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Malermester 
Bjarne Andreassen tlf: 91 58 60 70 

Tømmerstø, Kristiansand
maling/tapetsering/gulvlegging/sliping

 

De siste årene har OM hatt et lite team av frivillige hjelpere på Visjon, Frikirkens sommerstevne i Stavern. 

Teamet, sammen med norske frivillige, hjelper til med arbeidet blant barn og unge. I år kommer ei ung kvinne fra Taiwan, et land 

hvor Frikirken drev misjonsarbeid i en årrekke. Selv om det ikke er en direkte sammenheng mellom Frikirkens misjonsarbeid og 

jenta fra OM, er det likevel en stor oppmuntring når ‘gamle’ misjonsfelt selv sender ut misjonærer. 

En norsk OMer, som arbeider i Tyrkia, blir også med på Visjon. Du treffer ham på internasjonal frokost 

(egen påmelding til misjon@frikirken.no ), i misjonsteltet eller på seminar. 

Ønsker du å være med på Visjon, sjekk websiden for mer informasjon,  frikirken.no/visjon eller kontakt OM Norge. 

OM-TEAM PÅ VISJON



Daglig leder OM Norge
BENTE HINZ
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 z LEDER

Jeg sitter her hjemme i Lyngdal og kikker ut av de store stuevinduene. Solen skinner fra en nesten skyfri himmel, 

trærne vaier så rolig og elegant i vinden mens sjøen glitrer og blinker så innbydende. Noen fugler svever over vannet 

i flokker og ser ut som om de nyter friheten, været og sjøen akkurat som jeg. Lengre borte i horisonten ser jeg biler 

som kjører, frem og tilbake, non stop. Noen er på vei til Farsund, noen inn til sentrum mens andre kjører i rolig tempo 

ut av sentrum. Jeg ser massevis av hus som ligger spredt rundt hele dalen vår, langs elvekanten, langs fjellsidene, på 

jordene og oppe i fjellskrentene. Men jeg ser ingen mennesker i husene, ser ingen mennesker i bilene, ser ingen men-

nesker som går. Bare stillhet. Men jeg ser deres nyvaskede tøy henge på snora. Og jeg vet at akkurat nå, så beveger 

det seg ca 8000 mennesker, unge og gamle rundt om i denne byen min. 

Så lurer jeg på: Hvor mange av disse menneskene har tenkt eller tenker på Gud, deres skaper i dag? Hvor man-

ge har takket for livet, for frelsen og for maten på bordet? Jeg tenker på oss som kaller oss kristne i byen vår, 

hvor mange av oss som i DAG har delt med noen om vår Herre og frelser, Jesus? Jeg tenker på hvor uendelig stor 

Guds kjærlighet er til alle disse innbyggerne og hvordan Han lengter etter at de skal omvende seg fra sin synd og få               

tilgivelse og del i fellesskap med Ham og Hans kongerike. Og så tenker jeg på alle de frelste i byen (meg inkludert) 

som er HANS AMBASSADØRER som det står i 2. Kor. 5,20

Så er vi da ambassadører for Kristus, som om Gud selv inderlig formaner ved oss: 

Vi ber på Kristi vegne: La dere forlike med Gud!

Ja, har vi virkelig vært hans ambassadører de siste dagene, de siste månedene eller for den saks skyld de siste      

årene? Når var siste gang du delte med noen om Han som frelste deg? Eller er vi fylt med dette livets dagligdagse 

sysler og har nok med meg og mitt? 

Det er min bønn at vi som Guds folk og hans ambassadører denne sommeren kan være et bevisst vitne for Ham, at 

vi kan bli venn med en muslim som bor i byen, at vi kan invitere en ensom nabo på kaffe eller middag, hjelpe en bror 

eller søster som har behov, ta initiativ til bønnefelleskap. Ja, at våre liv kan stråle  av Jesus kjærlighet, og at vi kan 

være Ham til behag. I denne flotte byen Lyngdal, og i byen hvor DU bor. Og la vår bønn være:

   La ditt Rike komme, La din vilje skje,

    Som i himmelen, så og på jorden.......

Velsignet sommer!

Ambassadører for Ham

OM-TEAM PÅ VISJON



Planlegger du å reise alene eller 

sammen med noen? Jeg kunne tenke 

meg å bli med på en team-tur. Kanskje 

noen av mine nærmeste vil være med.

Undertegnede tipser Else Lill om 

nettsiden (om.org - klikk på «GÅ») 

som tilbyr et stort utvalg av misjons-

turer for enkeltpersoner, grupper og 

familier. Vi gratulerer Else Lill med 

gevinsten og ønsker henne og evt. 

reisefølge, en spennende og fin 

misjonstur med OM. 

Av Ida Sundsdal

 z NYHETER

dsd

Dette uttalte en av elevene ved Oasen skole, 

etter fiolinkonserten som OM inviterte til. Den 

russiske fiolinisten og sangeren Alexei Alexeev 

ble med sin kommunikasjon og formidlingsevne 

en døråpner til presentasjon av OM. 

I løpet av ei uke i vår, turnerte 

landsleder Bente Hinz, og Alexei Alexeev, i 

Vest-Agder og møtte flere hundre mennesker i 

alle generasjoner.

OM NORGE

OM Norge annonserte i vinter en 

vervekonkurranse for rekruttering av 

nye medlemmer. Resultatet ble 60 

nye medlemsskap. Trekning av 

konkurransen ble foretatt på 

årsmøtet. Else Lill Gabrielsen, et 

nyvervet medlem, vant en valgfri 

misjonstur til en verdi av kr 7000,-.

Vi ringer Else Lill. 

Hva syns du om å vinne, Else Lill? Det 

var veldig gøy! 

Vil du benytte deg av gevinsten? Ja, 

jeg har veldig lyst, men jeg vet ikke hvor 

jeg skal ennå. 

Else Lill forteller at familien er midt i 

flytting, men at hun etter hvert vil 

sjekke mulighetene for misjonstur 

med OM. 
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OM NORGE, HVA SKJER’A?

"Jeg kunne tenke meg å 
bli med på en team-tur. 
Kanskje noen av mine 

nærmeste vil være med"

Team-tur til India 

høsten 2019

OM Norge planlegger 

korttidsteam til India uke 40, 

høsten 2019. 

Dette blir en spennende 

mulighet! 

Teamet ledes av daglig leder i 

OM Norge, Bente Hinz, som i 

flere år var utsending til India. 

Vil du vite mer? 

Kontakt: Bente.hinz@om.org

INDIA

Bente Hinz var spent og forventningsfull ved 

turnè-start under OM sitt årsmøte i april. Ville 

kombinasjonen av misjon og musikk treffe og 

inspirere? Ville folk være interessert? I etter-

kant er hun overveldet over mottakelsen de fikk 

i menigheter og skoler. Mange superlativer om 

Alexis «felespill» ble uttalt. Og OM fikk flere nye 

kontakter som kan innebære nye muligheter i 

tida som kommer.

«Den beste konserten  jeg har vært på i mitt liv!»
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REACH misjonskonferanse for ungdom 

UNGDOM

15. juni inviterte en 

tverrkirkelig gruppe, deriblant OM, til 

dagskonferanse for ungdom på 

Skjærgårdsheimen, Flekkerøy. 

Dagen bestod av lek og moro, møter, 

seminarer og evangelisering i 

Kristiansand. 

OM inviterte til seminar om å lede 

teamturer. Dagen ble avsluttet på 

Bønnens Hus.

REACH som inviterte var en 

tverrkirkelig gruppe fra Ungdom i 

Oppdrag, Operasjon Mobilisering, 

Den norske Kirke, Laget, NMSu, 

På 90 tallet reiste ei ung, modig, kvinne ut på oppdrag 

med OM. I bygda hun kom fra, tok noen hjertevarme kvinner 

initiativ til å støtte henne. Slik ble misjonsgruppa 

«Åsbø-kjerringene» dannet, av nabodamer som ellers ikke 

hadde så mye til felles. 

Den modige unge kvinna er nå blitt kone og mor, men er 

fremdeles på oppdrag for OM. «Åsbø-kjerringene» samles 

også fortsatt.  Månedlig møtes de til lesning av nyhetsbrev, 

andaktsstykke, strikking og prat. Hver vår inviterer de sine 

venninner og alle bygdas misjonsringer til basar på 

ærværdige, nedlagte Løite skule i Gjerstad. 

OM Norge ble invitert til vårbasaren. 

Møtet med «kjerringene» og deres venninner gjorde inn-

trykk. Her var god mat og skroll (skravling og latter), alvor og 

Misjonskirken, Frikirken og Acta. 

Konferansen bestod av  spennende 

seminarer og moro, "grill" en misjonær 

og lovsang, aktiviteter og god mat, 

undervisning og praktisk evangelisering 

på gata, for å nevne noen hovedpunkter. 

REACH  tror at det finnes mye uforløst 

potensiale blant unge 

mennesker til å reise seg opp å leve ut 

troa si og gi det videre. 

Derfor ønsker REACH å inspirere og 

utfordre dagens unge generasjon til å

leve med Jesus akkurat nå og gå for 

ham der de er – slik at alle skal få høre.

Mer info: www.reachungdom.no

ÅSBØ-KJERRINGENE Av Ida B. Sundsdal

REACH - 'En drøm om 
ungdomsvekkelse for 

misjon'

skjemt, lodd og gevinster i omløp. På en enkel og engasjert 

måte danner disse fem damene en viktig baktropp for en 

modig, ung kvinne som nå er blitt en modig, moden kvinne. 

TAKK til Åsbø-kjerringene for deres trofaste engasjement for 

vår utsending! 

Kan du tenke deg å gjøre noe liknende? Invitere ditt nettverk 

til basar, amerikansk auksjon, misjonsmiddag eller 

bakeriutsalg? Vi formidler gjerne kontakt med en utsending 

eller medarbeider her hjemme, og bidrar gjerne på en 

inspirasjonskveld med ditt nettverk. 

Kontakt oss på ida.sundsdal@om.org / 

telefon: 380 99765.
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“Jeg er så begeistret over at Gud jobber 

mektig i Algerie. Du har kanskje hørt om 

vekkelsen; du har kanskje hørt om 

mennesker som blir kristne … men når du 

kommer dit og ser det selv, blir du minnet 

på at hvor mektig Gud er,”  

utbryter Hee Tee. 

I 1988, returnerte hun og mannen 

hennes, Youssef, landsleder for OM i 

Algerie, til hans hjemland for å drive 

pionerarbeid, menighetsplanting og 

disippelgjøring.

Nå, med fulle kirker og tusenvis av 

mennesker som kommer til tro, oppdager 

paret et nytt behov: troende i Algerie 

kjenner Jesus, men de kan ingenting om 

misjon. 

"Algerians for Missions", Youssef og Hee 

Tee’s nye hjertesak, har som mål å sende 

ut 1.000 algeriske misjonærer innen 

2025, både lokalt i Algerie og til andre 

land. Innen slutten av 2018, hadde 

allerede 130 algeriere vært ute på 

korttidsoppdrag.

For at visjonen skal bli virkelighet, har 

Youssef og Hee Tee jobbet med å spre 

informasjon, finne investorer og fått 

bygget et misjonstreningsenter: 

Timoteus misjonsskole. "Bygningen er, så 

langt jeg vet, den første i hele Midtøsten 

og Nord-Afrika som rekrutterer troende 

med muslimsk bakgrunn, lærer dem opp 

og sender dem ut i misjon," konstaterer 

Youssef. 

De innviet bygningen i desember 2017, 

og tok den i bruk med det samme. 

"Da byggingen var ferdig, inviterte vi 

arbeiderne inn og delte evangeliet med 

alle (kristne og muslimer), og nå vil en 

god del av dem komme i kirken," 

forteller Youssef. 

Med 18 rom og tre leiligheter, kan 

bygningen huse rundt 72 studenter. 

Selv om det fortsatt er umalte vegger, 

gulv uten fliser, uferdige varme- og 

gassforbindelser og en hage å sette i 

stand, har stedet allerede blitt en 

velsignelse for lokalsamfunnet. 

Hele uken kommer det regelmessig folk 

innom senteret for å få forbønn og 

samtale. Hver eneste uke avsluttes med 

bønn og faste på fredag.  "Bønn og 

befrielse er en viktig tjeneste. Vi møter 

mange folk fra mange forskjellige 

bakgrunner, vanskelige relasjoner med 

foreldre og andre familiemedlemmer, ja, 

alle mulige slags situasjoner," forklarer 

Youssef. "Et av de største behovene er et 

sted hvor mennesker kan komme, 

oppleve tillit og føle seg trygge. Ved Guds 

nåde bygger vi dette stedet." 

Fra juni til august blir bygningen leid ut til 

menigheter i Algerie, for sommerleirer, 

seminarer og retreater – en stor fordel 

for grupper som ofte sliter med å finne 

lokaler fordi mange ikke vil leie ut til 

kristne.

Å utvikle en lokal misjonsskole var ikke 

bare strategisk, men også nødvendig. 

Det er veldig vanskelig å få innreisevisum 

til Algerie, og det er veldig vanskelig å få 

bli der som misjonær, så vi er nødt til å 

jobbe gjennom nasjonale medarbeidere," 

forteller Youssef.

Den første klassen på ni studenter ble 

uteksaminert allerede i juni 2018, og 

misjonsskolen har nå en ny klasse med 

seks heltidsstudenter. Det oppmuntres 

til besøk, og ofte sitter opp til 15 

personer og lytter til undervisningen. 

"Det er et stort potensial her for å sende 

ut folk," sier Youssef. "Jeg tror at vi nå 

kommer til det stadiet hvor vi for alvor 

forbereder og gir praktisk trening, slik at 

teamene er klare til å dra ut."

I 2019, forbereder korttidsteam fra 

Algerie seg til å dra ut til land som 

Mauritania, Tunisia, Libanon og Niger. 

En del arbeidere reiser også på et lengre 

opphold i Tunisia. En er allerede med på 

et praktisk treningsprogram som 

utruster mennesker til å tjene Gud i 

Libanon, Jordan, Syria og Irak, hvor noen 

av de minst nådde holder til. To misjons-

organisasjoner vil besøke Algerie for å 

rekruttere 10 algeriere til å arbeide med 

dem i regionen.

"Gud må virkelig ha en spesiell plan for 

den algeriske menigheten, og han setter 

sammen alle brikkene for å oppfylle 

planen sin," avslutter Hee Tee.

Pris Gud for de mange dørene han åpner 
for "Algerians in Missions". Be om at han vil 
ordne økonomisk støtte for Timoteus 
misjonsskole og for de algeriske brødrene 
og søstrene som er villige til å tjene i andre 
land.

TUSEN MISJONÆRER FRA 
MUSLIMSKE ALGERIE

Av Nicole James 

 z TEMA
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 z VITNESBYRD

Selv med god planlegging må man av og til improvisere. 

- En historie fra medarbeidere i Tyrkia. 

Like før vi flyttet østover januar 2017 var vi på en gudstjeneste i en 

internasjonal menighet. Like før den startet, småpratet vi med ekteparet på 

benken bak oss, og nevnte blant annet at vi snart skulle flytte. 

På en konferanse noen måneder senere, "krasjet" de i døren med en kvinne. 

Hun smilte, men før de rakk å haste videre sa kvinnen "Vent litt, er det dere 

vi prata litt med på en gudstjeneste for ei stund tilbake? Dere skulle 

flytte...?" Dette ble bekreftet med en stor klem, og i retur kom denne 

overraskende setningen: "Jeg fikk en profeti til dere under lovsangen den 

dagen, men fant dere ikke igjen etter at gudstjenesten var over." Profetien 

gikk blant annet ut på at Gud hadde kalt oss til å bygge arbeidet i byen vi 

skulle til og at Han ville kalle folk til å jobbe sammen med oss. 

 

En regnfull dag, våren 2018, var vi på plass og skulle vi ta imot noen 

bibelskolestudenter. Som eneste kristne arbeidere i byen tok vi noen 

forholdsregler og bestemte oss for å møte studentene i en leilighet 

vi hadde tilgang til, nede i sentrum. Uventede gjester dukket opp og 

plutselig var vi vertskap for en blandet forsamling. 

Vi kunne dermed ikke dele åpent med studentene om tjenesten vi var en 

del av og visjonen vi hadde for byen vår, men brukte tiden på å la 

studentene dele vitnesbyrd som vi oversatte til de andre. I forkant av møtet 

hadde vi blitt tipset av mentorene våre om å drive aktiv verving av 

studentene for å få flere til å bli med i teamet vårt. 

Var det derimot noe vi ikke fikk til den dagen så var det å reklamere for 

arbeidet. Vi følte oss  alene og litt mislykket og stressa etter besøket. 

 

For noen få uker siden fikk vi mail fra personallederen vår. 

Hun skrev at den ene bibelskolestudenten opplevde at Gud kalte henne til 

å bli med i teamet vårt. Vi har hørt så mye flott om denne personen, ei ung 

kinesisk kvinne som snakker godt tyrkisk og engelsk, og ønsker å ta 

doktorgrad som teltmaker. Vi fylles av undring og glede over Gud som 

kaller mennesker fra hele verden til å nå unådde, og vi lar oss fascinere over 

at vi får jobbe tett sammen med mennesker fra Asia for å nå tyrkerne. 

Guds bekreftelse, Guds kall
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Noen ganger forteller jeg folk at reisen min til Midtøsten, og det som kom etterpå, 
skjedde på bakgrunn av fire hendelser som Gud brukte. 
Disse var: Måten han forberedte meg på, bønn, inspirerende vitnesbyrd og spørsmålet: 
"Vil du følge meg?"

Mine foreldre var banebrytende kirkeplantere i et flerkulturelt område, like 
utenfor en storby i Sverige. 
Jeg vokste opp i en familie med stor kjærlighet til mennesker, og det å bo i dette nabolaget 
ga meg en interesse for andre språk og kulturer. 
Slik forberedte Gud meg allerede da.

Av Isak Nilsson

Vil du følge meg?

Bønn

Så opplevde jeg noe viktig da jeg kom til OM og Logos 

Hope. Under muslimenes fastemåned, Ramadan, hadde vi 

daglige bønnesamlinger for verdens minst nådde muslim-

ske folkegrupper. Etter flere dager med bønn til vår 

Herre  ble jeg slått av det enorme behovet blant de 

muslimske folkeslagene. Mange mennesker 

hadde aldri hørt om Jesus som frelser, og få var 

villige til å dra til dem.

Historier

Den tredje hendelsen skjedde da jeg hadde avsluttet 

tjenesten på OM-skipet, og møtte mennesker som fortalte 

historier og vitnesbyrd om hva Gud gjorde i Midtøsten. Nå 

berørte disse historiene meg på en annen måte, nå som jeg 

visste om behovene og mangelen på arbeidere. Jeg tror 

dette gjorde meg åpen for menneskene jeg møtte og 

vitnesbyrdene jeg hørte. 

Vil du følge meg?

Det siste Gud brukte for å kalle meg, var de 

enkle ordene: Vil du følge meg? Denne 

gangen var det ikke Jesus som sa det, men 

en av lederne fra et felt i Midtøsten. 

Et enkelt, ærlig og direkte spørsmål: Vil du 

bli med i vårt team til høsten? Spent, 

overrasket, og litt nervøs, brukte jeg noen måneder til 

tankearbeid, bønn og å søke råd fra kloke folk, før jeg 

bestemte meg for å dra. Jeg hadde ingen gode grunner til 

"Spent, overrasket,
 og litt nervøs"

 z TEMA
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Av Isak Nilsson

Vil du følge meg?

ikke å dra. Behovet var stort, arbeiderne var få, og jeg 

hadde, uten at jeg selv forsto det, blitt forberedt av Herren 

til denne oppgaven. Så jeg dro.

Ørkenlandet

Det var et privilegium å få tjene Gud blant de minst nådde i 

et ørkenland i området der de første kristne levde, - og 

dette sammen med mennesker fra hele verden, som alle var 

overgitt til Jesus og til å nå de minst nådde. 

Jeg bodde sammen med et par andre gutter, og sammen 

studerte vi og arbeidet, lo og gråt, spiste og sov, koste oss 

og ba. Så spennende det var å lære språk og kultur! 

Så begeistret vi var da vi fikk være de første som delte med 

en muslim at Jesus kom for å ta bort syndene hans! 

Det var både morsomme og tøffe tider, men i sum var det 

fantastisk

Etter fire år var det på tide å dra videre. Flytte hjem. Selv 

om jeg nå også hadde et hjem i dette landet langt, langt 

borte.

Isak fra Sverige reiste først ut på Logos 
Hope og deretter til Midtøsten.

Kontakt oss på 
info.no@om.org  

for å starte din 
reise!

Kaller Gud deg til å ta skrittet ut 
i misjonstjeneste? 

Gå til nettsiden www.om.org/no 
for mer informasjon om hvordan du kan 

bli med på dette store troseventyret.

Hjemkomsten 

Jeg vil si at det var vanskeligere å komme hjem enn det var 

å reise ut! Jeg savnet mine venner i ørkenlandet. Jeg savnet 

stedene, teamet, maten, friheten og opplevelsene. 

Jeg følte meg ikke lenger hjemme i landet jeg var født i, og 

hadde ikke den trygge “hjemmefølelsen” jeg hadde pleid å 

ha. Selv om jeg nå så ut som alle andre, var mitt hjerte, sinn 

og holdninger forandret. Jeg så verden gjennom øynene til 

en fra Midtøsten, men bodde i et vestlig land. Jeg holdt min 

kristne tro for å være misjonal, men bodde i et sekulært 

land. Jeg følte meg som en del av et kollektiv, men var 

omgitt av individualister.

I prosessen med å flytte hjem til fedrelandet var det en del 

ting som var viktige. Omtrent et år etter at jeg kom hjem, 

dro jeg på besøk til landet jeg hadde forlatt. Jeg traff mine 

trossøsken og teamet mitt, og jeg fikk ta farvel en gang til.

Det å dele historiene mine med folk som forstod, eller 

ønsket å forstå, var også av stor betydning. Også det å 

snakke med og bli lyttet til, av folk som selv hadde kommet 

hjem etter misjonsoppdrag. Jeg fikk muligheten til over tid 

å samtale med en rådgiver for å håndtere tanker, og følelser 

knyttet til disse erfaringene. 

Det å få en avslutning, dele historier og gi seg tid uten å 

kreve for mye av seg selv, er viktig for en sunn overgang.

Fortsettelsen

Min reise fortsetter, ikke til Midtøsten denne gangen, men 

fremover mot himmelen, og det er dit vi er på vei. Mitt 

spørsmål til deg er om du er villig til å følge Jesus der han 

kaller deg. Han skapte deg for sin gode hensikt og oppdrag. 

Han ønsker at du søker fellesskap med ham i bønn. Han vil 

at du lytter til hans stemme gjennom hans folks vitnesbyrd. 

Når han kaller deg – vil du følge ham?
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Vi er glade for å se at skipet har kommet opp av vannet. 

Med overfylte verft i fjor var det ikke noe ledig tørrdokk for vårt skip. Vi måtte få spesialtrente dykkere til å se over 

skroget under vann. Men nå har vi fått plass, og kan få en skikkelig behandling av skipets underside. I tillegg skal det 

utføres mye arbeid både innvendig og utvendig, med et presset tidsskjema.

 

Leder for arbeidet, australske Matt Blair, sier: «Arbeidet har god fremdrift. Be om at det må fortsette på en trygg og god 

måte, og om at det hele tiden må være et godt forhold mellom arbeiderne på verftet og våre folk som arbeider sammen 

med dem».

TJENESTE RUNDT OM PÅ KONTINENTET 
OMs skips-team 

Fra Uruguay: «Vi bygger et hus. Vi får også lov til å snakke på lokalradioen, ha et ungdomsarrangement og besøke eldre 

på et gamlehjem. Be om styrke og om at vi må ha stor innflytelse i det vi holder på med». 

Fra Bolivia: «Det er en velsignelse å føle seg hjemme sammen med vertsfamiliene våre. Vi har besøkt et sykehus for 

barn som er rammet av kreft eller forbrenninger. Vi delte evangeliet med dem og ba sammen med dem. En liten gutt 

kunne ikke snakke fordi ansiktet hans var stygt forbrent, men han nikket da vi spurte om han ville ha Jesus i hjertet. Be 

for disse barna, om at Gud må gi dem fred og trøst, og styrke til å komme igjennom behandlingen».

Takk for at dere tar del i denne tjenesten sammen med oss. Vi ser frem mot å dele mer fra både disse og andre team 

fremover, følg med på nettsiden vår: www.omships.org

Logos Hope i Montevideo, Uruguay

Meld deg på  nyhetsbrevet vårt og 
få bønneemner fra skipstjenesten 

rett i innboksen hver ukedag.

Gi på nettsiden og vær på den måten 
med på arbeidet med å dele 

evangeliet med  de minst nådde 
menneskene rundt om 

i verden

Ta en titt på programmet vårt og se 
om du eller noen du kjenner kunne 

tenke dere å blir med på skipet 
selv.
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Planlegger du korttidsmisjon?

Transform (Hellas) 8. - 20.  juli 2019

Transform (Tyrkia) 8. - 27.  juli 2019

Transform (Albania) 8. - 31. juli 2019

Love Moldova 15. - 28.  juli 2019

Step Out (Papua Ny Guinea) 27.  juli - 10. august 2019

Step Out (Filippinene) 27.  juli - 10. august 2019

Step Out (Japan) 27. juli - 8. august 2019
Påmelding: info.no@om.org / 91 54 18 19

STEP program Logos Hope 
- STEP IV 2019

31. oktober 2019 - 15. januar 2020

Påmeldingsfrist:  11. oktober 2019

Pris: kr 12.100 

Alder: 18 - 39 år

Gå om bord på vårt skip, Logos Hope, og reis mellom ulike 
havner verden over for å formidle kunnskap, hjelp og håp. 
Du arbeider for eksempel i bokhandelen, kjøkkenet eller 
maskinrommet og møter lokalbefolkningen om bord eller i 
havn. Du lever sammen med en besetning på 400 personer 
fra 50 land. Forvent hardt arbeid og mange eventyr!

Afrika trek 2019
1. september - 24. november 2019

Påmeldingsfrist:  22. juni 2019

Pris: kr 23.900 

Alder: 18 - 80 år

Reis på outreach sammen med et internasjonalt team blant 
de minst nådde i det sørlige Afrika.

Du må være fleksibel, ingen dag er den andre lik!
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MIDT-ØSTEN

Vi søker mennesker med ulik  bakgrunn, yrker, aldre og talenter som 

har hjerte for muslimer og som er klare til å tilpasse seg en ny kultur for å 

dele evangeliet. De første to årene fokuserer  tjenesten på språkopplæring 

og relasjonsbygging med lokalbefolkningen. 

Vi har team i bl. a. Jordan, Egypt, Marokko, 

Tunisia og Libanon. 

Familier er velkomne.
Kontakt oss på 

info.no@om.org  
for å starte din 

reise!

TeenStreet 2019 
27. juli - 3. august 2019 Offenburg, Tyskland

Langtidsmisjon?


