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Surdeig
av Hans Erik Nissen
En liten surdeig syrer hele deigen.
Gal 5,9
Det skal bare litt loviskhet til for å legge et
kristenliv i grus. Ingen ting kan stjele en
kristens frimodighet og glede slik som krav
kan gjøre det. Derfor kan man ikke undre
seg over at Satan på alle måter forsøker å få
de kristne inn under loven.
Mange begynner med nåden, men etter
kort tid overtar kravene nådens plass. De
blir opptatt av hva de skal være og gjøre.
Interessen samler seg om hvordan en
kristen skal forholde seg til både det ene og
det andre. Et stort og anstrengende arbeid
begynner, og det blir så tungt å være en
kristen. Ja, for noen ble det så tungt, at de
sa kristendommen farvel og følte det som
en befrielse.
En liten surdeig syrer hele deigen. Den gjør
alt surt.

Vårt gamle menneske lærer aldri å regne
med Jesus og nådens kraft. Det mener at
synden tar overhånd hvis vi ikke er under
loven. Vår gamle natur har aldri villet bøye
seg for den sannheten at syndens kraft er
loven, og loven kom til for at fallet kunne
bli større.
Nei, kraften mot synden er frihet fra alle
lovens krav. Når du lever i friheten, som
Jesus har kjøpt deg til, virker Guds nåde i
ditt liv. Og Jesu kjærlighet makter det som
forbud og krav aldri har maktet.
Vokt deg derfor for lovtrelldom ! Lev i Guds
nåde! Den er kraften til et hellig liv. Det er
nåden som gjør deg til en kristen; og det er
nåden som bevarer deg som et Guds barn.
Utdrag fra andaktsboken «Ett er nødvendig»
31. juli.

En sann og levende kristen begynner med
nåden, fortsetter med nåden og slutter livet
med den samme nåden. Nåde betyr at alle
kravene som skulle rettes mot deg, er blitt
rettet mot Jesus. Når de er oppfylt av ham,
skal ikke jeg møte dem.
Jesus er lovens oppfyllelse, så rettferdighet
blir gitt hver den som tror. Din rettferdighet
er ikke noe du skal finne ved å leve livet
på rett måte. Du får den ved troen alene,
for Jesu skyld. Han har oppfylt loven i ditt
sted. Derfor kreves ikke dette av deg.
På hjemveg nr. 28 – juni 2015
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Dei har teke bort Herren min
Joh 20.13
av Magne Straumstein

Dette er Maria sine ord fyrste påskedag.
Ord frå eit sorgfullt og fortvila hjarta.
Eigentleg var det ein gledes dag, men det
forsto ikkje Maria der ho sto ved grava og
gret. Ho såg den tomme grava, men ho såg
ikkje kva det innebar. Ho såg ikkje Jesus.
Han var borte. Han var ikkje der ho tenkte
han var. Kor skulle Jesus vera om han ikkje
var her i grava?
Har du lært Jesus å kjenna så anar du nok
litt av den sorga som Maria kjende på i
møte med den tomme grava. Du går på
møte, du les, du ber, du syng og du lyttar.
Likevel manglar det noko. Jesus er borte.
Du ser han ikkje lenger. Du minnes det
som var, den glede og fred du kjende då
evangeliet var levande og rikt. Men så har
evangeliet vorte dunkelt og du må sukka i
det stille eller ropa ut med Maria i hennar
naud: «Dei har teke bort Herren min!». Men
det hjelp ikkje, verken rop eller gråt. Jesus
let seg ikkje finna, trass i at du søkjer han
der han har sagt at han skal la seg finna.
Kva skal du då gjera?
Maria hadde det beste evangelium rett
framfor seg. Steinen som skjulte alt saman
var teken bort. Ho såg like inn i frelsa, like
inn i den tomme grava – men hjarta fatta
det ikkje. Ja, ho sprang endå til av stad til
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Peter og Johannes og fortalde om det ho
hadde sett (sjå Joh 20.2), men likevel såg
ho det ikkje sjølv.
Eg vil sjå, eg vil kjenna og eg vil oppleva
evangeliet. Eg vil ta på det med hendene
mine. Eg vil putta det i lomma og ha
kontroll på det, sånn at eg kan ta det fram
når eg kjem i tvil om korleis det står til.
Og skulle det røyna på, så kan eg løfta det
fram for Gud i himmelen og sei «sjå her».
Kva hadde Maria å visa til der ho sto ved
grava og gret? Ingen ting. Ho hadde eit siste
håp, det var å finna Jesus i grava: Få sjå
han endå ein gong! Men no var også det
håpet teke frå ho. Peter og Johannes var
gått. Der var det inga trøyst å finna. Ho var
åleine tilbake.
Åleine tilbake med Jesus. Men det visste ho
ikkje.
For Maria var det mørkt. Det var grunn til
gråt, Herren var borte!
Men frå Herren Jesus sin ståstad såg alt
annleis ut. Han som er håpet. Han som
er oppstoda og livet. Han såg til Maria i
hennar naud. Han kom til ho, han kalla på
ho og han opna augo hennar slik at ho fekk
sjå sin Herre og Frelsar. For eit herleg møte!
www.misjonslaget.no

Han var død, men sjå han lever!
Dagen var den same, grava var den same,
hagen var den same, Maria var den same,
Jesus var den same. Alt var ved det same.
Men likevel hadde alt endra seg, for no
hadde Maria sett Jesus! Alt hadde vorte
nytt! I ein augneblink var det gråt og sorg

over at Jesus var borte. I neste augneblink
var det fryd og glede over at Jesus lever!
Då går det an å syngja med Brorson:
«Halleluja, jeg har min Jesus funnet. Hans
nådes glans er klar i meg opprunnet! Nå
ser jeg veien til Guds frydebolig. Nå kan,
nå skal, nå vil, jeg vandre trolig!»

Da Arna Vågen så meg
Else Mangelrød i samtale med Jan Oskar Butterud

Else Mangelrød bor i Kvelde i Vestfold. Det
var lite som tydet på at hun skulle havne
nettopp her da hun en aprildag i 1927 ble
født på Majorstua i Oslo. Else gir uttrykk
for undring over Guds veier og omsorg for
henne i livet, og sier ofte at hun har hatt
det så godt. Hun ble gift med Kveldegutten
Olav Mangelrød nyttårsaften 1950, og sammen skapte de et godt, kristent hjem for
fem barn i Kvelderønningen. Else har helt
siden ungdommen hatt hjerte for misjon,
og har vært med på utallige møter og
samlinger om Guds Ord. Da Else ble enke
for noen år siden, flyttet hun etterhvert til
en liten leilighet i Kvelde sentrum, ikke
langt fra bedehuset. Hun er trofast med på
møtene der.
Hun ser tilbake på et liv der mye kunne
vært annerledes, hvis hun ikke som lita
jente hadde flyttet med familien inn i et
nabohus til Fjellhaug Skoler på Sinsen. Her
møtte hun en varmhjertet, kristen kvinne
På hjemveg nr. 28 – juni 2015

som fikk bety en avgjørende forskjell i
livet hennes: Arna Vågen, som var kona til
daværende generalsekretær i Misjonssambandet, Tormod Vågen. De hadde hjemmet
sitt på Fjellhaug. Else forteller:
"Jeg var ei lita, fremmed byjente som kom
fra en verdslig familie. Jeg hadde m
 istet
moren min, og livet var utrygt. Men på søndagsskolen på Fjellhaug var det trygge folk
som utstrålte en harmonisk atmosfære; en
ro som jeg også ville ta del i. Det viktigste
var at jeg der fikk personlig kontakt med
Arna Vågen. Hun så meg som ingen hadde
sett meg etter at moren min døde. Morn,
sa Arna, og så satte hun seg ned å prata
med meg. Bare i fem minutter, men de
fem minuttene hadde evighetsbetydning.
Hun ønska meg velkommen på møte et par
dager etter.
Jeg kom, og Arna så meg da og. Hun
skjønte vel at jeg kom fra et verdslig hjem. >>
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Det ble ikke bare med "hei og ha det", men
en personlig kontakt. At det ikke var bare
høflighetsfraser fra Arnas side, merket jeg
mer og mer. Hun spurte meg om jeg kunne
ta en liten jobb med å vaske hos henne.
Det var nok for å få kontakt med meg.
Videre ble det etterhvert noen måltider
hjemme hos Arna, og der ble det og mange
gode samtaler.
Jeg husker hun betalte til og med en påskeleir for meg.
Etterhvert ble jeg også kjent med Tormod,
mannen hennes. Engang dro han fram en
bibel fra veska si som jeg fikk. Dette var i
1940,og da var det ikke så godt å få tak i
Guds Ord.
At Arna så meg var avgjørende for at jeg
ble en kristen. Men at jeg er en kristen i
dag, sytti år etter jeg tok imot Jesus, er
læren om lov og evangelium sin ære; jeg
har erfart at synd og nåde går godt sammen. Det er som Rosenius sier: "Det er to
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ord som jeg aldri kan lære, tro eller minnes
rett. Det er ordene fortapt og fullbrakt."En
mann som Rosenius talte med, gikk lenge
og s ukket. "Jeg er så kald og død. Jeg har
ingen rett sorg og intet rett alvor. Hvor
forferdelig det er."
"Sånn har jeg det og", sier Else."Men
denne nød har holdt meg på synderplassen.
Det er godt at det ikke kommer an på min
sorg over synden og mitt alvor i kristen
livet, men på Jesus som har båret bort det
som er i veien mellom Gud og meg."
Altså: Den personlige kontakten med Arna
Vågen førte meg inn i Guds ord. Siden har
Den Hellige Ånd holdt meg på den salige
synderplassen der vi bytter synd med
nåde."
Etter at intervjuet er ferdig, sitter hun og
forteller fra livet sitt. Om ferden fra Oslo til
Kvelde, om mann og barn, og barnebarn.
Da bryter hun ut: "Det er Herrens velsignelse som gjør rik! Skriv det! Det har fulgt
meg i livet!"
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Glimt fra Peru
av Anne Margrethe Marca

Mens vi her i Norge nå gleder oss over den
varme årstiden, er det vinter i Peru. Det
vil i Arequipa si at det på dagtid er stikkende sol fra klar himmel, og i skyggen er
det forholdsvis kjølig. Om nettene kryper
gradestokken ned mot null, og siden de
fleste ikke varmer opp husene sine, setter
alle pris på en god pysjamas og gode tepper
å ha over seg. Det er også tørketid, og
landskapet blir igjen langsomt brunere og
mer monotont.
I sommer er Per Olav, Sunniva og barna
på besøk i Norge. De har nå bodd to år i
Peru, og har etterhvert kommet godt inn i
hverdags,- og misjonslivet der ute. Når de
i august reiser ut igjen for to nye år, reiser
samtidig våre nye misjonærer ut. Håkon,
Rode og Benjamin Malerød skal ta fatt på
sitt nye liv som misjonærer, og kommer
også til å bo i en leilighet på Casa Celso.
Det blir nok lettere for dem å komme i gang
som misjonærer med familien Mangelrød
som naboer, og begge familier kommer til
å ha god støtte i og glede av hverandre i
hverdagen der ute. Vi som misjonsvenner
må stå bak våre utsendinger i bønn og
offer!
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Siden sist har det blitt noen forandringer i
Peru. Først må det fortelles litt om barnehjemmet vårt, Casa Celso. For noen måneder siden, fra og med 1. januar i år, opphørte Casa Celso sin funksjon som barnehjem.
Dette er trist for alle oss som har vært med
og ivret for dette arbeidet, samtidig som det
er lett å se grunnene til at det måtte bli slik.
Og det er ikke slik at bygget nå blir s tående
ubrukt, snarere tvert imot. Det er det
gledelige i dette, at bygget nå faktisk bidrar
til å få kontakt med mange flere familier
enn tidligere. Grunnene til omskiftningen
er flere. Myndighetene har de siste årene
skjerpet reglene for barnehjem, og en av de
nye reglene er at ingen barn skal bo lengre
enn to år på institusjon. Det vil si at når
to år har gått, må barna enten reise hjem
til familie, eller settes på adopsjonslister.
Intensjonen ELM fra begynnelsen hadde
med barnehjemmet, var å kunne ha barn
der i flere år, gjerne til de ble myndige.
Slik kunne man oppdra og påvirke barna
over lengre tid i et kristent hjem. Slik det
etterhvert ble, ble det mye «gjennomtrekk»
av barn, og stabiliteten forsvant til en viss
grad. Staten krevde også at barnehjemmet
hadde som fast ansatte både psykolog,
lærer og sosial-assistent. Dette ble rett og
slett for dyrt til at det var ønskelig å satse >>
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videre. Da barnehjemmet ble avviklet ved
nyttårsskiftet, var det fire barn som bodde
der. Tre av disse reiste hjem til sine foreldre
før jul. To av dem er brødre, og disse får
fortsatt hjelp fra Casa Celso med tanke på
måltider, undervisning og leksehjelp siden
moren er analfabet. Alex, den fjerde g utten,
flyttet til vår leder i Arequipa, Ubaldo
Marca. Han og familien har siden tatt seg
av gutten, som er tretten år i år.
Casa Celso har nå flere funksjoner. Tidligere oppholdt barnehagegruppene seg i
kirken ved siden av, men nå har de overtatt
to rom på Casa Celso. Per idag er det fire
grupper, med til sammen 24 barn. Det er
fire damer som har ansvaret for hver sin
gruppe, to av disse damene går på møtene
i kirken vår. Bak huset har Per Olav med
flere stelt det veldig fint i det som kalles
Martes hage (etter Marte Espeland), og der
nyter barna pausene sine på den grønne
plenen. I kirken fungerer det to grupper førskole, da det i år bikket tretti barn (tilsammen 37 barn nå). Begge lærerne kommer
på møtene i kirken. Det er også ansatt en
hjelpelærer til førskolene. I tillegg til disse
funksjonene som Casa Celso og kirken
innehar, har det blitt ansatt en kokk, som
lager middag til alle barna på førskolen.
På den måten får alle et varmt måltid i
løpet av dagen, i tillegg til at de får frokost
når de kommer om morgenen. Staten
støtter frokost til femten barn, men resten
av det som trengs til frokost og middag,
betales av ELM. Barnehagene får derimot
full støtte til mat til alle barna fra staten.
Teresa og Adolfo Barrantes, som tidligere
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var bestyrere på Casa Celso, hjelper nå til
med diverse oppgaver både på Casa Celso
og i kirken. De har også oppsyn med at alt
går som det skal i det store foretaket dette
har blitt, samt at de har en funksjon som
familierådgivere. Det er mye nød, fattigdom
og til tider vold i familiene, og det er behov
for råd om et godt familieliv.
Det som er så flott med dette nye og store
arbeidet, er kontakten man får med folk
i nærområdet. Det er veldig mange barn
som er tilknyttet byggene våre, og som på
den måten får et naturlig forhold til kirken
vår. Hver dag er det andakt for både barn
og ansatte, der alle er med. Noen foreldre
som kommer for å levere barna sine hører
også på. Foreldrene får også høre andakter
når de er på foreldremøter. Det er mange
familier og enkeltpersoner som den siste
tiden har våget å komme på møtene våre
på grunn av kontakten som har blitt opprettet via vårt sosiale arbeid, og flere går
nå trofast i kirken. Det er enorme muligheter til å nå folket i Horacio Zevallos ved
arbeidet som nå drives der!
I månedskiftet april/mai fikk ELM kjøpt en
tomt i området Villa Ecológica. Det er det
nyeste feltet vårt, der Ubaldo Marca driver
arbeid sammen med sin kone Juana. Det
ble startet opp høsten 2012, og siden har
arbeidet der blomstret. Det er mellom 15-20
som kommer fast på møtene, og lokalet de
har leid er etterhvert for lite. Ettersom det
har vært tydelig de andre stedene vi har
arbeid at det er veldig positivt å ha en egen
tomt, har det lenge vært Ubaldos ønske å få
www.misjonslaget.no

kjøpt en i Villa Ecológica. Muligheten kom
i år, da ei dame ønsket å selge en tomt til
en grei pris. Tomten ligger sentralt til i området, og når det etterhvert blir et bygg der,
kan det bli lettere for flere å komme med
på møtene våre. Ubaldo ivrer veldig etter å
starte opp et lite arbeid for barn også der,
et slags utdanningssenter for små barn.
Foreløpig er det kun et lite rom på tomten,
og møtevirksomheten har enda ikke blitt
flyttet dit.

Selv om det er vinter og tørketid i Arequipa
nå, ser vi at det er vår og såtid på arbeidsfeltene våre. Det er åpent for evangeliet om
Jesus, og det er ikke vanskelig å få åndelige
samtaler med folk. Det er store muligheter,
og vi har også arbeidere som ivrer for sjelers frelse. Vi som er her i Norge kan være
med i bønn, og ved å gi av vår overflod til
misjonen. Vi må oppfordre hverandre til å
være med i arbeidet på denne måten, for
Jesu rike kan og skal utbredes på jord! Og
vi må nytte den laglige tid mens vi har den.

Oppussing

Det blir nå et utvidet kjøkken i første etasje i Casa Celso. Vi lager nå middag til ca 30
unger. Det er også mulighet for andre, både eldre mennesker samt fattige barn fra andre
skoler å komme hit etter skoletid og få mat og leksehjelp. I andre etasje bor familien
Sunniva og Per Olav Mangelrød.
Les mer om oppussingen på misjonslaget.no/perublogg
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Å leve som en kristen
av Øivind Andersen

Bare ett våpen som duger mot synden
I det foregående kapittel har vi sett at
frelsen, vår rettferdighet for Gud, får vi
for intet, av nåde ved troen på Jesus. I det
følgende kommer vi til å se at det samme
også gjelder helliggjørelsen. Også Jesu
gjerning i og gjennom en kristen skjer for
intet, av nåde, ved tro på ham. Kraften til
å seire ligger i vårt samfunn med Jesu død
og oppstandelse. Og det er bare ett våpen
som duger imot synden: Evangeliet om hva
vi eier i Jesus! Dermed er det også klart at
loven heller ikke kan hjelpe en kristen til
å leve et hellig liv. Helliggjørelse kan ikke
skje under loven, bare under nåden.

Jesus alene virker helliggjørelse, ikke
loven.
Denne sannhet er stikk imot alle våre
naturlige tanker om å leve rett for Gud. Den
tankegang sitter dypt i vår natur at det er
lov og krav som skal holde synden nede,
og at frihet fra loven fører til ansvarsløshet
og frihet for synden. Men som det er av
nåde vi blir kristne, er det også av nåde vi
får være i Guds tjeneste. Og som det er av
nåde, er det også under nåden. Og likesom døden utfolder seg der hvor synden
hersker, utfolder det evige liv seg der hvor
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nåden hersker. På den måten er Guds nåde
gave selve det evige liv i Kristus. Dette liv
eier vi alt her ved troen, og det er det som
skaper helliggjørelsen i oss! For livet er
Jesus selv, og den som har Jesus har livet.
(1.Johs.5:9-12)
Loven hersker over et menneske så lenge
det mener den kan hjelpe ham i hans
forhold til Gud.
Under loven er det ingen helliggjørelse!
Der hersker synden! Men den som er fri fra
loven, er også fri fra lovens herredømme.
(Gal 2:21) Jeg akter ikke Guds nåde for
intet, for er rettferdighet å få ved loven, da
er altså Kristus død forgjeves. Ser du hva
denne motsetning betyr? Apostelen gjør
det klart at hvis han ikke aktet seg som
korsfestet med Kristus, og hvis han ikke sa:
Jeg lever ikke lenger selv, da ville det være
det samme som å si at det var rettferdighet
å få ved loven, og det ville være å ringeakte
Guds nåde, og hevde at Kristus var død
forgjeves! Loven hersker over et menneske
så lenge som det mener at den kan hjelpe
ham i hans forhold til Gud. Enten et menneske mener han kan klare det selv, eller
han mener han må ha Guds kraft for å
klare det, kommer ut på ett.

www.misjonslaget.no

Fariseerens syn på saken.
Og dette er nettopp vår naturlige oppfatning av loven. Det synes så selvsagt at Gud
har gitt oss sine bud og forbud for at vi
gjennom dem skal bli og leve slik som han
vil. Jesus sier om jødene at de satte sitt håp
til den – og satte på den måten håp til den
som anklaget dem hos Faderen! (Johs.5:45)
Men det er ikke bare jødene som setter sitt
håp til loven. I virkeligheten gjør alle mennesker det, så lenge de ikke er død under
den. Og det kommer til uttrykk på mange
måter. Mange mennesker mener vi kan leve
etter Guds vilje i loven, hvis vi setter alvor
nok inn på det. Og det mangler heller ikke
på teologisk litteratur som gir uttrykk for
det. Riktignok kaller man det da ikke loven,
men etikk eller kristen morallære. Men
tankegangen er likevel den som vi gir uttrykk for her. Og det klinger så logisk: Har
Gud befalt oss noe, må vi jo kunne gjøre
det. For Gud vil ikke befale oss noe som
vi ikke kan gjøre. Men oftest kommer våre
naturlige tanker om loven til uttrykk på en
annen måte. En innrømmer uten videre at
vi mennesker ikke kan innrette vårt liv etter
Guds bud og forbud av egen kraft. Men vi
kan det hvis Gud gir oss kraft til det. Også
her lyder begrunnelsen logisk: Det som
Gud krever av oss, gir han oss også kraft
til, ellers ville han ikke kreve det av oss.
Dette var nettopp fariseernes syn på saken.
Guds hensikt med loven.
Loven fører altså ikke til rettferdighet, men
til at et menneske kjenner seg fortapt. Dette
er Guds hensikt med loven. Vil du altså
vite om loven har fått gjøre sin gjerning i
På hjemveg nr. 28 – juni 2015

ditt hjerte, da spør deg selv: Har du mistet
troen på deg selv? Har du mistet troen på
at Gud kan gjøre noe godt ut av deg? Må
du svare ja på disse spørsmål, da har loven
gjort sin rette gjerning på deg. Men husk:
Det er ikke lært en gang for hele livet? Har
du derimot ennå tro på at Gud kan gjøre
noe ut av deg, da er du ennå ikke død
under loven. Og da har du heller ikke fått
bruk for Jesus slik som du i virkeligheten
trenger ham.
Loven kan ikke hjelpe oss i kampen mot
synden
Som det er umulig for loven å gjøre et
menneske rettferdig for Gud, like umulig er
det for den å hjelpe en kristen til seier over
synden og et hellig liv. Kort sagt, likesom
loven ikke kan gjøre noe menneske rettferdig for Gud, kan heller ikke loven hjelpe en
kristen til å leve som en kristen! For å seire
over synden er det ikke nok at jeg har en
gjenfødt vilje og et nytt gjenfødt sinn. Vi
har ingen evne til selv å sette det nye sinn i
verk imot det gamle menneske. Loven kan
altså ikke hjelpe oss i kampen mot synden.
Det er like umulig for loven å virke helliggjørelse som å virke rettferdighet for Gud.
Å gli inn under loven i kamp mot synden
går galt.
Like nødvendig som det er at vi får vite
hva som virker helliggjørelse, er det at vi
får vite hva som ikke virker den. For vi har
mye lettere for å gli under loven i kampen
mot synden enn vi selv aner! Og det kan
skje på utallige måter. At vi er kristne, at
vi vet at det ikke er rettferdighet å få ved >>
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loven, og at vi har fått et sinn som stemmer overens med loven, hindrer oss ikke i å
gli inn under loven i kampen mot synden!
Det går galt fordi du bruker loven til hjelp
for å leve som en kristen. Den grunnleggende sannhet i vår kamp mot synden er:
Likesom vi trenger Jesus til rettferdighet
overfor Gud, trenger vi Jesus for at vårt nye
menneske skal seire over det gamle! Gud
vil at vi skal innse at vi trenger evangeliet
like meget for at det nye mennesket skal
seire over det gamle, som vi trenger det for
å leve i troen på Jesus og være kristne. Det
er ikke loven, men ved Jesus vi som kristne
får seier over vårt gamle menneske.

”Se på troens opphavsmann og fullender.”
Hebr.12:1-2.
Her kommer det klart fram at det er ved å
se på Jesus som gjør det mulig å avlegge
synden. Og ser vi på Jesus og regner med
ham, løser det oss fra syndens makt og
virker at vi kommer til å ligne ham. ”Vi
som med utildekket åsyn (ved at Guds
ånd åpenbarer ordet for vårt hjerte) skuer
Herrens herlighet som i et speil (i ordet),
vi blir alle forvandlet til det samme bilde,
fra herlighet til herlighet, som av Herrens
ånd.” 2.Kor.3:18.
Utdrag fra kapitlet ”Å leve som en kristen”
i Grunnsannheter til frelse. Gjengitt ved
J.R.Vidnes

Ditt kors, o Krist, ble verdens sol
av Edin Holme
Ditt kors, o Krist, ble verdens sol,
dets lys ei grenser kjenner.
Ditt kors, o Krist, ble ærens stol
hvor livets lue brenner.

Og frøs enn alle hjerter til,
ble lukket alle hender,
din kjærlighet dog varm og mild
mot hele verden brenner.

På korset åpner du din favn
for hver forvillet synder.
Fra korset, i din faders navn,
du verden fred forkynner.

La slukkes alle lys på jord,
la stenges alle veie –
den som har funnet korsets spor,
har evig nok i eie.

Fra korsets tre din kjærlighet
hver ensom sjel bestråler.
Dens guddomskraft vel ingen vet,
dens dybde ingen måler.
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Sommerbibelskole

SommerBibelSkole

IMI-stølen, Oppdal

på

IMI-Stølen
9-12.juli 2015

09. juli–12. juli 2015
Hovedemne: Ved korsets fot hos Jesus
„Ved korsets fot hos Jesu
s"

Program:
Torsdag 09. juli
19:00 Samling og kveldsmat
20:00 Møte v/ Einar Kristoffersen
Fredag 10. juli
08:30 Bønnemøte
09:00 Frokost
10:00 Bibeltime v/ Ingvar Johansson
1.Mos.22.13 «I mitt sted»
11:30 Bibeltime v/ Lars Fredrik Ellingsen
13:00 Middag
16:00 Kaffe/ saft
17:00 Seminar v/ Ragnvald Lende
‘En forfatter’
18:30 Kveldsmat
20:00 Møte v/ Ingvar Johansson
Dom.6.36-40 «En for alle og alle for
en». Kollekt

Lørdag 11. juli
08:30 Bønnemøte
09:00 Frokost
10:00 Bibeltime v/ Einar Kristoffersen
11:30 Bibeltime v/ Ingvar Johansson
Esekiel 47.9 «Den doble strømmen»
13:00 Middag
16:00 Kaffe/ saft
17:00 Misjonstime v/ Per Olav Mangelrød
18:30 Kveldsmat
20:00 Møte v/ Lars Fredrik Ellingsen
Kollekt
Søndag 12. juli
08:30 Bønnemøte
09:00 Frokost
10:30 Møte v/ Einar Kristoffersen
Kollekt
12:30 Middag/ Avslutning
Informasjon og påmelding:
Olav Malerød
Lyseboveien 192, 3282 KVELDE
Tlf. 45600424/ 33113833
E-post: olavp_m@hotmail.com
Påmeldingsfrist: 01. juli 2015

På hjemveg nr. 28 – juni 2015
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Bibelcamping

Bygland KVS, Setesdal
31. juli 2015–06. august 2015
Hovedemne: «Se, også nå har jeg mitt vitne i himmelen, i det høye er det en som
taler min sak.» -Job 16,19

Program:
Fredag 31. juli
19:30 Møte
Lørdag 01. august
10:30 Bibeltime
19:30 Møte
Søndag 02. august
10:30 Bibeltime
19:30 Møte
Mandag 03. august
10:30 Bibeltime
19:30 Møte
Tirsdag 04. august
10:30 Bibeltime
19:30 Møte
Onsdag 05. august
10:30 Bibeltime
19:30 Møte
Torsdag 06. august
10:30 Bibeltime
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Talere:
Dagfinn Sandal, Lars Fredrik Ellingsen, Arne Straumstein og
Tore Mangelrød. Misjonærene Per Olav Mangelrød og Håkon
Malerød vil også delta på noen av samlingene i uka.
Felles kaffe etter kveldsmøtene!
Ungdomssamling etter kveldsmøtene.
Mulighet for leie av rom/leilighet i internat med tilgang til
te-kjøkken.
Enhver må sørge for egen mat. De som bor inne kan bruke
te-kjøkken i internatet. Ta med kjøkkentstyr.
Informasjon om bibel-campen / påmelding ved leie av rom
inne:
Tore og Jane Mangelrød,
VELKOMMEN
telefon: 47800393 / 33113875
til Bibelcamping
e-post: janemangel@hotmail.com

-Bygland

på KVS

31.juli-6.august 2015

«Se, også nå har jeg mitt vitne i himmelen,
i det høye er det en som taler min sak.»
-Job 16,19-

www.misjonslaget.no

Sommerbibelskole

Bygland KVS, Setesdal
06. august–09. august 2015
Hovedemne: "Rettferdige ved den enes lydighet." Rom 5,19

SommerBibelSkole
på

Bygland kvs

6-9.august 2015
„Rettferdige ved
den enes lydighet.“
Rom.5,19

Program:
Torsdag 06. august
19:00 Samling og kveldsmat
20:00 Møte v/ Kjell Dahlene
Fredag 07. august
08:30 Bønnemøte
09:00 Frokost
10:00 Årsmøte
Andakt v/Lars Fredrik Ellingsen
13:00 Middag
16:00 Kaffe/ saft
17:00 Møte v/ Kjell Dahlene
18:30 Kveldsmat
20:00 Møte v/ Kjell Dahlene
Kollekt

Lørdag 08. august
08:30 Bønnemøte
09:00 Frokost
10:00 Bibeltime v/ Mats Giselsson
11:30 Bibeltime v/ Mats Giselsson
13:00 Middag
16:00 Kaffe/ saft
17:00 Misjonstime v/ Per Olav Mangelrød
18:30 Kveldsmat
20:00 Møte v/ Jon Espeland
Kollekt
Søndag 09. august
08:30 Bønnemøte
09:00 Frokost
10:30 Møte v/ Mats Giselsson
Kollekt
13:00 Middag/ Avslutning
Informasjon og påmelding:
Mathias Mangelrød
Svartangveien 781, 3282 KVELDE
Tlf. 92424829/ 33124290
E-post: mathiasmang@live.no
Påmeldingsfrist: 27. juli 2015
Husk påmelding til årsmøtet!
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