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«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og 
dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.»

Joh 12:24
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Redaktørskifte
Ingar Gangås har vært redaktør av Lov og 
Evangelium siden februar 2005. Forrige 
nummer av bladet var det siste fra hans hånd. 

I januar 1998 begynte Ingar som bibel-
skolelærer på Fossnes og forkynner i Le-
kmannsmisjonen. Med tiden ble det mer 
forkynnelse og mindre undervisning, og fra 
høsten 2004 ble Ingar sekretær i NLL (til 
2015), og i februar 2005 også redaktør av 
Lov og Evangelium. 

Ingar og Marit Gangås kom til NLL 
etter flere perioder som NLM-misjonærer 
i Bolivia og Peru. Dette kallet forlot de 
aldri, og i 2011 tok Ingar initiativ til et  
litteraturarbeid i Sør-Amerika. Siden den 
gang har det blitt årlige turer for å drive 
og følge opp dette arbeidet. Marit har vært 
med på de fleste turene og deltatt aktivt i 
arbeidet. Vi vil nytte anledningen til også  
å takke Marit for den innsatsen hun har  
lagt ned i alle disse årene. Selv om både 
Ingar og Marit nå blir pensjonister, vil 
de fortsatt ha hovedansvaret for litteratur- 
arbeidet.

Ingars avgang som redaktør av bladet 
og overgang til pensjonisttilværelsen 
ble markert på sommersamlingen på 
Fossnes. Landsstyrets formann, Fredrik 
Thorbjørnsen, takket Ingar for hans  
trofaste tjeneste i Lekmannsmisjonen 
gjennom mange år. 

Vi som overtar ansvaret for bladet vil 
også takke Ingar for det gode arbeidet 
han har gjort, og de andre som har vært 
ansvarlige for utgivelsen av bladet - Kristian 
Mehl Gangås og Olav Gangås, samt trofaste  
korrekturlesere. Vi vil be om nåde til å  
fortsette i samme gode spor! Vi ber om 
at dere som ber, også minner Herren om  
dette arbeidet!

For redaksjonsnemda,
Per Bergene Holm

utgis av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon. 
Det er gratis og kommer med 10 nummer i året. 
Frivillige gaver kan sendes kasserer i NLL.

Abonnement, oppsigelse og adresseendring:
Fredrik Heian, Skreåvegen 90, 
4440 Tonstad. Tlf. 901 94 758

E-post: fredrik_heian@hotmail.com
Redaksjonsnemd: Per Bergene Holm,  
Finn-Widar Knutsen og Dag Rune Lid   

Layout: Marie Louise Björn
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ble grunnlagt i 1963 av venner av den luthersk-
rosenianske forkynnelse, og ønsker å for-
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lutherske kirken i Moldova og luthersk  
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Formann: Fredrik Thorbjørnsen, Hemsgata 
54 3242 Sandefjord Tlf. 905 95 749

E-post: fredrtho@online.no
Sekretær: Martin Fjære, Valberggrenda 13 A, 

3160 Stokke. Tlf. 979 89 427 
E-post: sekretar@nll.no

Kasserer: Valberggrenda 13 B, 
3160 Stokke. Tlf. 33 33 89 01

E-post: kontor@nll.no
Bankgiro: 3000 22 26193 / Vippsnr. 15095

Svensk kontonr.: 8169-5, 694 381 912-5
Dansk kontonr.: 7604 1734369

ble grunnlagt i 1992, og eies og drives av 
NLL. Skolen har både halvårig og ettårig kurs.
Skolen ønsker å formidle tillit til Guds ord 
og spørre etter de gamle stier (Jer 6:16), samt 
fremme arven fra lekmannsbevegelsen og 
våre lutherske lærefedre.

Adr.: Valberggrenda 13 B, 3160 Stokke
Tlf. 33 33 89 00 

E-post: bibelskolen@nll.no
Bankgiro: 3000 22 26193 / Vippsnr. 15095
Rektor: Per Bergene Holm, Holmveien 20, 

3282 Kvelde. Tlf. 995 09 060
E-post: pbholm@online.no



3Lov og Evangelium nr. 7 -2022  

Innhold august-september 2022
Redaktørskifte Av Per Bergene Holm ............................................   side   2 
«Søk Herren» Fra Landsstyret ........................................................   side   3
Referat fra årsmøtet Av Øystein Laberget ..........................................   side   5
Ransak meg, Gud! Av Ragnar Opstad .............................................. side 7
Møtekalender ................................................................................... side 8 
I verden har dere trengsel Av Per Bergene Holm ..............................   side   9
Referat fra sommersamlingen Av Erik Asdahl ..................................   side 13  
Årsmelding fra bibelskolen Av Per Bergene Holm ............................   side 15 
Rapport fra Moldova Av Vladimir Moser ..........................................   side 16 
Rapport fra Sør-Amerika Av Ingar Gangås .......................................   side 18

«Søk Herren mens han er å finne, 
kall på ham den stund han er nær!» 
«Vend øret hit og kom til meg! Hør! 
Så skal deres sjel leve. Og jeg vil 
opprette en evig pakt med dere, og 
gi dere Davids rike nåde, den visse.» 

                                           Jes 55:6.3

Vi har lagt bak oss en underlig tid 
med pandemi som har hindret oss 
i å samles på vanlig vis, men er 
takknemlige for de samlingene vi har 
hatt, og muligheten for å kunne følge 
møter digitalt. Det er så om å gjøre 
at vi minner hverandre på at ikke 
sykdom og død er det som er virkelig 
farlig for oss, men å tape himmelen 
til sist. 

Derfor er det om å gjøre at vi 
desto mer tar vare på de fire B`er:  
Bibel, bønn, brødsbrytelse og broder- 

samfunnet. Alle disse er gitt oss til 
hjelp på himmelveien og er med å 
bevare oss fra ondskapens åndehær 
som vil innta oss. 

Nå har samfunnet igjen åpnet for 
normalt samvær, men så kommer 
krig og urolighet i vår nærhet. Det 
er tegn i tiden som skal minne oss 
på at Jesus snart kommer igjen 
for å hente sine, og det blir om å 
gjøre å ha sin sak i orden med Gud.
Det understreker viktigheten av å 
gjøre som vi er kalt til: forkynne 
evangeliet for fattige. Hør, sier  
Herren – han vil tale til oss gjennom 
sitt Hellige ord. Vårt eget folk har 
blitt fremmede for Gud og er en  
misjonsmark. Både her hjemme, i 
Moldova og i Peru/Bolivia er det om 
å gjøre at Guds kall til omvendelse 
og frelse lyder klart og bibelsk.  

«Søk Herren mens han er å finne»
Fra Landsstyret
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Vi må be Høstens Herre kalle 
arbeidere til sin vingård og kanskje 
kan det være steder og miljøer vi kan 
komme og ha møter, som vi ikke har 
vært før? 

Forkynnere
De som har forkynt Guds ord for oss 
på møteuker, stevner og bibelhelger 
dette året har vært: Sigbjørn Agnalt, 
Per Bergene Holm, Olav Bergene 
Holm, Asbjørn Fossli, John Peder 
Samdal, Ingar Gangås, Martin Fjære, 
Gunnar Fossli, Bjarne Gjuvsland, 
Lars Fossdal, Sigurd Brennsæter, 
Tobias Fjell, Jan Eirik Berre,  
Lars Fredrik Ellingsen, Konrad  
Fjell, Dag Rune Lid, Odd Eivind 
Stensland, Finn Widar Knutzen, 
Steinar Handeland, Gunnar Nilsson 
(S), Dan Hessellund (DK), Curt 
Westman, Eivind Gjerde, Ragnar 
Andersen. I tillegg har flere talt 
på enkeltmøter rundt om i våre 
forsamlinger. 

Ingar Gangås har ansvaret for 
misjonsarbeidet i Sør-Amerika og 
Per Bergene Holm har ansvaret for 
misjonsarbeidet i Moldova.  

Arbeidet
Vi takker den enkelte som har sagt 
seg villig til å bidra i Guds rikes sak 
på ulikt vis. Det er mange oppgaver 
å fylle, noen mer usynlige enn  
andre, men ingen er uvesentlig. 
Det er Høstens Herre som kaller 
til alle typer oppgaver, og vi må ha  
frimodighet og ikke se smått på 
oppdraget. 

Siden forrige årsmøte har  
Landsstyret hatt 3 styremøter (juli, 
november og mars). Vi har behandlet 
45 saker. Reidar Heian, Dag Rune 
Lid, Fredrik Thorbjørnsen, Olav 
Fossdal, Øystein Laberget, Olav 
Gangås og Martin Fjære har møtt 
fast i styret. Styreformann har vært 
Fredrik Thorbjørnsen, nestformann 
Reidar Heian og sekretær Martin 
Fjære. 

Hilsen
Vi vil til slutt minne om ordene i  
Filipperne 4:4-7:

«Gled dere i Herren alltid! Igjen 
vil jeg si: Gled dere! La deres mildhet 
bli kjent av alle mennesker. Herren  
er nær! Vær ikke bekymret for noe, 
men la i alle ting bønneemnene 
deres komme fram for Gud i 
påkallelse og bønn med takk. 
Og Guds fred, som overgår all 
forstand, skal bevare deres hjerter 
og deres tanker i Kristus Jesus.»  

Den som hører Herren til, kan si med 
Brorson: 

«Jeg går til himlen hvor jeg går; 
frimodig da mitt hjerte! Kun dit hvor 
du en ende får På all din synd og 
smerte! Bort verdens lyst og prakt, 
Til himlen står min akt! All verdens 
eie jeg forsmår – jeg går til himlen 
hvor jeg går.» 

Utdrag fra Landsstyrets årsmelding  
v/ Fredrik Thorbjørnsen (formann) og 

Martin Fjære (sekretær).
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Årsmøtet for NLL 2022 ble som vanlig 
avholdt i forbindelsen med sommer-
samlingen på Fossnes i juli.

Fredrik Thorbjørnsen ønsket 
velkommen. Etter åpningsord og 
fellessang hadde Lars Fredrik Ellingsen 
en andakt. Han brukte teksten fra 
Daniels bok, om de tre vennene til 
Daniel, til å minne om at en kristen 
har Gud til Herre, ikke sitt eget hjerte. 
Bibeltroskap er ikke teoretisk, men 
viser seg praktisk!

Etter andakten hadde Lars Fossdal 
minneord over de som var gått bort siden 
sist årsmøte. Det var Øyvind Kolnes fra 
Randaberg. Han lyste fred over minnet 
og det ble holdt ett minutts stillhet.

Deretter ble sakslisten for årsmøtet 
presentert. Fredrik Thorbjørnsen og 
Martin Fjære ble valgt til ordstyrere. 
Dag Øyvind Larsen ble valgt til 
protokollfører og Øystein Laberget til 
referent for Lov og Evangelium.

Årsmeldinger
Årsmelding fra Landsstyret ble opplest 
i sin helhet.

I etterkant ble det kommentert at 
det savnes informasjon om barnebladet 
Nøkkelen, web, forkynnerseminar og 
konfirmantarbeidet i årsmeldingen. 

Det ble også stilt spørsmål til  
hvordan det går med bladet Lov og 
Evangelium. Dette siste ble besvart 
av Fredrik med at bladet har ca 2000 
abonnenter. Det ble informert om at 

Ingar Gangås fratrer som redaktør og en 
redaksjonskomite overtar arbeidet.

Årsmelding for Bibelskolen, 
Moldova og Sør-Amerika ble ikke 
opplest, men henholdsvis Per Bergene 
Holm og Ingar Gangås fortalte kort fra 
arbeidet fra disse feltene.

Per uttrykte takknemlighet over at 
Bibelskolen har 30-årsjubileum i år. 
Fra arbeidet i Moldova nevnte Per at  
coronasituasjonen har vært vanskeligere 
i Moldova enn her i Norge. Det er også 
et splittet syn på krigen i Ukraina blant 
foreningsmedlemmene i Moldova.

Fra Sør-Amerika nevnte Ingar blant 
annet at det er en «rød bølge» som 
går over Sør-Amerika for tiden. Dette 
gir usikkerhet med tanke på misjons- 
arbeidet, desto viktigere er det å få 
spredt den kristne litteraturen i Peru og 
Bolivia.

Videre hadde John Peder Samdal en 
felles hilsen fra forkynnerne.

«Guds folk er skapt ved Guds Ord 
og holdes oppe ved Guds Ord». Det er 
om å gjøre å bli værende i Guds Ord og 
at det blir forkynt videre ut!

 
Orientering
De siste årene har årsmøtet hatt en 
fast sak på programmet: «Orientering 
om deler av misjonsarbeidet». I år var 
det hjemmesidene og de ressursene 
som ligger der som det ble informert 
om. Olav Fossdal viste på storskjerm 
hvordan man finner fram til de ulike 

Referat fra årsmøtet
Av Øystein Laberget
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ressursene på nll.no.
I denne bolken ble det også stilt 

spørsmål til forsamlingen med bakgrunn 
i Landsstyrets ønske: Er det mulig å 
utvide antall møtesteder og kontakt- 
personer i Norge?

Regnskap for NLL ble lagt fram for 
årsmøtet av Per Bergene Holm.

Valg
Så var tiden kommet for valg. Det var 
37 stemmeberettigede på årsmøtet. I 
år var det 2 medlemmer i Landsstyret 
som gikk ut. Det var Dag Rune Lid og 
Reidar Heian. Begge stilte til gjenvalg.

I tillegg var Jan Eirik Berre, Harald 
Fjære, Gunnar Fossli, Olav Gangås og 
Halvor Mangelrød kandidater.

Dag Rune Lid og Reidar Heian ble 
gjenvalgt til Landsstyret, mens Olav 
Gangås ble valgt inn som 1. varamann, 
Gunnar Fossli som 2. varamann og 
Harald Fjære som 3. varamann.

Landsstyrets faste medlemmer 
etter konstitusjonen er dermed Fredrik 
Thorbjørnsen (formann), Reidar Heian 
(nestformann), Dag Rune Lid, Olav 
Fossdal og Øystein Laberget.

Ranveig Lie og Renate Thorbjørnsen 
ble som i fjor valgt til revisorer.

Til valgnemnda ble Lars Fredrik 
Ellingsen og Lars Fossdal valgt inn. Jan 
Ove Heggdal ble 1. varamann. Fra før 
sitter Sigbjørn Agnalt.

 
Eventuelt
Det var ikke meldt inn noen saker 
til “Eventuelt” i forkant av årsmøtet. 
Allikevel kom det fra salen noen innspill 
på slutten av årsmøtet. Av disse ble det 

brukt noe tid på å samtale om innspillet  
som kom angående et behov 
for kvinnelige sjelesørgere på 
arrangementene. Hvordan følges 
fysisk og psykisk helse opp for  
bibelskoleelevene? Det ble også brukt 
noe tid på å snakke om et innspill  
som omhandlet musikk.

Øystein Laberget, referent 

 
Frelser og Herre, jeg ber deg:  

Gi meg et møte med deg,
Hvor du i sannhet nedbryter  

Selvlivets krefter i meg!

Kor: Bøy meg, bøy meg,  
Bøy meg ved korstreets fot!

Bøy meg, bøy meg,  
Rens meg på ny i ditt blod!

Dypt jeg ved korset meg bøyer, 
Dypt i forsoningens flod,

Hvor jeg, o kjærlighets under,  
Seirer i kraft av ditt blod.

Dypere med deg i døden,  
Herre, forenes jeg må,
Så i oppstandelseslivet  
Rikere del jeg kan få.

Dypt av din kjælighets kilde  
Lær meg å drikke hver stund,

Så dine levende strømmer  
Veller fra hjerte og munn.

 
Conrad Bjørkman 1910
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«Ransak meg Gud, og kjenn mitt 
hjarta! Prøv meg og kjenn mine 
mangfaldige tankar, sjå om eg er 
på fortapingsvegen, og lei meg på 
ævevegen.» 

Sal 139:23

Trollmannen Simon fekk høyra av 
apostelen Peter: «Du har inga lut eller 
del i dette ordet, for hjarta ditt er ikkje 
rett for Gud» (Ap gj 8:21).

Dei same orda har kome til meg 
igjen og igjen ei tid. Eg kan lesa dei 
beste trøysteorda, så kjem det på nytt 
og på nytt: Hjarta ditt er ikkje rett for 
Gud! Det har gjort det vanskeleg å få 
kvila i Ordet.

Kva nyttar det å tru når det ikkje 
står rett til med hjarteforholdet til Jesus, 
dersom eg er i same situasjonen som 
trollmannen Simon?

Synder
Tidlegare synder kjem og fram i tankane. 
Har eg vedkjent meg mi synd på rett 
måte, eller har eg halde noko unna? Det 
er plagsamt når slike tankar melder seg, 
sjølv om eg ingen ting har å løyna for 
Gud. Så kjem det vidare: Er det noko  
som skulle vore gjort opp med 
menneske? Eg trur ikkje det, men det blir 
så ransakande og tungt når slike tankar 
kjem. Så må eg på nytt fram for Gud  
med det. Er det Den Heilage Ande 
som vil ha syndene fram i lyset på nytt,  
eller kjem det frå djevelen? Ein slik 

situasjon kan og ha med anfekting å 
gjera, vil eg tru.

Trøystegrunnar
Paulus fekk ein torn i kjøtet, så 

han ikkje skulle rosa seg - og for at 
Herren skulle kunna bruka han. Herren 
veit nok å tildela oss det vi treng for 
at vi ikkje skal rosa oss, så sant som 
vi tek imot og bøyer oss for det han 
sender i vår veg. Djevelen vil ikkje at 
vi skal finna vår kvile i Jesus og det 
han har gjort for oss. Samstundes vil 
Den Heilage Ande døma synda vår  
og ta frå oss alle falske trøyste- 
grunnar. Her kan det vera vanskeleg og 
skilja kven og kvar det kjem frå. Anden 
vil ikkje gi oss anna trøyst enn den som 
blir gitt oss i Jesus. Kva kan bli meg til 
hjelp i ein slik situasjon?   

Ei soning for syndene
I Ordet står det skrive, og det har gjort 
meg så godt i det siste: «Mine born!  
Dette skriv eg til dykk så de ikkje skal 
synda. Og om nokon syndar, har vi ein 
talsmann hjå Faderen, Jesus Kristus, 
Den Rettferdige. Og han er ei soning 
for syndene våre, og det ikkje berre for 
våre, men òg for alle i heile verda»(1 
Joh 2:1-2).

Då er det blitt slik for meg: La så 
vera at alt har vore galt med meg inntil 
i dag! Er så alt håp ute? Kva krav blir 
det stilt til meg for at eg skal kunna ta til 
meg evangeliet? Vi las dette: «Og han  

Ransak meg, Gud!
Av Ragnar Opstad
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er ei soning for syndene våre, og det  
ikkje berre for våre, men og for alle i 
heile verda.»

Då er eg ein av dei som det er gjort 
soning for! For alle i heile verda! Då 
gjeld det også meg! Slik som eg er og 
har det, her og nå! Her får eg alt av 
blank nåde, uavhengig av om det har 
vore aldri så galt med meg fram til 
denne stund!

«Nåde, ja, nåde for ingenting får jeg 
fra Golgata smake!»

Og her dukkar eit sitat av Martin 
Luther opp i minnet. Eg har teke det 
fram mange gonger før - både skriftleg 
og muntleg, men det har ikkje enno gått 

ut på dato for mitt vedkomande!:
«Jeg kan aldri få troen ren og saken 

klar med mindre  jeg forestiller meg at 
jeg er uten alt nådens verk i sjelen; uten 
omvendelse, anger og tro - og forlater 
meg kun på Kristus, at han har gjort og 
gjør allting for meg.»

Så vil eg seia med Paulus: 

«Eg gløymer det som ligg attanfor 
og strekkjer meg etter det som ligg 
framanfor, og jagar mot målet, til den 
sigersprisen som Gud har kalla oss til 
der ovanfrå i Kristus Jesus.»  
  Fil 3:14.

August
30.-4/9 Bangsund        
Reidar Heian, Ingar Gangås        
        
31.-4/9 Gyland/Sira        
Martin Fjære

September
2.-4. Nærbø
Odd Eivind Stensland

7.-11. Tørvikbygd
Odd Eivind Stensland

September
11. Årnes
Sigurd Brennsæter

13.-18. Mosvik
Odd Eivind Stensland

23. - 25. Solgry 
Øyvind Samnøy, Dag Rune Lid

24.-25. Askim

Møtekalender
ORDET 
ALENE

Klipp gjerne ut kalenderen og vær med i bønn for møtene
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Jesus forbereder ofte sine disipler 
på trengsel og forfølgelse. Det 
samme gjør apostlene når de skriver 
til de troende i sin tid. Undre dere 
ikke, sier både Peter og Johannes, 
om verden hater dere (1Joh 3:13), 
og over den ilden som kommer 
over dere til prøvelse (1Pet 4:12). I 
verden har dere trengsel, sier Jesus 
(Joh 16:33). 

Vi skal ikke undre oss over 
trengsel og forfølgelse, over verdens 
hat, for det er de vilkår en kristen 
lever under, vel å merke om han 
lever som en kristen. Ve dere, sier 
Jesus, når alle mennesker taler vel 
om dere, for det gjorde også deres 
fedre med de falske profetene (Luk 
6:26).

Det er altså en vei til å slippe 
unna trengsel, hat og forfølgelse. 
Det er å tilpasse seg denne verden 
og forkynne det som verden vil høre. 
Unnlate å gå i rette med synden, 
unnlate å tale til vekkelse, men bare 
ta fram det som klør i øret, det som 
er godt å høre. 

Sitat av Kierkegaard
«Det var en gang da «mennesket» 
forholdt seg til seg selv i en uendelig 
forestilling om det å være en kristen. 
Han gjorde alvor av det å avdø, det 
å hate seg selv, det å lide for læren. 
Nå fant han livet så vanskelig, ja så 
kvalfullt, at selv de mest hardføre 

nesten segnet under disse vans-
kelighetene. De krympet seg som 
ormer, og selv de mest ydmyke var 
ikke langt fra å fortvile. Og derfor, 
hva skulle alle vanskelighetene 
tjene til. Vær pjatt – og du skal se at 
alle vanskeligheter forsvinner! (…) 
Forfalsk så i dypeste grunn Guds 
eller kristendommens betraktning av 
dette liv. La det være kjennetegnet 
på at veien er den rette, den Gud 
velbehagelige, at den (helt i strid 
med Guds ord) er lett – og du skal 
se, alle vanskeligheter forsvinner. 
Denne verden blir en herlig verden, 
herligere og behageligere og lettere 
for hvert århundre som det leves 
på denne måten. Og vær ganske 
usjenert. Tro meg, du behøver ikke 
unnse deg for noen, hele kompaniet 
er av samme art. Lovtalen er gjort 
ferdig for deg, lovtalen over din 
klokskap, lovtalen av de andre som 
ved å holde lovtale over deg – hvor 
klokt beregnet – holder lovtale over 
seg selv. De vil kun fordømme deg, 
hvis du ikke er: som de andre.» 

(Søren Kierkegaard)

Verdens venn eller Guds venn?
Kristenheten har til alle tider vært 
fristet til å tilpasse seg verden, 
søke verdens gunst og bifall. Det  
er menneskefrykten som driver til 
dette, frykten for å få menneskene 
mot seg.

I verden har dere trengsel
Av Per Bergene Holm

ORDET 
ALENE
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Frykt ikke for dem som dreper 
legemet, men ikke kan drepe sjelen, 
sier Jesus (Mt 10:28). 

Verden kan drepe legemet. 
Så langt kan den gå i sitt hat mot 
den sanne kristendom og de sanne 
kristne. Slik har det vært og slik 
vil det forbli. Vi merker hvordan 
hatet, forakten og sinnet mot sann 
kristendom øker i vårt eget folk. 
Står du fast på Guds ords lære, og 
ikke omtolker det som de falske 
profeter, så må du regne med å møte 
verdens forakt, sinne og motgang. 

Frykt ikke, sier Jesus, de kan 
bare slå legemet i hjel! Det kan 
de, og det må vi være forberedt på 
kan bli en realitet. Men de kan ikke 
skade sjelen, de kan ikke ta fra deg 
det evige liv, så lenge du ikke bøyer 
av for å berge ditt liv og bli godtatt 
i denne verden.

Men det er noe du skal frykte, 
noe du virkelig skal være redd for. 
Det er å få Gud imot deg. Søker du 
å bli verdens venn, så vil du snart 
finne deg å være Guds fiende. 
Troløse som dere er! Vet dere ikke  
at vennskap med verden er  
fiendskap mot Gud? Den som vil 
være verdens venn, blir Guds fiende 
(Jak 4:4). 

Jeg er redd det er en av de største 
farer i våre dager, å bli Guds fiende 
i det at en søker å forenes med 
verden. Og kommer jeg i motsetning 
til Gud, hvem skal da frelse meg? 
Hvem skal stå opp for meg på 
dommens dag, hvis Gud selv er 
imot meg? Da har jeg ingen som kan 

berge min sjel! Det skal jeg virkelig 
frykte, han som kan ødelegge både 
sjel og legeme i helvete (Mt 10:28)! 
Men det er få som frykter Gud i våre 
dager. Gud er ikke noe problem, 
han føyer seg nok, han tar det nok 
ikke så nøye. Han godtar nok at  
vi endrer noe og tilpasser oss litt 
for å unngå vanskeligheter, for å 
fremme hans rike i denne verden 
osv. Nei, sier Jesus. Det er Gud  
du skal frykte! Han lar seg ikke 
spotte! Han er nidkjær for sitt ord, 
han tar det fryktelig nøye og er en 
hevner over all urett.

Kristi lidelser
Det naturlige menneske, ikke minst 
det religiøse, er og blir en fiende av 
evangeliet. Slik er tingenes tilstand 
og det kan aldri forandres. Søker vi 
å hjelpe evangeliet og gjøre det mer 
spiselig for verden, så tar vi nettopp 
bort evangeliets kraft til å frelse og 
gjenføde. Apostelen Paulus ville 
ikke forkynne evangeliet «med vise 
ord, for at Krisi kors ikke skulle 
tape sin kraft»(1Kor 1:17; jf 2:1-5). 
Kraften i Guds ord ligger nettopp i 
det som det religiøse eller verdslige 
menneske støter an mot. 

Når du som kristen møter verdens 
fiendskap og hat, skal du for det 
første ikke forundre deg over det. 
Du er blant ulver! Jo mer saktmodig, 
hjelpeløs og troskyldig du vandrer, 
jo mer vil du bli forfulgt. 

«Mine kjære! Undre dere ikke 
over den ild som kommer over dere 
til prøvelse, som om det var noe 
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merkelig som hendte dere. Men 
i samme grad som dere har del i 
Kristi lidelser, skal dere glede dere, 
for at dere også kan juble i glede 
når hans herlighet blir åpenbart» 
(1Pet 4:12-13). 

Når du som kristen opplever 
forfølgelse, hån og spott, er det 
nettopp for Jesu skyld du lider dette. 
Det er Jesus i deg som forfølges, det 
er han som verden ikke kan tåle. 
Og jo mer du ligner ham, jo mer du 
vandrer i hans fotspor, jo mer vil 
verden hate deg og din gang blir en 
lidelsesgang, en «via dolorosa». 

Jesus var hele verdens syndebukk, 
det Guds lam som bar all verdens 
synd. Nå har Jesus forlatt denne jord 
og tatt sete ved Faderens høyre hånd 
i det høye. Nå er det du som hører 
Jesus til som sammen med alle de 
troende er hans legeme her i verden, 
Kristi legeme. Og dette legemet er 
hatet av verden med det samme hat 
som rammet Jesus. 

Så når du lider som en 
kristen, dvs fordi du er  
en Jesu etterfølger, er det Kristi 
lidelser du har del i, og du utfyller 
på din egen kropp det som ennå 
mangler i de Kristus-lidelser som 
gjenstår for Kristi legeme på jorden. 

Slik taler apostelen Paulus om 
sine lidelser: 

«Nå gleder jeg meg over mine 
lidelser for dere. Det som ennå 
mangler i Kristus-lidelser, det 
utfyller jeg på min egen kropp, for 
hans legeme, som er menigheten» 
(Kol 1:24). 

Jesu seier
Et får er hjelpeløst. Det har 
ingenting å forsvare seg med mot 
ulven. Det er fullstendig overlatt til 
hyrdens omsorg. Og det er faktisk 
slik at jo mer fåret søker å ta opp 
kampen mot ulven selv, jo lettere 
vil det bli et bytte for ulven. Vi 
tenker så lett at evangeliet skal seire  
ved at vi som kristne vinner 
innflytelse og får makt og posisjon 
her i denne verden. Men skal  
en kristen vinne makt og innflytelse 
i denne verden, må han omforme 
evangeliet og gjøre evangeliet 
populært og i pakt med verdens 
tankegang. For verden vil aldri  
bli lydig mot evangeliet slik det 
er. Men i det vi søker å vinne makt  
og innflytelse, så er det ikke vi som 
seirer over verden og omskaper 
verden til Guds bilde gjennom 
evangeliet, men det er verden som 
seirer over oss og omskaper oss  
og evangeliet til sitt bilde. Da  
har vi blitt ulvens bytte. Dette ser  
vi så tydelig i kristenheten i dag,  
og vi står alle i fare.

Jesus seiret ikke over verden og 
det onde gjennom å ta opp kampen 
mot verden ved ytre makt og kraft. 
Jesus seiret ved å ta synden og 
ondskapen på sin egen rygg og bære 
den og lide under den, som om det 
var det mest rettferdige i denne 
verden. 

«Han ble mishandlet og han ble 
plaget, men han opplot ikke sin 
munn, lik et lam som føres bort for 
å slaktes, og lik et får som tier når 
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de klipper det. Han opplot ikke sin 
munn» (Jes 53:7). 

Verdens synd og ondskap kan 
bare beseires gjennom å gravlegges. 
Verdens synd og ondskap fant sin grav 
i Jesu legeme. Han bar synden på sitt 
legeme opp på treet og døde med den, 
og dermed var synden beseiret, utslettet 
og oppgjort. 

Den hadde funnet sin overmann, 
som ikke lot seg beseire av det onde, 
men som beseiret det onde ved det gode, 
gjennom lidelse og død i synderes sted. 
Hvilken underlig seier! Hvor fullstendig 
annerledes og i strid med all verdens 
tankegang. Men denne «Guds dårskap 
er visere enn menneskene, og Guds 
svakhet er sterkere enn menneskene» 
(1Kor 1:25).

Og «til dette ble dere kalt, fordi 
Kristus led for dere, og etterlot dere et 
eksempel, for at dere skal følge i hans 
fotspor, han som ikke gjorde synd, og 
det ble ikke funnet svik i hans munn, 
han som ikke skjelte igjen når han 
ble utskjelt og ikke truet når han led, 
men overlot det til ham som dømmer 
rettferdig, han som bar våre synder på 
sitt legeme opp på treet, for at vi skal 
dø bort fra syndene og leve for rett-
ferdigheten. Ved hans sår er dere blitt 
legt. Dere var jo engang som villfarne 
får, men har nå omvendt dere til deres 
sjelers hyrde og tilsynsmann» (1Pet 
2:21-25). 

Vårt kall
Du er kalt til å bære de andres synd, 
verdens synd, ikke for å sone den, 
men for å skjule den, la den finne sin 

grav hos deg. Når du gjengjelder ondt 
med ondt, så inntas du og beseires av 
det onde. Det onde har erobret deg 
og gjort deg til sin tjener. Men når 
ondskap, baktalelse, skjellsord, trusler 
og forbannelser ikke blir gjengjeldt, 
men finner sin grav i deg (– dvs at du 
lider tap, bærer anklager og skjellsord 
som om det var aldeles rettferdig, som 
et får som føres bort for å slaktes, det er 
et virkelig kors og en virkelig død for 
egenæren, selvlivet og din egen rett) - 
og du til gjengjeld velsigner og taler vel 
og gjør det gode, så er du ikke beseiret, 
men du har beseiret det onde gjennom 
det gode. 

Om du i det ytre skulle lide nederlag, 
og det vil du som regel nettopp gjøre, du 
vil lide tap og urett, men du har likevel 
seiret. Du står der etter å ha overvunnet 
alt (Ef 6:13), du lot deg ikke beseire 
av det onde, men seiret over det onde 
ved det gode. Og bare slik kan du 
også «vinne mer enn seier», dvs gjøre 
erobring i Guds rike.

For slik er hvetekornets lov. Det 
bærer frukt gjennom død, gjennom å 
legges i jorden og dø. Bare da kan det 
bære frukt (jf Joh 12:24).

Slik ble Jesu legeme til liv for 
verden, og bare slik kan også du bli til 
velsignelse og liv for verden, gjennom 
lidelse og død. For da blir du likedannet 
med Jesus, du får bære hans bilde og 
være et Kristi brev til verden (2Kor 
3:3), et brev om hans nåde, kjærlighet 
og barmhjertighet. Og har du båret 
hans fornedrelsesbilde i denne verden, 
så skal du også få bære hans herlighets-
bilde i himmelen (1Kor 15:49). 
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«Vi hører og leser oss sultne», sa Reidar 
Heian ved åpningsmøtet på Lekmanns-
misjonens sommersamling. «Jeg løfter 
opp til Gud min sang, ennu en gang, fra 
disse jordens daler», sang Elise Fjell, 
et klokkeklart vitnesbyrd. Vekkende 
alvorsord ble forkynt allerede første 
kveldsmøtet, da Lars Fossdal talte fra 
Heb 12:13-17. «Se til at ikke noen 
forspiller Guds nåde.»  

Det er livsviktig å finne rom for 
omvendelse. Vi fikk høre mye klar og 
sterk forkynnelse, også i sang og frie 
vitnesbyrd under sommerens samling. 
Oppslutningen var større enn kanskje 
noen gang tidligere. Begge møtesaler 
var som regel tilnærmet fullsatte, til 
tider også «bakrommet» hvor møtet 
ble overført via skjerm, i tillegg til de 
som var ute i finværet. «Brudgommen 
kommer» var satt som overskrift, og 
gjestetaleren, Lorents Nord-Varhaug 
forkynte om vekkelse, og om hvor viktig 
det er å være våkne. En vàr samvittighet 
ser sin egen synd og får gjort opp - med 
både Gud og mennesker.

På Fossnes er forholdene stadig 
bedre tilrettelagt for at alle skal få høre, 
og trives. Det var i sannhet trivelig å 
være der, for både unge og eldre!  Selv 
de minste med barnepass i sandkassene, 
fikk «følge møtene» gjennom 
høyttalerne ute. Husmor, (Mary Ann 
Mercado), med frivillige medhjelpere 
sørget for å servere både tidlig og sent. 
Rikholdig og godt, nok en gang!  

Også mellom bibeltimer og under 
årsmøtet, ble det rigget til med 
forfriskninger, gjerne i sommersol 
utenfor møtesalen. Det er så godt å 
merke tjenersinnet som vil det beste for 
oss som kommer. Vi er mange som er 
takknemlige!

Og noen kom langveisfra, fra andre 
nordiske land kommer de for å få samles 
under slik forkynnelse. Og vi tar med at 
fra Indre Troms hadde noen satt seg i 
bilen på grunn av flystreik - og kjørte til 
Vestfold. Det er 26 timer én vei, for å få 
høre Guds ord og være med i de helliges 
samfunn. De syntes ikke de kunne gå 
glipp av sommersamlingen.

I tillegg til Årsmøtet (se eget referat) 
ble Bibelskolens 30 års drift markert. 
På anmodning om å reise seg, var 
det svært mange tidligere elever i de 
fullsatte møtesalene. Mange uttrykker 
stor takknemlighet for hva rektor og 
lærere – ja, alle de som har sin tjeneste 
ved Fossnes, fikk bety for dem. Men 
det er alt av nåde! Måtte vi få ha en 
slik bibelskole - ennå en tid. Det er et 
bønne-emne, når vi ser de mørke skyer 
som stadig nærmer seg i horisonten.

Ingar Gangås ble takket for lang og 
tro tjeneste som både sekretær i NLL, og 
redaktør for bladet Lov og Evangelium. 
Nå står likevel både han og Marit, som 
pensjonister, fortsatt i tjeneste med et 
særskilt hjerte for Sør-Amerika - så 
langt helsa tillater. Redaktøransvaret 
overtas nå av ei redaksjonsnemd, med 

Referat fra sommersamlingen
Av Erik Asdahl
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Per Bergene Holm som formann. 
To av dagene holdt Solveig Ellingsen  

og Marit Bergene Holm barnemøter 
parallelt med seminarene på formiddagen. 
Mange satte stor pris på det! Å 
tilrettelegge forkynnelse for de små 
er viktig. Fra barnekor, solister, 
duett, kvartett og Fossneskor, var det 
oppbyggelig og god sang under alle 
samværene. Det beriker å oppleve 
sang og musikk som i innhold, form og 
fremførelse samsvarer med budskapet! 

Sigbjørn Agnalt hadde seminarer 
om «Maskulinitet og femininitet» og 
«Ekteskap - et liv for hverandre». Det 
var dagsaktuelle temaer, belyst både  
rent menneskelig/psykologisk og 
åndelig. Opptakene ligger ute på  
nll.no. 

Også de to bibeltimene Per Bergene 
Holm holdt over Judas brev, ligger ute 
på nettsiden, vel verd å lytte til. 

 

Bønnemøtene hver morgen var særskilt 
godt besøkt. På vitnemøtet hørte vi 
frimodige vitnesbyrd om både nød og 
nåde - fra unge og eldre.
Et åpningsord av Tollef Fjære kan 
avrunde referatet - som en nerve 
gjennom sommersamlingen i år: Fra 
profeten Sefanja som varsler om 
«Herrens dag».  Herrens dag er nær, den 
store. Vredens dag, dommens dag. Da 
skal menneskene bli fylt av angst. 

«På den dagen… jeg vil la det bli 
tilbake hos deg et bøyet og ringe folk, 
og de skal ta sin tilflukt til Herrens 
navn.» (Sef 3:11-12.).

Nord-Varhaug minnet om å «bevare 
ditt hjerte framfor alt som bevares, for 
livet utgår fra det.» (Ordspr 4:23). 

Når Jesus  sier «Våk derfor, for 
dere vet ikke dagen eller timen», da må 
spørsmålet lyde:  Sover du?

Erik Asdahl, referent

Fredrik Thorbjørnsen (formann) og Ingar Gangås (tidligere redaktør)



15Lov og Evangelium nr. 7 -2022  

Årsmelding fra bibelskolen
 

Av Per Bergene Holm
En undersøkelse sier at 91% av kristne 
studenter lar være å stå fram som kristne. 
De frykter utestengelse, forakt og hets, 
og at deres kristne bekjennelse kan få 
følger for både studier og arbeid. Andre 
undersøkelser viser at en åpen kristen 
bekjennelse gjør det vanskelig å få arbeid 
i flere europeiske land. Mange lar derfor 
være å si noe om sin kristne tro, og en 
søker bevisst å gi uttrykk for holdninger 
og synspunkter som ikke er i konflikt med 
tidsånden. 

Vi ønsker at Bibelskolen på Fossnes 
skal bidra til at elevene får frimodighet 
til åpent å bekjenne sin kristne tro og 
holde fram Skriftens ord og lære, også i 
en tid hvor det kan koste og få følger. Det 
er en umulig kristen posisjon å la være å 
bekjenne Jesus og ikke la troen komme 
til uttrykk i både ord og sann kristen ferd. 
Jesus sier: For hva gagner det et menneske 
om han vinner hele verden, men mister seg 
selv eller tar skade på seg selv? For den 
som skammer seg ved meg og mine ord, 
ham skal også Menneskesønnen skamme 
seg ved når han kommer i sin og Faderens 
og de hellige englers herlighet. Luk 9:25f

Jesus kjentes ved oss, tross vår synd 
og skyld, og tok vår straff. Han skammet 
seg ikke over å kalle oss sine brødre. Da 
kan vi ikke skamme oss over ham og hans 
ord, eller la være å vitne om ham for dem 
vi omgås.

Skoledrift og undervisning
Våren 2021 hadde skolen 18 heltids-

elever, 16 på ettårig og 2 på halvårig kurs. 
Høsten 2021 var det 7 heltidselever på 
ettårig kurs. 

Pr mars 2022 har skolen tatt opp 11 
søkere til skolestart høsten 2022, hvorav 
3 kommer fra land utenfor EØS. 

Vi er glade for at vi endelig fikk 
godtatt våre reviderte skoleplaner av  
Utdanningsdirektoratet. Koronasituasjon 
mv gjorde at godkjenningsprosessen tok 
mye lenger tid enn ventet. Vi ser fram til å 
ta i bruk de nye planene fra høsten 2022! 

Personalet
Det har ikke vært endringer i lærerstaben 
dette året. Sigbjørn Agnalt har blitt leid 
noe inn ved behov for vikar, og har 
undervist i sjelesorg slik han også gjorde 
som lærer på skolen. Det arbeides fortsatt 
med å få inn en person til som kan ta noe 
undervisning og/eller noen administrative 
oppgaver. 

Økonomi
Regnskapet for 2021 viser et driftsover-
skudd på kr 23.834,-. Skolen hadde i år 
ikke behov for overføring fra NLL.  

Styrets sammensetning
Styret består av Daniel Teigen (formann), 
Finn-Widar Knutzen, Per Olav Kapstad 
(sekretær), Lars Fossdal og Eivind Gjerde 
som styremedlemmer. Ivar Fiske er 1. 
varamann, mens Lars Fredrik Ellingsen er 
personalrepresentant. 

 
Utdrag fra bibelskolens rapport til årsmøtet

FOSSNES
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Rapport fra Moldova
Av Vladimir Moser

«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, 
for det er Herren og ikke mennesker 
dere tjener.»

Kol 3:23

I 2021-22 fortsatte vi å forkynne 
og lytte til Guds Ord i Kamenka og 
Tiraspol. Vi fulgte kirkeåret: advent, 
jul, påske... og dekket dermed alle 
viktige hendelser i Jesu Kristi liv, 
hans trosbekjennelse, hans verk, 
menighetens liv osv. Jeg håper og 
tror at folk i sannhet har lært alt de 
trenger til tro, og for å leve ut den 
rettferdiggjørende troen i et daglig 
liv med Herren. Måtte Den Hellige 
Ånds nådefylte handling hjelpe oss 
alle i dette.

De to siste årene har livene våre, 
inkludert livet i menigheten, blitt 
påvirket av COVID-19-pandemien. 
Det ble innført karantene i Moldova 
14. mars 2020 og den varte til midten 
av juni 2022.

I denne perioden var møter 
enten delvis eller helt forbudt, også 
i kirkesamfunn. Det totale antallet  
koronatilfeller i Moldova pr 24. juni 
2022 utgjorde 520 000 mennesker, 
antall dødsfall var 11 563.

Pandemien var på sitt høyeste i 
januar-februar 2022 og utgjorde mer 
enn 5 000 tilfeller per dag. I perioden 
11. til 23. juni 2022 ble 513 personer 
syke. Dessverre døde to personer som 
besøkte menigheten i Kamenka, tre 

ble syke med en svært alvorlig form. 
I Tiraspol døde mannen til musikeren 
vår, Nina Botnaru, han var lege ved 
et covid-sykehus. Mange har vært 
syke med moderat covid.

Gudstjenestene gikk sin vante gang 
i Kamenka ved begynnelsen av 
pandemien, mens folk fortsatt ikke 
innså alvoret i situasjonen. Etter 
sykdom og sykehusinnleggelse 
av fem personer, ble samlingene 
midlertidig avbrutt i to måneder og 
gjenopptatt etter at diakonen Sergei, 
og hans kone Antonina, kom tilbake 
fra sykehuset. Deretter var det bare 
de som var vaksinert eller hadde vært 
syke som deltok på gudstjenestene 
om søndagene. 

I Tiraspol ble det helt i 
begynnelsen av pandemien bestemt 
at gudstjenestene skulle avholdes 
digitalt.

Sergei og andre medlemmer av 
menigheten i Kamenka, har i tillegg 
til søndagsgudstjenester, ansvar for å 
holde hus, kapell og kirkegård i god 
stand. 

I Tiraspol planlegger vi å flytte 
gudstjenestene fra leilighet 27 
(tidligere leilighet til Natalias mor), 
til leilighet 13 (tidligere Natalia og 
Vladimirs egen leilighet). Møblene 
er allerede flyttet. Nå må vi inngå  
en kontrakt for tilkobling til Internett 

MOLDOVA
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Natalia og Vladimir på besøk våren 2022

og alarm, og forberede stedet for å 
ha møter.

I Chisinau har det vært skifte av 
direktør for lokalene hvor vi har hatt 
møter i 12 år. Vi arbeider nå med 
spørsmål om videre leie der, hvis det 
er mulig.

På invitasjon fra musikeren vår i 
Tiraspol, Nina Botnaru, begynte 
en av hennes bekjente å besøke 
menigheten. Dette varte i omtrent et 
halvt år. Før oss hadde han besøkt 
mange andre kirker med svært 
forskjellige tradisjoner og tros-
bekjennelser. 

Over tid uttrykte han offentlig, 
skriftlig, sin mening om ulike 
spørsmål om den lutherske kirkes 
troslære. For eksempel skrev han 
følgende: «troen på Jesus er en 
nødvendig betingelse for frelse, men 
ikke tilstrekkelig.» 

Han oppfordret oss til å begynne å 
lete etter skjult, hemmelig kunnskap 
i Bibelen, for å praktisere elementer 
av meditasjon fra østlige religioner. 
Han innrømmet også at en ortodoks 
munk for mange år siden hadde 
anklaget ham for en syndig trang til 
å «vite alt», noe han ikke ser ut til å 
være kvitt den dag i dag. 

Han var veldig interessert i 
Luthers holdning til jødene, men 
selv etter mine forklaringer ble han 
ikke overbevist. (Luther hadde lenge 
et stort håp til jødene, som han mente 
var i djevelens og syndens makt. Han 
avviste deres tro, men håpet at et 
klart evangelium skulle åpne øynene 

deres. «Jeg råder, jeg ber alle om å 
behandle jødene med vennlighet og 
lære dem evangeliet.»). Det endte 
med at det ble et brudd med denne 
mannen, da han ikke ønsket å ta imot 
noen sunn undervisning.

Siden det russiske angrepet på 
Ukraina 24. februar 2022 har vi 
diskutert forholdet mellom Russland 
og Ukraina flere ganger i Kamenka og 
Tiraspol. Til min store beklagelse er 
det uenigheter mellom medlemmene. 
Dette skyldes kun påvirkningen fra 
russisk og transnistrisk propaganda.

Natalia og jeg er glade for å 
fortsette å oversette prekener for 
våre ukrainske venner i Norge.

Vi gleder oss også til å møte 
dere alle igjen, og vi ønsker dere 
alle velkommen hit til Moldova når 
situasjonen blir roligere.

Jeg ønsker dere alle Guds 
velsignelse i Kristus Jesus!

MOLDOVA
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Rapport fra Sør-Amerika
Av Ingar Gangås

 «Og han sa til dem: Så står skrevet, 
at Messias måtte lide og oppstå fra 
de døde den tredje dag, og at i hans 
navn skal omvendelse og syndenes 
forlatelse forkynnes for alle 
folkeslag, fra Jerusalem av. Dere er 
vitner om dette.» 

Luk 24:46-48 

Evangeliet om Jesus skal forkynnes 
for alle folkeslag, sier Jesus til sine 
disipler. Så løftet han sine hender og 
velsignet dem mens han skiltes fra 
dem og ble opptatt til himmelen. Snart 
2 000 år har gått siden Jesus gav mis-
jonsbefalingen, og vi venter fortsatt på 
at han skal komme igjen slik som han 
fòr opp. Inntil det skjer, har han satt 
oss i denne verden som vitner om det 
store som har skjedd. Tenk, Jesus er 
verdens frelser! Han er kommet, han 
har kjøpt oss fra våre synder med sitt 
eget blod! Han har ordnet med frelse 
for alle folk på jorden! 

Du har vel ikke tenkt å sitte stille 
og vente på at andre skal fortelle dem 
det? Det er dine brødre og søstre det 
gjelder! Fra misjonshistorien ser vi 
at det først måtte skapes en indre nød 
og trang til å gå. Det skjedde ved en 
vekkelse der Guds ord nådde inn til 
hjertene og skapte «syndenød» og 
«frelsesfryd». Når det er så lite syn 
for å nå de ufrelste i dag, så skyldes 
det nok at vi lever i en vekkelses-fattig 
tid og at «kjærligheten er blitt kald» 

hos så mange (Mat 24:12). Vi trenger 
i sannhet å be om at Herren forbarmer 
seg over oss – med sant gudsliv og 
varme hjerter. 

Greie arbeidsforhold 
Det legges fortsatt ikke hindringer i 
veien fra myndighetenes side, selv 
om begge land nå er sosialistiske 
og har presidenter med sympatier i 
marxist-leninistisk retning. Det går 
for tiden en «rød» bølge over store 
deler av Sør-Amerika, og det kan 
tenkes at den «tilmålte tid» snart kan 
være omme. Koronapandemien traff 
begge land hardt. Men i motsetning 
til her hos oss i Norge har nøden og 
frykten for nye bølger ført til at flere 
søker Gud. Generelt sett har det ifølge 
våre medarbeidere blitt vanskeligere å 
samle folk om Guds ord. Men det ser 
ut til at noen er blitt mer spørrende og 
mottakelige etter at pandemien kom. 
Fattigdom og en kraftig forverret 
økonomisk situasjon har også gjort 
sitt, tror de. Og de ber oss innstendig 
om å benytte den «laglige tid».

Trofaste medarbeidere 
Bolivia
Rafael Veizaga (82) har oversatt ferdig 
den lille husandaktsboken av Carl 
Olof Rosenius fra spansk til quechua. 
Joel Vera (63) gikk etter eget ønske 
av med pensjon og sluttet som lønnet 
arbeider i Såmannen fra årsskiftet 

Peru &
Bolivia
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2021/22. René Villegas (63) overtok 
Joels ansvar for forsamlingen i Sucre, 
i tillegg til Pampa Aceituno som han 
hadde fra før. Gonzalo Ascarrunz (54) 
er fortsatt leder for litteraturarbeidet 
i Bolivia og er redaktør for den nye 
web-siden (elsembradorweb.com) og 
for Såmannens blad. 

Kona, Carmen Lambertin (53), har 
vært til god støtte for ham med regnskap 
og administrasjon. Hun har også hjulpet 
til med undervisningen av ungdommene 
sammen med Gonzalo og hatt ansvar i  
søndagsskolearbeidet, der hun veileder 
andre til å undervise. 

Peru
Miguel Fuentes (62) har vist stor 
trofasthet i arbeidet siden Damián 
Heredia flyttet til USA. Miguel blir 
mye alene om alt arbeidet framover og 
trenger på særskilt måte vår forbønn. 
Eusebio Alvis ble pensjonist for en del 
år siden, men fortsetter å spre litteratur, 
og han samler ennå en liten flokk til 
møter og undervisning i en «garasje» i 
en annen bydel av Arequipa. 

Litteraturen blir godt mottatt 
Etter at den nye web-siden ble 
presentert, har det blitt stadig større 
interesse for litteraturen som trykkes. 
Siste året ble Husandaktsboken av 
Carl Olof Rosenius trykt i både Bolivia 
og Peru, med et samlet opplag på 2 
000 eksemplarer, 1 000 eksemplarer 
i hvert av landene. Unión Misionera 
(ELM) fikk overrakt 250 av dem. 
Andaktsboken «Tesoros biblicos» 
(Bibelske skatter) av Martin Luther i 

lommeformat er trykt på nytt i et antall 
av 1 500 i Bolivia og 1 500 i Peru. Et 
studiehefte av Arne Helge Teigen, med 
kommentar til de fem første kapitlene 
av Romerbrevet, er blitt revidert og 
trykt i 800 eksemplarer.
 
Nye har kommet til tro 
Det største en kan få være med på er 
at nye kommer til tro på Jesus. Både i 
Bolivia og Peru har de opplevd dette 
store underet i løpet av året. Gleden er 
stor når nye avlegger vitnesbyrdet om 
Jesus for første gang. Det har vært fint å 
se hvordan de nasjonale selv er til hjelp 
for de som er nye på veien og tar seg 
av dem som rammes av nød og sykdom.
 
Giverglede 
En oppmuntring i arbeidet har det vært 
å se at misjonsfolk både i Norge og 
Sverige har gitt private gaver i takt med 
utgiftene – både til drift, de ulike lit-
teraturutgivelsene og til byggingen i 
Pampa Aceituno. Noen større gaver er 
kommet fra forsamlinger som ikke er 
tilsluttet Lekmannsmisjonen, noe vi er 
spesielt takknemlige for. 

En takk 
Jeg vil rette en takk til dere som står med 
i bønn og offer. La oss fortsette å huske 
på våre medarbeidere og flokkene der 
ute, ikke minst de som er nye på veien. 
Tidsånden er like sterk, og farene og 
fristelsene i denne verden er like store 
der som hos oss. «Begynt er ikke endt, 
det må du vite! Du som har Jesus kjent, 
bli ved å stride!» (Sb 470:2) 

Utdrag fra rapport til årsmøtet
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Vennligst gi ekspedisjonen beskjed i god tid ved adresseendring!
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Bibelhelg på Solgry
23. - 25. september 2022

Talere:
Øyvind Samnøy og Dag Rune Lid
Ledere:
John Peder Samdal (hovedleder), Olav 
Fossdal, Magne Ekanger og Atle Barkve

Påmelding
Via link på nll.no eller til  
Magne Ekanger
mob: 412 45 598
magne.ekanger@haugnett.no

Påmeldingsfrist: 9. september

 
Program
Fredag
19:00 Samling og kveldsmat
20:00 Øvyind Samnøy 

Lørdag
10:00 Dag Rune Lid
11:30 Øyvind Samnøy
17:00 Dag Rune Lind
20:00 Øyvind Samnøy 

Søndag
10:30 Øyvind Samnøy
12:30 Middag og avslutning   
                    
        


