveien fikk OM’erne god kontakt 
med dem. Johannes Jaster (Belgia) fortalte: «De var veldig 
hyggelige, og vi fikk dele troen vår med dem. Jeg tror 
kanskje at det var dem og flygeren vi hadde størst innflytel-
se på denne dagen».

• Besetningsmedlemmer reiste med småfly til en provins på den andre siden 
av landet for å dele håpets budskap.

Læreren kom frem og sa at 

dette var 

en fantastisk bok!

• Denne mannen fra Panama uttrykte stor glede over å få snakke med en fra 
Logos Hope.

«Jeg hadde en fantastisk opplevelse på Logos Hope. Jeg kjøpte 
noen oppbyggelige bøker og noen bøker barnet mitt også vil 
like. Takk for at dere kom til Panama, jeg håper dere vil komme 
tilbake igjen. Må Gud velsigne dere og familiene deres». 
– Henry De Leon

«Dette har vært en veldig annerledes og underholdende 
opplevelse for ungdommene i menigheten. Det er en velsignelse 
og motivasjon bare i det å tenke på hvor mye dere ofrer i denne 
tjenesten. Vi ber om vår himmelske fars ledelse og om at han 
må gi dere alt dere trenger underveis og fullføre sin gjerning i 
deres liv. Hilsen fra Salem baptistkirke.» – Zuriami Rodriguez 

Besetningen på Logos Hope besøker vanligvis omkringlig-
gende byer og landsbyer for også å nå andre enn bare 
innbyggerne i havnebyen der skipet ligger til kai. Denne 
gangen ble det i tillegg arrangert en ekstra besøksdag om 
bord der kvinner fra en stamme som tilhører landets 
urbefolkning ble invitert til en samling med vitnesbyrd, sang 
og program for barna. 
Kvinnene måtte reise i fire timer for å komme til skipet, og 
var veldig imponert og takknemlige for den unike opplevel-
sen de fikk. Besetningen på sin side var svært glade for 
denne anledningen til å bli kjent med en helt ny kultur og for 
kontakten med kvinnene.

Dette sa lokale besøkende

Kaller Gud deg til å ta skrittet ut i misjonens tjeneste og bli med på Logos Hope? 
Gå til nettsiden www.omships.org/opportunities for mer informasjon om 

hvordan du kan bli med på dette store trosprosjektet.
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 z VITNESBYRD

«Den som høster, får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv, slik at den som 

sår og den som høster, kan glede seg sammen. Her er dette ordet sant: ‘Én sår og en 

annen høster.’ Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med. 

Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.» Joh. 4,36-38

SOMALI HÅP
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Det skjer mye spennende i det somaliske miljøet i flere land, og vi må takke Herren 

for alle de som har gitt sitt liv for å se Guds rike komme blant det somaliske folk. 

Historisk sett har det vært perioder hvor store grupper somaliere, hovedsakelig bantuer, 

har identifisert seg som kristne. Ifølge Den katolske kirke, var det så mange som 40.000 

tilhengere i begynnelsen av det tjuende århundre. 

Etter stor forfølgelse, hvor mange ble drept, ble kirken så godt som utslettet. Guds kjærlig-

het har ikke tatt slutt. Gjennom årtier har det vært noen Kristus-vitner, og innhøstningen 

vi ser i dag er et resultat av de manges bønner og arbeidet til trofaste medarbeidere. 

La oss glede oss sammen. 

Stor oppslutning om 
Somali-konferansen i Sverige
I juli møttes rundt 90 deltakere i 
Sverige til årets somali-konferanse. 
Det var ellevte gang den ble arrangert, 
og kristne somaliere i Europa var 
invitert. Bertil Engqvist, leder for OMs 
arbeid blant somaliere, var med som 
arrangør. Han forteller: «Det var en 
fantastisk uke! Tema var «Jeg er...» 
med studier fra Johannes-evangeliet. 
Noen ungdommer ledet lovsangen – 
og vi hadde en herlig kulturkrok med 
de eldre!» 

Dåp og evangelisering
De fleste deltakerne var somaliere 
som bor i Sverige, men seks-syv kom 
fra andre deler av Europa for å bli døpt 
under konferansen. Iveren etter å dele 
evangeliet var til å ta og føle på! 
«I år hadde vi bestemt oss for en 
‘outreach’ inne i byen. Vi satte opp én 
bil og tenkte at det skulle holde. Tenk 
deg overraskelsen da 25 somaliere 
ville bli med inn til sentrum for å 
vitne!» utbryter Bertil.

Kysset ny-testamentet 
En pastor i Sverige ringte for å fortelle 
om en somalier som ønsket å bli døpt. 
Han hadde vært kristen i mange år, og 
opplevde nå at tiden var inne til å ta 
dette steget. Han bor sammen med 
flere somaliere, alle muslimske menn. 
Etter dåpen, ønsket seks av vennene 
hans å få litteratur på sitt eget språk, 
og da de fikk  ny-testamentene, kysset 
de dem i ærbødighet. Nå vil alle 
komme til kirken for å lære mer om 
Jesus. 

Sosiale media
Kristne somaliere står ofte alene, slik 
som denne kvinnen, bosatt i Danmark. 
Hun trodde hun var den eneste kristne 
somalieren i verden, men prøvde å 
søke etter somaliske kristne på 
Youtube og Facebook. På denne 
måten kom hun i kontakt med det 
somaliske fellesskapet. Hun hadde, 
som de fleste andre somaliere som blir 
kristne, blitt utestengt fra kontakt med 
familien. Hun gråt av glede da hun fikk 
kontakt med Shania og skjønte at hun 
hadde funnet en søster i Herren. 

Da hun kom på konferansen og fikk se 
så mange somaliske kristne, ja da gråt 
hun igjen. Det var nesten ikke til å tro 
at hun ikke var alene somalisk kristen 
og at hun nå hadde fått en stor åndelig 
familie i fellesskapet. 
Hun ble døpt i løpet av konferansen 
og er nå en del av Somalisk Kristent 
Fellesskap.
Gabos forteller at de bruker internett 
og spesielt Facebook Messenger for å 
nå ut. Mange kontakter dem daglig, og 
noen ganger opptil 40 mennesker på 
en dag. Noen ønsker å lære mer om 
Jesus, mens andre vil utfordre troen 
eller diskutere med dem. 

Opposisjon
Etter hvert som denne tjenesten når 
lenger ut, blir også opposisjonen mer 
intens. Mange imamer ber muslimer 
om å utfordre dem, gjerne ved å lage 
videoer eller skrive artikler som går i 
mot dem. Bilder av Shino og Shania 
blir lagt ut med advarsler om at disse 
to gjør somaliere til kristne. 
Spørsmål som: «Hva er straffen for 
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dem som forlot Islam?» blir stilt. 
Religiøse ledere gjør dette for å skape 
fiendtlighet, og derfor ber Shino og 
Shania: «Be for oss, den somaliske 
menigheten og nye troende, at de må 
bli rotfestet og grunnfestet i Kristi 
kjærlighet og finne ly under hans 
hellige hender.»

SOMALIA OG SOMALILAND 

Faste og ramadan
Osman (navn endret) er muslim og bor 
i Mogadishu. Under ramadan, 
muslimenes fastemåned, kontaktet 
han Shania for å diskutere en video 
om faste, som han hadde funnet på 
Youtube. På spørsmål om hun fastet, 
forklarte Shania at det gjør hun, men 
ikke i bestemte måneder, og at hun er 
fri til å faste når og hvor det måtte 
passe. Han var overrasket over svaret 
og lurte på hvem som hadde gitt 
henne denne friheten. «Jesus har satt 
oss fri fra religiøse plikter», forklarte 
Shania, «vi er ikke bundet av spesielle 
måneder eller dager, men frelst av 
nåde gjennom Jesus». 

Neste dag kontaktet Osman henne 
igjen. Han ikke hadde sovet den 
natten på grunn av det hun hadde 
sagt, og den tryggheten og vissheten 
hun så ut til å ha i Jesus. Nå studerer 
de Matteus-evangeliet sammen. 

«Klar for spørsmål!»
En av de modne troende i Somaliland 
(selvstyrt område nord i Somalia) har 
funnet en måte å nå sine egne på. 
Ofte sitter han på en kafé og venter på 
at noen skal stille spørsmål. 
Dette skjer ofte rundt muslimenes 
bønnetider, når alle reiser seg og spør 
om ikke han også skal være med. 
«Nei», svarer han, «jeg har bedt 
allerede». 
Når de forundret lurer på hvordan 
dette kan ha skjedd, forklarer han at 
han kan snakke med Gud når som 
helst og at Gud lytter. 
De siste årene har han lagt merke til at 
folks reaksjoner har endret seg. 
Tidligere begynte de gjerne lange 
diskusjoner i forsøk på å overbevise 
ham om at han tar feil. 
Dette er det slutt på. Nå blir de bare 

stille, for de vet at en høylytt diskusjon 
vil bli lagt merke til og folk vil senere 
oppsøke den kristne for å høre mer. 
«Dette er veldig oppmuntrende», sier 
vår venn. «Det viser at muslimer i 
Somaliland er blitt oppmerksomme på 
at mange er interessert i å høre 
evangeliet. 
De prøver å dysse ned Guds ord, men 
vi vet jo at det ikke er mulig. Guds ord 
vil gå ut og bli hørt.» 

Små grupper 
De siste 7-8 årene har det vært små 
grupper av kristne som har kommet 
sammen i Somalilands hovedstad. 
Forfølgelse har gjort at gruppene er 
mindre, men antallet grupper er 
økende. Noen møtes regelmessig, 
andre sporadisk. Be imot frykt, og om 
at de vil drives av Guds kjærlighet, 
Jesu eksempel, og Den hellige ånds 
nærvær.

Denne artikkelen gir bare et lite innblikk i hva Gud gjør blant somaliere 

gjennom arbeidet til flere menigheter, organisasjoner og OM-team. 

OM Norge ønsker å være med og velsigne arbeidet blant somaliere og 

andre innvandrere. 

Vi håper du også vil være med? Du kan be for arbeidet, og gjerne støtte 

økonomisk (månedlig eller enkeltstående gave). 

Se giro i bladet for informasjon om givermåte.
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Mosjon, sukkerspinn og åresalg for Moldova

Mosjonssøndag eller misjonssøndag? 

Den litt forvirrede karakteren «Erik Tom», som har blitt en 
gjenganger i Revetal menighet, kommer igjen og forstyrrer 
prestens preken. Han vil så gjerne forklare hva mosjonssøndag er, 
og han har blant annet med seg litt treningsutstyr og noen 
padleårer. 
Han har nemlig hørt om åresalget som skal være denne søndagen. 
Han får hele forsamlingen til å komme seg opp og røre på seg.

«Erik Tom» hadde kanskje misforstått litt, men sammen med 
presten kommer han fram til at misjon handler jo faktisk om 
bevegelse. Det handler om å gå ut og gjøre Jesus kjent, og da må 
man så klart bevege seg! En måte å gjøre det på, var nemlig å kom-
me sammen denne søndagen og samle inn penger til et dagsenter 
i Moldova. Ved hjelp av OM Norge får Revetal menighet være med 
og hjelpe fattige barn i en landsby i Moldova, slik at de kan få et 
varmt måltid, leksehjelp, fortellinger om Jesus og gode voksne 
som bryr seg om dem – hver dag. 

Etter gudstjenesten var det salg av hjemmelagede bakevarer, 
syltetøy og juledekorasjoner, popcorn og sukkerspinn, og sveler og 
kaker i kafeen. Alt dette ga gode inntekter til dagsenteret i 
Moldova. Og ikke minst var stemningen høy under de fire rundene 
med åresalg, der man kunne vinne masse flotte premier. 
Blant premiene befant det seg flere fruktkurver, og en gutt fra 
barneklubben Superfredag, som Revetal menighet er med og 
driver, var så heldig å vinne to fruktkurver! Det var litt av en fangst 
å ta med hjem.
Rundt 60 mennesker var med på misjonsfesten, og til sammen fikk 
de samlet inn omkring 17.000 kroner. Det dekker drift av 
dagsenteret i flere måneder.

BERIT SVEEN HORN

 z VITNESBYRD



Vi er et
globalt fellesskap 

av 
Jesus-etterfølgere.
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Vi er et globalt fellesskap av Jesus-etterfølgere.

Helt fra starten har vi vært drevet av en dyp overbevisning om at alle mennesker må få muligheten til 
å høre evangeliet minst én gang.

Derfor dro vi ut. Ingen steder var for vanskelige, ingen mennesker for langt borte, ingen idéer for sprø, 
ingen drømmer for store og feilene vi gjorde stoppet oss ikke.

Titusener har vært med og millioner har fått høre evangeliet, men vi er ennå ikke i mål.

Vi tror at evangeliet har kraft til å forandre alt og alle, også situasjoner for de undertrykte, de glemte 
og de marginaliserte.

Vi tror at Guds plan er å forvandle liv og samfunn ved å forsone verden med seg selv. 
Vi er privilegerte som får være med på hans oppdrag.

Denne forvandlingen er ikke kun for dem vi søker å nå. Den skjer også i oss selv. Når vi tar steg i tro, 
forvandles våre egne hjerter, og med dette også våre holdninger, relasjoner og prioriteringer. 

Vi fornyes til å være dem han har skapt oss til, og til å gjøre det han har skapt oss for.

Vi følger ikke strømmen, og sitter ikke stille. Vi elsker det spennende og utfordrende i å tjene Jesus.

Vi ser etter mange flere som vil bli med oss på denne reisen.
Vi dukker ikke bare opp på et nytt sted for å gjøre prosjekter på vår egen måte. Vi lytter først.

Hver dag våkner vi med tillit til at Gud som skapte universet, rev ned Jerikos murer, ga synet til blinde 
og vekket opp døde, er med oss. Dette fyller oss med mot, gir oss kraft og hjelper oss stadig videre.

Vi tror at alle mennesker er skapt for Guds gode plan og vilje, og at våre talenter, gaver og interesser er 
gitt av ham for å bli brukt til hans ære.

Hvis Gud har gitt oss skapende evner, da skaper vi. Hvis han har gitt oss evner til organisering, da 
organiserer vi. Hvis han har gitt oss evner til å bygge, da bygger vi.

Vi vil at hans lys skal skinne gjennom det vi gjør og sier, slik at de rundt oss ser det og takker Gud.

Tusenvis av mennesker med ulike språk og kulturer har aldri hørt om Jesus, og vårt brennende ønske 
er at de skal få høre om hans storhet og allmakt.

Vi tror at levende fellesskap reproduserer seg selv. Liv skaper liv, hele tiden!

Vi er et globalt fellesskap av Jesus-etterfølgere.

OPERASJON MOBILISERING – VÅR HISTORIE
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Tangen 11, 4608 Kristiansand 

Telefon 380 99 765 
info.no@om.org 
www.om.org/no

Vi ønsker alle OM-venner en riktig 
god jul!

OM Norge ønsker å være 

med og velsigne arbeidet blant 

innvandrere på Holmlia. 

Vi håper du også vil være med? 

Du kan be for arbeidet, og gjerne 

støtte økonomisk (månedlig eller 

enkeltstående gave). 

Bankgiro: 3000 14 81009
Vipps: 103515

Planlegger du korttidsmisjon?

Transform (Hellas) 8-20 jul 2019

Transform (Tyrkia) 8-27 jul 2019

Transform (Albania) 8-31 jul 2019

Love Moldova 15-28 jul 2019

Step Out (Papua Ny Guinea) 27 jul - 10 aug 2019

Step Out (Filippinene) 27 jul - 10 aug 2019

Step Out (Japan) 27 jul - 8 aug 2019

Mer info : www.om.org/no_nb


