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Jesus sier: «Jeg er veien,
sannheten og livet…»

SÅ VERDIFULLT at faren
gav sitt liv…

Joh 16.6a

Marqos er en typisk ungdom, opptatt av det
ungdommer flest er opptatt av, men ikke
spesielt opptatt av Gud – før det smertefulle tapet. Hans far blir drept. Død på
grunn av troen på Jesus Kristus. At noe var
så verdifullt at faren gav sitt liv for det, endrer alt. På neste side ser du hvordan.
Fra Egypt hører vi vitnesbyrd om kristne
tenåringer som er stolte av hvem de tilhører,
og frimodig viser det. Selv om det fører til ekskludering fra både utdanning og arbeidsliv.
Samtidig har vi nylig hørt resultat fra en
urovekkende undersøkelse her hjemme som
sier at 9 av 10 kristne studenter skjuler sin tro.
Dette er triste tall. Det har ingen hensikt at
vi fordømmer oss, men litt kollektiv selvransakelse kan være nyttig: Hvor sterkt er vi preget
av det vi tror på? Hvor sterkt lever vitnesbyrdet i
oss? Sterkt nok til at de som er rundt oss skimter
noe av verdi? Hva formidler vi videre til den oppvoksende generasjonen? En tro som er som en av
rettene på et koldtbord, der man kan velge det man

har mest lyst på der og da, eller et liv som springer
ut fra en tydelig tro og en relasjon med Jesus, som
er verdt å satse alt på?
Vi vil at flere unge i Norge skal få høre historiene til unge i den forfulgte kirken og møte
gode og sterke forbilder på sin egen alder. Vil
du hjelpe oss? Fokus i dette nummeret er unge
i den forfulgte kirken. Gi bladet videre! Eller
kanskje har du mulighet til å gi en ungdom du
kjenner sjansen til selv å få møte unge mennesker som lever ut sin tro i tøffe omgivelser. Det
kan du gjøre gjennom vår reisetjeneste (se s.10).
La oss sammen støtte og bygge neste generasjon til å leve ut sin tro. Både her hjemme der
troen stadig oftere utfordres i vårt sekulære
samfunn, og der de forfølges for sin tro.
De unge i den forfulgte kirken trenger at vi
støtter og hjelper dem til en sterk og frimodig
tro, på samme måte som de unge her hjemme
trenger at vi gir videre til dem det mest verdifulle vi har. Det som kan hjelpe dem å frimodig
velge Veien, Sannheten og Livet!

Jesus sier: «Jeg er veien,
sannheten og livet…»
Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste
kristne brødre og søstre som lever under press og
forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og
å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle
misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:
• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere
og yte humanitær hjelp.
• Forberede og utruste kristne som bor i truede og
ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.
• Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til
aktivt å støtte og be for dem.
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UNGDOMMER
En ungdom som ser ganske hip ut, står og venter på oss. Med et smil rekker han fram hånden
og presenterer seg som Marqos. Han fører oss
til leiligheten der han bor sammen med moren,
Fawziya. For ikke lenge siden var dette en familie på fire. Marqos' søster forlot familien av en
gledelig grunn: hun giftet seg for noen få uker
siden. Men faren deres, Baghat, forlot familien
helt uventet.

Marqos (17):

«Da far døde for sin

tro, førte det meg

NÆRMERE
JESUS»

Tidligere hadde ikke 17 år
gamle Marqos ofret Gud
mange tanker. Men etter at
faren gav livet for sin tro, ble
Marqos forandret. Nå har
han et levende forhold til
Jesus!
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til islam. Da han ristet på hodet, skjøt de ham.»
Fawziya sier: «Mannen min var en høyt
verdsatt mann i El-Arish; en respektert veterinær. Jeg har hørt at terroristene hadde holdt
øye med ham en tid allerede før de drepte ham.»
Dødsfallet kom som et stort sjokk på familien.
Marqos forteller: «Jeg ropte og gråt. Jeg kunne
ikke gå til likhuset da jeg hørte at far var død.»

forandrer verden

EGYPT:

Velsignet
I dag, 200 km fra El-Arish, henger bildet av
Truet
Mor og sønn deler familiens historie sammen. Baghat på veggen i stuen. Familien flyktet og
Den startet i El-Arish, en liten egyptisk by på de savner faren enormt mye. Men tragedien
Middelhavskysten. «Det var et bra sted å bo,» førte også til en positiv endring. Marqos løper
begynner Marqos. «Vi levde stort sett frede- til et annet rom for å hente farens kors-smyklig sammen med våre muslimske naboer. Min ke. «Han hadde det på seg hver dag,» minnes
Marqos. «Også den dagen
far var veterinær og hadhan ble drept.»
de et godt forhold til mus«Jeg var stolt av far.
limske kollegaer og venner.»
Han stod fast i troen helt
Marqos mor setter seg ned
til siste øyeblikk. Det
på sofaen ved siden av søngjorde meg nysgjerrig,»
nen, og legger til: «På et tidssier Marqos. Moren hans
punkt kom det nye mennesmiler. «Du vet, Marqos
sker til landsbyen. De var
«MEN ETTER DRAPET, FANT JEG
pleide å være en vanpalestinske
immigranter
HAM PLUTSELIG I GANG MED Å
skelig tenåring. Men etmed et svært strikt syn på
LESE BIBELEN OG Å BE»
ter drapet fant jeg ham
islam. Da ble alt forandret.»
plutselig i gang med biDe nye innbyggerne i
bellesning og bønn. Han
El-Arish begynte å true de
gikk oftere i kirken, og
kristne. De spredde flygehan studerte mer. Han
blad som advarte kristne
forandret seg virkelig
om at de måtte forlate landsbyen eller dø. I starten av 2017 ble truslene al- som person.»
Marqos svarer med et forsiktig smil til
vor, og Baghat var et av de første drapsofrene.
«Det var søndag, og mannen min stod tidlig opp morens komplimenter. Han deler hva det var
for å gå til kirken. Deretter gikk han til en mus- som fikk ham til å tilbringe tid sammen med
limsk venns veterinær-klinikk for å arbeide,» Herren: «Da faren min fremdeles var i live,
sier Fawziya, mens Marqos lytter med nedslått våknet han hver morgen klokken 5 for å studere Bibelen og be. Tydeligvis hjalp dette ham til
blikk.
å være en sterk troende.»
Fawziya kunne ikke vært gladere over enDrept
Marqos og Fawziya var ikke til stede ved den dringene hun ser i sønnen. «Hvis han ikke
tragiske hendelsen. I ettertid snakket Marqos forstår et bibelvers, så kommer han til meg og
med en muslimsk venn av faren som ble vitne til spør, og så ber vi sammen.» Fawziya er overdrapet: «Han fortalte meg at to unge maskerte bevist om at mannen hennes ville ha elsket
menn kom inn på apoteket og dro med seg far endringene som er skjedd med Marqos. «Min
ut. De befalte ham å knele på gaten.» Marqos mann og jeg alltid har bedt om at Herren ville
peker på hodet sitt. «De satte to skytevåpen røre ved Marqos' hjerte og dra ham nærmere
mot min fars hode og befalte ham å konvertere til seg.»

Åpne Dører Norge
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UNGDOMMER

Hvordan en podcast kan HJELPE OG STYRKE
UNGE IRANSKE KRISTNE
I Iran hopper 17 år gamle Javaneh* på en
buss og begynner å bevege seg mot «kvinneseksjonen». Hun titter raskt ned på notatene fra korantimen og henter frem mobilen fra lommen. Hun ser seg forsiktig
rundt i bussen før hun åpner app-en på
mobilen. Hun smiler. En ny podcast er tilgjengelig. Hun putter i øreproppene og lukker øynene.
På et lite rom langt fra Iran tar unge Hamid*,
opprinnelig fra Iran, av seg hodetelefonene etter dagens opptak. Javaneh er en av dem han
ønsker å nå med podcasten. «Podcasten er rettet
mot en spesifikk gruppe, nemlig unge mennesker i
Irans huskirker. De har få unge kristne rundt seg,
og trenger tilpasset undervisning fra noen som
forstår deres situasjon og utfordringer. Jeg ønsker
ikke å erstatte kirken eller annet kristent materiale, men jeg har et viktig budskap akkurat til denne
gruppen.»

Javaneh vokste opp i en verden hvor alt
ropte ‘islam’. På skolen, gjennom mediene og
hjemme lærte hun om islam og hvordan være
en ‘god muslimsk jente’. Men etter at hun og
moren begynte å gå i huskirken, ble alt nytt.
Omgivelsene er akkurat som før, men hjertet
hennes er forandret.
Tidligere ønsket Javaneh å forlate Iran i
jakten på en bedre fremtid, men podcasten til
Hamid har fått henne til å forandre mening.
Nå kjenner hun på ansvaret for å nå sine muslimske jevnaldringer med evangeliet. Javaneh
ønsker å være et vitne blant dem og gi svar på
spørsålene deres, og derfor følger hun ekstra
godt med i korantimen. Mange unge kristne
iranere ønsker å forlate landet, og dette er et
av temaene Hamid tar opp i programmet sitt.
Han sier: «Kirken i Iran trenger unge mennesker
som Javaneh. Og iranske ungdommer trenger unge
kristne som viser dem veien til Jesus.»

Tidligere ønsket

Illustrasjonsfoto

Javaneh å forlate
Iran i jakten på
en bedre fremtid,
men podcasten
til Hamid har
fått henne til å
forandre mening
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Hvorfor unge? Fordi

forandrer verden

UNGDOMMER

forandrer verden

barn, tenåringer
og ungdommer er
fremtiden

UNGE MØTER GUD gjennom
engelskopplæring
Pastor Emir og lederne i kirken måtte
finne nye måter å nå unge muslimer med
evangeliet. De snakket og ba sammen før
løsningen endelig kom. Den var både enkel
og effektiv.
I Sentral-Asia kommer det stadig flere restriksjoner mot kristent arbeid blant barn og unge,
og farene øker. Kirkene må være kreative for å
finne nye måter å nå unge muslimer med evangeliet, forteller pastor Emir. Hvorfor unge?
Fordi barn, tenåringer og ungdommer er fremtiden. Den nye idéen kom fra Åpne Dører sitt
litteraturprosjekt, og gikk ut på å få unge muslimer involvert i bibellesning.
Fire kirker startet med å tilby engelskundervisning. De inviterte barn, ungdommer og voksne, kristne og muslimske venner, slektninger
og naboer. Til hjelp i engelskopplæringen tok
de i bruk Bibelen. Det kan være vanskelig å få
mennesker til å tenke på det åndelige, men engelskopplæring er interessant for alle. Mange
i Sentral-Asia er redde for å ta ordet «bibel» i
sin munn. Det blir sett på som et svik mot den
muslimske troen, men å lære engelsk er en god
motivasjon.

For en tid tilbake kom 5 nye tenåringer
til ‘klubben’. En av dem var Rahat, som kommer fra en muslimsk familie. I starten var han
forsiktig og sjenert, men gjennom bibellesningen begynte han å bli nysgjerrig på Bibelen og
kristendommen. En søndag dukket han opp på
gudstjenesten. Etterpå sa han til sin mor at han
ønsket å fortsette å gå i kirken. «Jeg liker kirken.
Menneskene der er så gode og fulle av glede», fortalte han.
I etterkant av dette kom Rahats mor, Indira,
også til kirken. Hun fortalte at hun gjerne ville
at sønnen skulle få fortsette å gå på gudstjeneste og engelskopplæring. Dette var viktig
og oppløftene fordi tenåringene her bare kan
besøke kirken dersom foreldrene tillater det.
Moren gav også en skriftlig tillatelse slik at
sønnen kan gå i kirken sammen med en kristen
nabo dersom hun selv ikke har mulighet til å
følge ham. Indira har en yngre sønn og datter
som hun også ønsker å ta med seg i kirken.
Idéen med engelskopplæring virket spesiell i
begynnelsen, men den er blitt en utrolig suksess. Gjennom den har kirken fått mulighet til
å formidle Guds ord både til unge muslimer og
deres foreldre.

Åpne Dører Norge
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«BE FOR OSS!»

forandrer verden

UNGDOMMER

forandrer verden

Yousif (18) fra Irak

Mange unge er frimodige med sin tro, selv om det kan få konsekvenser. Forfølgelsen ser forskjellig ut alt etter hvilke land
og regioner ungdommene kommer fra. Noen opplever diskriminering og begrensning i muligheter til utdanning og jobb, andre
er stadig utsatt for vold eller lever i frykt for å bli kidnappet. Her
møter du seks unge kristne som deler sine bønneemner med oss:

“Bønn er viktig! Bønn gjør at
troen din vokser; den gjør deg
sterkere. Det viktigste er å be
om fred. Viss vi har fred, har
vi et godt liv. Derfor er fred det
viktigste for oss.»

Abraham (21) fra Colombia
«Jeg er utrolig takknemlig
for deres forbønn. Mitt håp
er at Gud gjennom deres
bønner gir meg styrke til
å følge hans vei. Dere er en
gave fra Gud. Bønnene deres viser Guds kjærlighet.»

«Be om at Gud må hjelpe meg
å leve ut min visjon om å dele
Hans ord med ikke-troende.
Spesielt i landsbyen min, men
også andre steder hvor Guds
ord blir motarbeidet. Jeg har
også et stort ønske om at min
far og bror skal bli kjent med
Jesus.»

Be for
kristne ungdommer:

•
•
•
•
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«Be for tenåringer i
Palestina som ikke bryr
seg om religion. De
trenger å møte Jesus og
bli kjent med ham.»

Yusuf (17) fra Afrikas Horn

Om gode forbilder
og ledere
Om styrke til å stå i
den vanskelige situasjonen de lever i
Om frimodighet til
å leve ut sin tro og
være et vitne

Illustrasjonsfoto

Bahia* (22) fra India

Nardine (15) fra Bethlehem

«Be for meg. Mange utfordringer ligger foran meg, men jeg vet
at Gud vil kjempe for meg. Dine
bønner er til stor hjelp. Be også
om at min familie skal møte
Jesus og bli kjent med ham.»

Om beskyttelse

Åpne Dører Norge
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Ungdommer kan
forandre verden
med bønn!

SHOCKWAVE – en internasjonal bønnebevelgelse
for forfulgte kristne
Sett av EN TIME, EN KVELD eller EN HEL NATT. I år er fokus på Egypt.
På www.opendoors.no finnes gode ressurser:

• lederhefte • andakt • film • bønnekort

REISE
«LIVET MITT blir aldri det samme etter dette»
ER DU KLAR FOR UTFORDRINGEN?
«Som 18-åring fikk jeg være med
å bære bibler over grensen inn
i Kina. Der møtte jeg en kinesisk pastor og kona. Han hadde
vært i fengsel i 21 år mens hun

hadde tatt seg av deres 6 barn.
Han hadde vært lenger i fengsel
enn jeg hadde levd! Det var en
enormt stor demonstrasjon av
hva Jesus var verd for dem.

Jeg lærte hvilken styrke og forskjell det utgjør å feste blikket
på Jesus, når man er i vanskelige
situasjoner. Dette har fulgt meg
siden.»

- Kristine Eiken Sortland, styreleder i Åpne Dører

REISE ELLER SENDE?
Reis selv
Spons eller gi en reise til
dine barn, barnebarn eller
en ung du vil være med å
støtte i kallet – for å utruste en ny generasjon.

•
•
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TYPE TUR:

• Bibelkurer • oppmuntringstur • bønnetur • rene ungdomsturer • familieturer • spesialturer
OMRÅDER:

• Nord-Afrika • Egypt • Kina • mange flere reisemål.

BLI MED PÅ Å OPPMUNTRE
våre forfulgte søsken
Ord og bilder kan være med
å gi nytt håp, trøst og styrke
til brødre og søstre som
lider på grunn av sin tro. I
vår reiste et team fra Åpne
Dører til Sentral-Asia for
å besøke forfulgte kristne
og se arbeidet der. Teamet
fikk mulighet til å overlevere bilder med hilsen fra
norske kristne, blant annet
til en jente på 18 år. Bildene
fikk ansiktet hennes til å
lyse opp. «Er det folk som ber
for meg?», spurte hun.

Har du lyst å være med å støtte
og styrke kristne som står i en
krevende hverdag på grunn av
sin tro? Vil du vise dem at de
ikke er alene?

• Skriv en liten hilsen på
•
•

engelsk på et ark
Få noen til å ta et bilde
av deg der du holder opp
arket
Send bildet på mail til oss

TIPS: Få gjerne med deg familien, venner, ungdomsgruppen

eller bibelgruppen 
FORSLAG TIL HILSEN:
You are not alone
I/We pray for you
You are so brave – I keep you in
my prayer
Bildene vil bli printet ut og tatt
med til feltet, der de overrekkes personlig til vår forfulgte
familie. Slik får de se at noen
står sammen med dem; dette
betyr mer enn vi aner for
kristne som står alene!

Åpne Dører Norge
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WORLD WATCH NYHETER

World Watch Nyheter
kirker tvinger koptere til å holde begravelser i gatene

Koptiske kristne har vært nødt
til å holde utendørs begravelser
fordi kirkene deres er stengt. 6.
september ble Wadih Habib
Henein (68) gravlagt, og seremonien foregikk under skjerpede sikkerhetstiltak, i gatene
i landsbyen Dimshau Hashim
(Minya-regionen). Dette rapporterer det koptiske nyhetsbyrået Watani, som også melder om flere gatebegravelser
ulike steder i landet.
31. august ble en gudstjeneste i Dimshau Hashim avbrutt.
Et koptisk hjem i landsbyen ble
også angrepet av en mobb. De

PAKISTAN: Kristen

Åpne Dører Norge

lignende hendelser og økt ekstremisme.
10. september startet det
koptiske samfunnet i Dimshau
Hashim en tredagers faste hvor
de ba om fred i landsbyen.

familie flykter etter at huset ble satt i brann

Det pensjonerte vaktmesterparet Grace Bibi (68) og Bashir
Masih (72) var de eneste kristne i Gujar Khan, som ligger ca
60 kilometer fra hovedstaden
Islamabad. 20. september ble
Bashir angrepet på gaten rett
utenfor huset deres. En muslimsk nabo og brødrene hans
ga Bashir juling; og det var ikke
første gangen. Men denne gangen bestemte ekteparet seg for
å gå til politiet, og de muslimske
brødrene ble rasende.
Neste dag kom brødrene sammen med 10 andre; alle
bevæpnet med skytevåpen,
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muslimske angriperne protesterte mot at koptere samles i
hjemmene for å be. Etter angrepet ble 19 muslimer arrestert,
og det koptiske samfunnet ble
invitert til et «forsoningsmøte» med lokale muslimske ledere. Men kopterne nektet, rapporterer Watani. Det kan ha
sin forklaring i at biskop Makarios av Minya og den lokale
menneskerettighetsaktivisten
Ezzat Ibrahim nylig har advart
mot slike forsoningsmøter. Disse møtene er heller med på å sabotere enn å sikre de kristnes
rettigheter; de gir grønt lys for

kjepper og brennende fakler.
De trengte seg inn i huset og begynte å slå alle som var til stede.
Siden det var en offentlig helligdag, var både ekteparet, de fire
sønnene, deres koner og barn
hjemme. Da sønnene prøvde
å hindre dem i å slå kvinnene
og barna, slo angriperne dem
med kjepper og pistoler. Den
ene sønnen, Imran, falt blødende om. Etterpå stjal angriperne
penger og verdisaker, satte fyr
på innboet og et kjøretøy. Eiendommen ble rasert, men alle
klarte å rømme til slutt.
Familien har fått beskjed om

at de blir drept hvis de kommer
tilbake. Angriperne er mektige
og har forbindelser høyt oppe
i regjeringen. De driver også
med våpenhandel og narkotikasalg, så ingen våger å ta opp
kampen mot dem.
Flere menneskerettighetsorganisasjoner har sagt de vil
hjelpe familien Masih. Foreløpig lever ekteparet med fire
sønner, svigerdøtre og 11 barnebarn i skjul i et telt, og ingen er
så langt arrestert for angrepet.

SUDAN: Regjeringen

gir kirken tilbake 19 eiendommer

Den sudanesiske regjeringen
har levert tilbake 19 eiendommer til Sudanese Church of
Christ (SCOC), to år etter at de
konfiskerte dem.
Skjøtene på eiendommen
ble levert tilbake 24. september,
forteller en lokal kilde til World
Watch Monitor. Dette som følge av at en sudanesisk domstol
dømte mot regjeringen, og beordret at eierskapet skulle tilbakeføres til kirken. Saken mot
fem SCOC-kirkeledere ble også
henlagt.
Den overraskende kjennelsen kom etter en langvarig

tvist mellom myndighetene og
SCOC om eierskapet til kirkens
eiendommer. Departementet for religion hadde nemlig
etablert en rivaliserende eiendoms- og bygningskomite som
overtok ansvaret for administrasjonen av SCOCs eiendom.
Dommen falt samtidig med
at Sudan presser på for normalisering av forholdet til USA.
Landet ble også fjernet fra USAs
liste over statlige sponsorer av
terrorisme. Men menneskerettighetsgrupper har kontaktet
Washington og bedt dem bremse «normaliserings-prosessen»,

fordi det har vært lite spor av
fremgang når det gjelder å følge menneskerettighetene.
Under Sudans president
Omar al-Bashir har flere kirkeledere blitt trakassert, forhørt
og stilt for retten. I mai 2017
skrev SCOC et åpent protestbrev til regjeringen om "systematiske brudd på kristnes religiøse frihet".

SETT AV EN SØNDAG I NOVEMBER TIL
Å HA FOKUS PÅ FORFULGTE KRISTNE.
Ressurser på www.opendoors.no:

•
•
•
•

Illustrasjonsfoto

EGYPT: Stengte

Filmer
Tips til preken
Powerpoint
Eget opplegg for barn

«Skolen er kontrollert av de lokale
myndighetene. Der er det umulig
å være kristen, eller lese Bibelen,»
forteller Mateo (17 år) fra Colombia.
Mateos mor, Agusitna, risikerer både sin
frihet og sitt liv for å smugle bibler og dele
evangeliet til de unådde blant sitt folk.

GI:
VIPPS:
ÅPNE D ØRER
/5

06999
KONTONR:
3060 07 70000
BLI FAST GIVER
norway@od.org:

Åpne Dører Norge
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Takknemlighet etter
en helg med Guds
rike og forfulgte
kristne i fokus.

LOVSANGEN:
Takk til Jan
Honningdal
og et stort
tverrkirkelig
lovsangsteam!

Allerede på åpningsmøtet fredag kveld
måtte vi sette ut
flere stoler…
Se panelsamtalen på

youtube. Søk på «Åpne Dører panelsamtale»

GLIMT FRA
Forfulgt 2018
Vår gjest Lydia fra Asia delte fra sitt
hjerte, om de som er gjenstand for hard
forfølgelse i noen av landene som ligger
øverst på WWL: Gode medarbeidere
som ikke dukker opp etter et oppdrag,
og man får vite at de ikke lenger er blant
oss her på jorden. En familie som mister 26 medlemmer etter bombing av en
kirke. Kvinner som har blitt misbrukt på
det groveste. Og gjenreisning til nytt liv,
evangeliet som går fram, mennesker som
opplever å møte Jesus på mirakuløst vis
– hånd i hånd. Paradokset og spennet vi
befinner oss i på denne siden av evigheten.
Våge å se smerten i øynene, og vite at der
er et håp, uansett! Takk Lydia, for det du
delte med oss! Vi ber om Guds velsignelse og
beskyttelse over deg og din familie, og den
tjenesten dere står i.
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Åpne Dører Norge

Har lidelsen en
plass i vår hverdag,
eller skal vi forsøke
å unngå den?

Be for ASIA BIBI –

Lydia minnet oss
om å be for Asia Bibi. 5-barnsmoren som nå
har sittet i en liten fengselscelle i snart 10
år. Hennes døtre er nå i gifteklar alder, de
har ikke fått være sammen med henne hele
denne tiden. Siste måneden har der vært
utvikling i saken, men nå før bladet går
i trykken er situasjonen krevende og
uavklart. Be om styrke, mot og beskyttelse
for hele familien.

PANELSAMTALEN:
Takk til travle kristenledere som kom og belyste temaet: Hva kan kirken i Norge lære av forfulgte kristne? Det ble en spennende og utfordrende samtale om utfordringene vi som kristne
opplever i et etterkristent samfunn. Øyvind Åsland, gen. sekr. NLM, Anne Christiansen, pastor og leder for JesusKvinner, Øystein Gjerme, pastor og leder for Salt, Anne-Linda Brattsberg
Thorsen, diakon og lovsangsleder.

ÅRSMØTET:
Styreleder Kristine Eiken Sortland og
generalsekretær Morten Askeland delte
fra arbeidet i Åpne Dører, både resultater
og visjoner. Mulighetene og utfordringene er store. Markene er hvite til høst,
og vi kan være med.
Filmen Core Values som handler om ÅDs
verdier og visjoner ble vist – Anbefales!
Den kan sees på Åpne Dørers hjemmeside.

Worship from a
broken place,
hvordan ser det ut? (tilbedelse fra et brutt sted)

Takk til Salem – og takk til alle som
reiste land og strand eller tok bussen inn
til byen for å være sammen med fokus på
våre forfulgte søsken!

Åpne Dører Norge
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MØTEKALENDER NOVEMBER:
4/11

11:00

Haugesund Nordre
Misjonsmenighet

11/11 19:00 Egersund bedehus
11/11 11:00 Åsane Misjonskirke

4/11

11:00

Randesund frikirke

11/11 11:00

4/11

11:00

Bamble Frikirke

14/11 19:00 Hordvik bedehus

4/11

11:00

Misjonskyrkja Lindås

17/11

4/11

19:00 Gjerpen Misjonskirke

18/11 11:00

Bryne frikyrkje

6/11

15:00

Pensjonistforening Lakselv

18/11 11:00

Tønsberg Pinsekirke

7/11

16:00

Kirkeforeningen i Karasjok

18/11 11:00

Haugesund Misjonskirke

8/11

17:00

Kirkeforeningen i Lakselv

18/11 18:00 Zion Vanse, Lista

8/11

19:00

Salem bedehus, Storebø

25/11 11:00

Herøy Frikyrkje

Stand Get focused i Tønsberg

25/11 11:00

Misjonskirken Bethel Bergen

10/11 10:00 Kvinnelunsj Bergen frikirke

25/11 11:00

Sandnessund menighet, Kvaløya

11/11 11:00

Gudstjeneste Landås kirke

25/11 17:00

Sion Gurskøy

11/11 11:00

Lakselv Kirke, Søndag for
forfulgte

25/11 18:00 Vengsøy bedehus, Kvaløya

11/11 16:00

Fellesmøte Nain, Voss

11/11 17:00

Kistrand Kirke, Søndag for
forfulgte

9/11

18:00

Oddernes kirke
Riska bedehus

25/11 18:00

Pinsemenigheten Saron Sotra

25/11 19:30

Langeland bedehus

FAKKELTOG 2018
BERGEN:

29. oktober

Torgalmenningen 18:30

STAVANGER:

1. november

Paviljongen ved Domkirken 18:00

KRISTIANSAND:

1. november

Kristiansand Frikirke 18:00

ÅLESUND:

5. november

Kipervik-toget 18:30

ARENDAL:

8. november

Sørlandskirka 18:00

LAKSELV:

8. november

Torget 19:00

OSLO:

12. november

Oslo Domkirke 17:00

TØNSBERG:

18. november

Domkirka 18:00

STOKMARKNES:

18. november

Stokmarknes torg 17:00

TRONDHEIM:

24. november

Dokkparken 15:00

ØYSTESE:

9. desember

Øystese Kyrkje 18:00

Årets Tema:

«BARN OG UNGE
FORFØLGES FOR
SIN TRO»

