
NR
. 1

 - 
20

21
 - 

90
. Å

RG
.

G
ID

EO
N

BL
A

D
ET



2 GIDEONBLADET NR 1 - 2021

G
ID

EO
N

B
LA

D
ET

UTGIVER LANDSSTYRET 
Landsformann
Per Inge Langeland
Mobil:     922 15 090
pil@lyse.net

Nestformann
Arnor G. Evensen
Mobil:     901 56 404
agundere@online.no

Landsøkonom 
Vidar Grindheim
Mobil:    911 11 321
norcert@gmail.com

Landstilsynsmann
Tom Kleve
Mobil:  948 37 857
tomkleve@hotmail.com

Region Øst
Jan Lorang Brynildsen
Mobil: 909 28 375
jan.l.brynildsen@hiof.no

Region Sør
Dag Abrahamsen
Mobil: 905 48 731
dagrabraham@gmail.com

Region Vest
Stein Arne Haugland
Mobil: 906 59 264
stein.arne.haugland@gmail.com

Region Midt
Ove Aksnes
Mobil:  901 81 779
ove@oveaksnes.no

Styremedlem i det
internasjonale hovedstyret
Kåre Nordpoll
Mobil:  415 30 711
knordpol@online.no

NGD
Leder
Aud O. Jekteberg Nordpoll
Mobil: 95866091
aunordpo@online.no

Nestleder
Bodil Heide
Mobil: 416 85 702
bodilheide@hotmail.com

Regionleder A
Inger Taubo
Tlf. priv: 66 84 91 26
Mobil: 982 82 081
inger.taubo@bergersen.no

Regionleder B
Reidun Kalleklev Grindheim
Mobil: 451 01 823
reidungrindheim@gmail.com

Sekretær
Tatiana Gresberg
Mobil: 413 38 601
o.a.gresberg@gmail.com

Tilsynskvinne
Elsa Marie Håland
Mobil: 976 09 642
hana_norway@yahoo.com

ANSATTE
Generalsekretær
Steinar A. Hopland
Mobil: 924 83 600
shopland@gideon.no 

Kontorleder
Kjersti Graatrud Aronsen
Kontor:  67 13 95 20
karonsen@gideon.no

Utgitt av:
Norsk Gideon

Ansvarlig redaktør:
Steinar A. Hopland

Layout:
Kjersti Graatrud Aronsen
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KONTAKTINFO
Adresse: 
Baker Østbys vei 5 
1351 Rud

Telefon:  67 13 95 20

E-mail:  post@gideon.no

Hjemmeside: www.gideon.no

Org.nr.:  969 960 702

KONTONUMMER
8200.01.39935

 

Søk på Norsk Gideon 
VIPPS: 19938

The Gideons 
International 
in Norway

Forsiden:
Fra TGI sin satsing kalt 
"Reach Responders". Kåre 
Nordpoll skriver om dette 
på side 17.

Bildet t.v.:
Meld deg på årets Lands-
møte i Stavanger. Les mer 
på side 8-9.

 VELKOMMEN TIL 
Landsmøte i Stavanger
 25.-27. juni
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Side 12-13 Side 20-22

Side 23-25 Side 26-27

Side 30-31 Side 32-33

Gideons damestyre presen-
terer fire nye kort som har 
allsidig bruk.

Les om søndagsskolen - vår 
verdimessige grunnmur?

Gordon Lindsay, en kjent 
pinseevangelist, skrev om 
William E. Branham;  A man 
sent from God. 

Daglig leder Olav Humle-
bekk forteller om Naviga-
tørenes arbeid.

Les om Gideons arbeid  på 
frammarsj i Russland. 

Et blått Gideon testament 
forandret livet til Tommy 
Undheim.
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GENERALSEKRETÆR Steinar Hopland

Herren er med deg, 
du djerve kjempe!

Dette var det bønnesvar Gideon helt 
konkret og hørbart fikk fra Gud. Men 
han ville jo helst bli fritatt fra opp-
gaven han var pålagt. 

Jeg tenker litt på det når vi venter på bønne-
svar. Vi medlemmer i The Gideons Interna-
tional i Norge har nok sendt noen bønner 
til vår Skaper om at forholdene må legge seg 
bedre til rette for det arbeidet vi skal utføre. 
Det har kanskje også vært lite aktivitet både 
i innsamling av midler så vel som i utdeling 
av Ordet der du bor?

Jeg tror vi må sette oss inn i den situasjo-
nen vår bror som ga navn til forbundet var 
i. Han hadde mistet troen, var i ferd med 
å resignere helt, men fikk klar melding fra 
oven om å gå på videre, med Herren i ryg-
gen. Per Lønning presiserer i sin bok Kristen 
tro at «å bli bønnhørt» (eisakuein på gresk) 
som finnes fire ganger i Det nye testamentet, 
brukes i to betydninger: Å høre på, lytte til; 
men også om å få noe som det blir bedt om, 
Gud innfrir bønnebegjæret. I Gideons til-
felle ble han lyttet til, men vår Herre ga ham 

likevel marsjordre ut mot det som kunne se 
ut som en umulig oppgave. En tanke håpløst 
kan også vårt store prosjekt oppleves som til 
tider. Vi skal være
-  menn som styrker hverandre i tro og 

gjerning og 
-  menn som forkynner budskapet gjennom 

den personlige evangelisering og utdeling 
av Bibel og Nytestament på strategisk 
smarte steder sett mot formålet.

-  på toppen av dette skal vi være forbilder 
for andre, i familien, i vår omgangskrets 
og i arbeidslivet. 

Kan vi makte dette? Vel, røsten vi hører har 
den samme klare melding som tidligere: 
Herren er med deg! Og vi samler krefter, og 
vi går i tro.

På de neste sidene leser du om en av dine 
viktigste utdanninger, Søndagsskolen. Om 
en profet fra vår tid utenom det ordinære. 
Om vår utdeling av Bibler i fengsler, og om 
en Gideon-kvinne med glød som har gode 
råd til oss andre. Dette og mer til skulle 
være egnet til å styrke vår kampmoral. Ha 
en fin og frisk vår!

Ledig lederstilling i vår administrasjon
På side 41 annonseres stillingen som 
Generalsekretær i  forbundet. Den er 
ledig fra 1. august. Vi håper å få flere, 
gode søkere til denne. 

Fortrinnsvis skal det være en gideonitt 
med solid og relevant utdanning, gjerne 
god praksis fra en administrativ stilling, 

og ønsket alder er under 50 år. Kanskje 
du selv er aktuell? Eller du har noen i din 
krets som fyller kravene til denne jobben? 
Skulle det være en person som i dag ikke 
er medlem i Gideon, må det være en som 
har en passende bakgrunn og står inne 
for våre medlemskriterier. Takk for at du 
tenker over saken og ber for dette viktige 
spørsmålet!
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LANDSSTYREFORMANN Per Inge Langeland

Aktivitet gjennom skiftende tider

Vi har fått et klarere perspektiv på 
Guds plan, og mer enn noen gang er 
vi sikre på at The Gideons Internatio-
nal er til ære for Herren til alle tider, 
enten det er overflod eller knapphet. 
Dette meldes det fra våre medlemmer 
i Ecuador i disse dager. Begrensninger 
under pandemien har samtidig gitt 
anledning til å søke hva Herren har 
planlagt som neste steg for våre med-
lemmer, sier regionlederen. 

Mange undret seg da pandemien brøt ut for 
et år siden: Hvordan kan vi nå utføre det vi 
har planlagt, for å fortsette den virksomhe-
ten vi har tatt på oss..? 

Så ser vi at de ytre begrensninger vi må 
forholde oss til ikke betyr at alt stopper opp. 
Det skjer oppløftende ting likevel, både i vårt 
land og på andre kanter av verden! 

I Guam har de lagt om den vanlige møtefor-
men, og har stor glede av å samles til bønne-
møter utendørs i små grupper. I Columbia 
bestemte de seg for å gå to og to ut på gatene 
for å møte dem som har både materielle og 
åndelige behov, og de opplevde en velsignel-
se ved å kunne gi dem hjelp og Livets brød! 
I Indonesia opplever de at avdelingene har 
blitt styrket mer enn de kunne håpe på, og 
de virtuelle bønnemøtene varer nå to timer i 
stedet for én! – Dette er eksempler på inspi-
rerende meldinger vi mottar i disse tider! 

Som medlemmer i Norge står vi sammen i 
dette spesielle internasjonale fellesskapet, 

med et felles grunnlag og en felles målset-
ning! Mange er med i bønn for arbeidet, og 
aktiviteter kan opprettholdes ved den støtte 
som gis. Vi er svært takknemlige for at små 
og store gaver kommer regelmessig inn til 
dekning av bibelkjøp og til administrasjon! 
Samtidig ser vi behov for å styrke økonomi-
en noe, og har frimodighet til å be om ekstra 
gaver. 

Det er en glede å ønske nye medlemmer vel-
kommen inn i organisasjonen! Det er menn 
som er tiltalt av det grunnlaget The Gideons 
International bygger på, og ser at det er et 
spesielt forbund med fokus på å tjene Gud 
i hverdagen. Av naturlige årsaker mister vi 
noen medlemmer i årets løp, så vi vil stadig 
ha fokus på å få med nye!

David oppfordret Israel om å gå igang med å 
bygge helligdommen. 
Overgi nå deres hjerte og sinn til å søke Her-
ren deres Gud! Gå igang med å bygge hellig-
dommen for Herren Gud. 
– La oss ta denne oppfordringen til oss. Vi 
skal bygge Guds rike her og nå, utføre det 
kallet Herren har gitt oss. En bibellærer fore-
slo at med dagens språk kan det uttrykkes 
slik: «Get up and get going!» 
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En av historiens mest beundrede 
personer er Jesus. For kristne er Han 
Guds sønn og vår frelser, men også 
det lysende eksempel på et menneske 
med personlige egenskaper vi, i man-
ge tilfeller, bare kan se langt etter. 

Vi klarer ikke å følge opp vårt ideal. Men vi 
skal alltid forsøke å bevege oss i den retning. 
Flere andre religioner betrakter også Jesus 
som et stort ideal. En av dem er den mus-
limske tro hvor Jesus er nevnt 34 ganger i 
Koranen. Hva gjorde Ham til den som vi vil 
etterligne, om vi bare kunne ha maktet det?

Den amerikanske forretningsmannen og 
lederen George Barna drev i mange år et 
markedsanalyse-selskap med i hovedsak 
kristne organisasjoner som kunder. Men 
denne nå 66 år gamle lederen er også en 
hengiven kristen som har skrevet 50 bøker. 
Han har vært universitetsprofessor i Ari-
zona i en periode og han har virket som 
protestantisk pastor. I mitt yrkesliv har jeg 
vært mer enn vanlig interessert i personlige 
karaktertrekk og hvordan disse spiller seg 
ut i ledende stillinger. Bl.a. av denne grunn 
appellerte boken ‘Think like Jesus’ mye til 
meg. I denne mener George Barna at han har 
identifisert 13 ulike personlighetstrekk ved 
Jesus som gjorde Ham til det Han var. Han 
har gjennomgått Jesu samtaler, andres utsagn 
om Han og sett på de handlinger som ble ut-

ført, sammen med en generell studie av Hans 
livsførsel. Listen han kommer frem til etter 
disse årelange studier kan være inspirerende 
for oss i Gideon ettersom vi også tenker mye 
på hvordan vi skal leve livene våre.

En viktig premiss, sier forfatteren, når 
vi skal bedømme kvaliteter som følgere 
av Jesus, er vår anvendelse av tiden. Han 
skriver at tiden vi har til rådighet er meget 
verdifull, og vi bør absolutt huske at den 
ikke er fornybar. Kanskje du også bør gjøre 
en analyse av hvordan den tiden du har til 
rådighet benyttes? Hvilke valg gjør du i den 
sammenheng, og hvordan din bruk av dager 
og timer sammenfaller med de anbefalinger 
som finnes i Bibelen? Hvilke endringer i din 
livsførsel trenger du å gjøre? Et svært utfor-
drende spørsmål som kanskje gjør oss litt 
forlegne. De begreper leseren av boken blir 
spesielt oppfordret til å ha fokus på og måle 
seg mot er:
1. Modenhet i troen
Klarer du å integrere din kristentro inn i alle 
dimensjoner i ditt liv, eller er der områder i 
din daglige gjøren og laden som faller uten-
for det du står for som en troende?
2. Være en man alltid kan stole på
De fleste vil vel svare ja på et slikt spørsmål. 
Men er det tillit rundt deg i alle forhold slik 
at folk helt ubetinget fester tiltro til at det du 
sier og gjør er riktig? At du aldri forsøker å 
lure noen?

Av Steinar Hopland

Karaktertrekk vi skal strebe etter
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3. Å fremme sannhet
Du klarer å formidle tanker, idéer, fakta og 
prinsipper på en måte som ikke er vridd mot 
å stille deg selv i et bedre lys. Ditt budskap er 
alltid styrt av en atmosfære preget av bibelsk 
kunnskap.

4. Visdom
Du har et sunt og rotfestet forhold til Gud og 
fører et levende bønneliv, balansert mellom 
denne verdens realiteter og Vår Herres be-
skrivelse av den rette vei. Du er en reflektert 
person.

5. En sensitiv bevissthet
Du har en følsomhet for hva den Helli-
ge Ånd vil formidle til deg, du vet når du 
nærmer deg synd, du stoler helt på Skriftens 
moralske veiledning og du tar konsekvensen 
av den.

6. En anstendig moral
Du følger de moralbud som anvises og 
forstår hva dine personlige retningslinjer 
skal være når det f.eks. gjelder sex, bruk av 
alkohol og stoff, pengebruk og personlig 
integritet osv.

7. En gudelig oppførsel
En krevende overskrift dette, men det menes 
at vår interaksjon med andre mennesker 
preges av vennlighet, tilgivelse, respekt og 
oppmuntring. Vi er konsistent her, og vi 
møter den enkelte med innlevelse.

8. Et kontrollert temperament
Du klarer å både ha styring på ditt sinne når 
du blir oppbrakt og være et forbilde når det 
gjelder å vise tilbakeholdenhet, tålmodighet 
og rimelighet. Går du over streken søker du 
straks tilgivelse.

9. Talemåter som passer seg
Du får til å gjennomtenke hvilke ord du skal 
bruke og hva som ville bli feil. Unngår ord 
som provoserer frem hissige diskusjoner og 
mistro, og du misbruker aldri Guds navn.

10.  Et kjærlig hjerte
Du setter Guds ord først, noe som reflekte-
res i at du er andres tjener, og gjerne setter 
andres sak før din egen selv om dette fører 
til kortsiktige ulemper for deg. Du gjør dette 
med lett hjerte.

11.  Grunnleggende riktige verdier
Dine mål preges av at du elsker Gud av hele 
ditt hjerte og hele ditt sinn og at du har et 
brennende ønske om å leve i pakt med det 
som er rett og riktig, Dette ønsker du foran 
alt annet.

12.  En tjeners ånd
Du ofrer noe for at rettferdighet skal skje og 
du tar et ansvar for å hjelpe andre som er i 
behov av det. Du skyver til side egne aktuelle 
behov, dine lyster og gir god tid for å komme 
noen til unnsetning.

13. Ydmykhet
Du har et realistisk bilde av deg selv, er ikke 
pompøs eller arrogant, men gleder deg heller 
i andre suksess. Du driver ingen form for 
manipulasjon og ser egne begrensninger. Du 
trenger ikke være først eller smartest hele 
tiden.

Jesus var som vi alle vet i stand til å elske 
sine fiender, han motsto alle fristelser, og 
hadde en indre styrke som vi bare kan bøye 
oss i støvet for. Kan vi klare å forbedre oss 
på noen av de dimensjoner som forfatteren 
George Barna trekker opp for oss? Her som 
ellers når vi står overfor formidable utfor-
dringer må det bes om den ekstra vilje, den 
nye kraft og de tilleggsevner vi tenger både 
for å gå løs på oppgaven, men også fullføre 
løpet. Vi oppdager at vi på ingen måte er et 
dydsmønster og at vi, sett mot denne kreven-
de listen, nok har adskillige riper i lakken. 
Da må vi tilgi oss selv, og be om tilgivelse 
fra det høye. Aller først be om forlatelse der 
vi har skuffet eller såret noen. Deretter hos 
Gud. Når vi strever med dette er det godt å 
lene seg mot nåden. For en som ikke er helt 
på innsiden av de kristne miljøer, eller kan-
skje har møtt Jesus alene gjennom et testa-
mente, kan begrepet nåde slås opp leksikalsk 
(f.eks. i Det store, norske leksikon) slik: 

«I kristendommen er nåde et uttrykk for 
Guds kjærlighet og barmhjertighet. Gud lar, 
for Kristi skyld, nåde gå for rett. Det vil si at 
Gud fritar de skyldige for den fortjente straff, 
tilgir dem og tilbyr dem evig liv i sitt rike.»

Jeg leser denne definisjonen med glede, og 
takk!
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” Dere må bare bli stående 
 i troen, grunnfestet og stødige... 
 (Kol. 1,23a)

Dette er årets motto for landsmøtet, 
på samme måte som det også er det 
for den internasjonale kongressen 
som skal holdes en måned senere i 
Orlando.

Bibelverset som skal klinge i ørene våre i for-
beredelse og gjennom landsmøtedagene er 
en oppfordring for å hindre frafall fra troen, 
og ha blikket vendt mot håpet i Jesus Kristus. 
Vi må aldri la oss rive bort fra det! 

Til å hjelpe oss i forkynnelse, takk og bønn 
rundt dette kommer evangelisten, pastoren 
og forfatteren Oddvar Søvik. Flere kjen-
te bøker har han skrevet om det å forsvare 
troen, og vært en kjær foredragsholder, over 
hele landet, rundt dette og tilgrensende 
tema. 

Oddvar har bakgrunn som ansatt leder både 
i Den norske kirke og i frimenigheter. Vi er 
mange som gleder oss til å møte denne erfar-
ne og innsiktsfulle forkynner i Stavanger.

Mikael Järlestrands sang vil ledsage ordet 
på en måte som underbygger denne viktige 
teksten. Vår svenske bror har en fortid med 
utgivelser av plater, 9 CD’er er det blitt, han 
har sunget for Gideon internasjonalt, og han 
behersker hele bredden fra de gamle salme-
toner til de siste års gospelversjoner. Som 
forkynner og faktisk også pastor er det man-
ge som oppsøker de steder han opptrer. I ord 
og toner har vi med andre ord denne gangen 
det ypperste vi kan få med oss. 

Som gjest fra The Gideons International får 
vi denne gangen én person, økonomidirek-
tøren Kevin Keck som fra sin helt sentrale 
posisjon i den verdensvide organisasjon har 
en oversikt  over helheten i det vi er med i, 
og han vil gi oss noen perspektiver – og kan-
skje også noen tanker om Gideons fremtid. 
Spennende og inspirerende kan dette bli for 
oss som deltar.

Flere morsomme utflukter er planlagt i og 
rundt denne byen som gikk fra hermetikk 
til olje i 70-årene og som preges av velstand, 
men også av en flott misjonshistorie – i til-
legg til de særdeles vakre naturlige omgivel-
ser. Og vi trenger å reise litt når vi kommer 
til juni etter at mange av oss omtrent ikke 
har vært utenfor hiet i et år. 

 VELKOMMEN TIL

Stavanger
LANDSMØTE  25.-27. juni
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Vær velkommen - meld deg på allerede nå
m Et flott program
m En nydelig by
m En fin tid på året
m Et konferansesenter og et hotell av ypperste 

klasse
m En sak å arbeide for som ingen kan konkurre-

re med
Hva kan hindre deg i å delta på årets 
Landsmøte i Gideon?

FLOR & FJÆRE
- Nytelse av 
en annen verden –
Ja, det er overskriften når eierne 
av denne skjønne naturparken på 
øyen Sør-Hidle i Ryfylke beskri-
ver sitt tilbud. Det er til denne 
Gideon inviterer landsmøtedelta-
kerne 2021 til en tur med middag, 
dagen før landsmøtet starter. For 
dem som vil oppleve litt mer enn 
selve møtet. Det dreier seg om en 
prisbelønnet attraksjon hvor man 
er omgitt av blomstrende hager og 
palmer, nydelig utsikt og en herlig 
middag blant de eksotiske planter. 
En flott båttur er også inkludert i 
prisen. 

Pris for utflukt inkl. middag:
kr. 1390,- pro pers.
(barn halv pris). 

Vi nevner dette nå i god tid slik at 
du også legger denne torsdagen inn 
i planen, hvis du ønsker det – da 
blir det tre flotte dager i Stavanger 
til sommeren! Turen starter for 
øvrig kl. 17.00 den 24.6. og båten 
frakter oss tilbake til sentrum i 
titiden.

2021
International 
Convention
Ønsker du å delta på den inter-
nasjonale Convention i Orlan-
do, Florida 20.-25. juli?

Påmelding skjer via vårt kon-
tor; post@gideon.no
Tlf. 67 13 95 20.

PRISER 

ROM INKLUSIV HELPENSJON:
Dobbeltrom, 2 pers. pr. døgn Kr. 2.420,-
Enkeltrom pr. døgn  Kr. 1.455,-

DAGPAKKE/MIDDAG:
Dagpakke inneholder bruk av lokaliteter, 
kaffepauser og lunsj  Kr.  450,-
Middag for ikke-boende Kr.     415,-

BARN UNDER 16 ÅR 
i følge med foreldre, subsidieres av Gideon. 
1/2 pris om de kommer sammen med andre. 
Barna skal følge oppsatt program for dem.  

PARKERINGPARKERING
i parkeringsanlegg kr. 100,- pr. døgn.

Scandic Forum Hotel på 
Tjensvoll.
Gunnar Warebergsgt. 17
4002 Stavanger.
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AVDELING ARENDAL/GRIMSTAD

Fengselet – en tradisjonsrik arena

I de fleste fengsler i landet finnes til-
gang på Bibelen utdelt av vårt forbund. 
Slik har det vært helt siden krigen, og 
det har vært forholdsvis lett for oss 
å komme til både i de åpne og mer 
lukkede anstalter. Kriminalomsorgsdi-
rektoratet lister opp hele 60 institusjo-
ner under kategorien fengsler i Norge, 
både høy sikkerhets institusjoner, de 
med lavere sikkerhet, og et par over-
gangsboliger som også er listet under 
«fengsel». Fire av disse er rene kvin-
ne-fengsler, mens halvparten av de 
andre både har mannlige og kvinneli-
ge innsatte. 

Det er til enhver tid i størrelsesorden 3000 
innsatte på kortere eller lengre soning, for-
delt på vel 100 nasjonaliteter. Norske stats-
borgere er fortsatt i flertall. Denne gangen 
tar vi med et brev fra vår avdelingsformann 
i Grimstad/Arendal avdeling, Aadne Foss-
nes som for et par måneder siden gjorde et 
fremstøt på Sørlandet:

- Ja nå er jeg ferdig med utdeling på alle tre 
fengsel i Agder, det har vært en lang
prosess, men endelig er det gjort. Overleve-
ringen av Biblene måtte skje på utsiden av 
porten, og vi måtte likevel klareres som besø-
kende på grunn av koronasitasjonen.

EVJE KVINNEFENGSEL, her er det 20 
innsatte, det var det første fengsel som vi fikk 
komme til for å overrekke gaven på 20 stk. 
bibel, meget kjærkomment. Det var jo natur-
lig at det var en kvinnelig prest der siden det 

er kvinnefengsel. Jeg fikk også en avtale om 
å delta på Gudstjeneste over nyåret. Jeg for-
klarte at det var damene i Gideon som hadde 
ansvar når det var kvinnefengsel, men jeg 
skulle være med de første gangene. Prestens 
navn var Hilde Nordhagen.

MANDAL var det neste fengsel, her er det 
100 innsatte som fikk 100 stk. bibel. Jarl 
Velle, Mandal avdeling, var med på overrek-
kelsen, og det ble veldig bra. Jarl er tidligere 
politibetjent og har jobbet med fengsels-kli-
entell. Det ble gjort avtale om å delta på 
Gudstjeneste på nyåret, jeg tar ansvar til det 
er kommet i gang. Vi snakket om Mandal 
avdelings fremtid, det var med den tanke 
jeg fikk han med på overrekkelsen. Det var 
mange som ønsket å bli med i fengselstje-
nesten. Jeg har tro for at slike utdelinger kan 
vitalisere avdelingene våre. Prestens navn var 
Håvard Dahl

FROLAND fengsel var det siste vi fikk 
besøke, her er det 200 innsatte som fikk 200 
stk. bibel.
Da må jeg fortelle, når presten fikk se bibe-
len, utbrøt han med høy røst: «Det er den 
fineste jeg har sett. Tusen hjertelig takk». 
Sammen med meg var Oddvar Evenstad av-
deling Arendal/Grimstad. Oddvar har vært 
medlem i mange år. Han ble så begeistret 
over denne opplevelsen at han ville gjerne bli 
med på Gudstjenester. Hans far Alf og mor 
Ingrid var medlemmer i mange år, og Alf var 
også formann i flere år. Vi gjorde også her 
avtale om Gudstjeneste litt senere. Jeg tenker 
å ta ansvar for den når den tid kommer. Når 
Koronaen demper seg må vi prøve oss på å få 
mer aktivitet i avdelingen. Prestens navn der 
var Anders Rosland. 

Aadne Fossnes og Oddvar Evenstad fra avdeling Arendal/
Grimstad overrekker 200 bibler til Anders Rosland, feng-
selspresten i Froland fengsel.
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VITNESBYRD v/Terje Fauske

I min jobb møter jeg mange mennes-
ker og noen ganger får vi en fin samta-
le om ulike ting, f.eks. om Gud og tro. 
Én samtale skulle bli mer spesiell enn 
de andre, da jeg møtte daglig leder for 
Fasit Regnskap på Bryne.

TOMMY UNDHEIM er 38 år og gift, har et 
barn og venter nå sitt andre barn. Jeg var så 
heldig å få bli kjent med Tommy i det som 
egentlig bare skulle være en jobbtelefon. I 
denne telefonsamtalen ble han oppmerksom 
på at jeg var med i Gideon og vi fikk en god 
samtale som gjorde at vi måtte møtes for en 
lengre prat. Tommy hadde som 18 åring hatt 
et møte med et nytestament fra Gideon som 
var med på å forandre livet hans. Historien 
hans er et flott vitnesbyrd om hvordan Gud 
kan omforme et nytestamente fra å være 
nedstøvet i bokhyllen, til å forandre et liv. 

HAN FORTELLER
Jeg vokste opp på en gård på Undheim 
og var odelsgutt, men det var ikke bonde 
jeg skulle bli, og jeg visste nok dette tidlig 
innerst inne. Mor og far ble skilt og jeg ble i 
stedet en «byggefelts-unge». Jeg begynte på 
videregående skole og tok økonomi og admi-
nistrative fag. Jeg hadde ingen i familien 
som var kristne utenom min farmor og jeg 
hadde ingen direkte kristen påvirkning på 
livet mitt. Imidlertid hadde jeg to kamerater 
som opplevde en radikal omvendelse som 
17-åringer. En av disse ble satt fri fra rus og 
han ble veldig tent for Jesus. Disse ungdom-

mene hadde hatt kristne foreldre, men had-
de vært vekke fra troen en stund. Vi andre, 
en kamerat gjeng på 5-6 stykker, brydde oss 
ikke særlig mer om dette. Vi gikk rundt og 
festet mye i helgene og gjorde det som ellers 
fulgte med. Det ironiske oppe i dette var at 
jeg sluttet å drikke når jeg ble 18 år. Ganske 
snart etterpå tok jeg imot Jesus.

En kveld jeg satt hjemme alene ble jeg fylt av 
tomhet, en følelse av meningsløshet og fikk 
en angst for fremtiden. Jeg hadde hatt det 
fint frem til da, men denne kvelden følte jeg 
at hele livet mitt bare raste sammen. Livet 
ble rett og slett bare mørkt. Jeg kjente det 
fysisk i magen, som en stein som satt fast 
og slik var det i noen uker og måneder. Når 
jeg var våken gikk jeg rundt og gruet meg 
til ting og det virket ikke som livet hadde 
noe spennende i vente. Dette med fremti-
den, at du skal bli voksen, ta en utdannelse, 
få jobb, gifte deg og få barn føltes bare som 
bokser en bare skal «tikke» av, men hva var 
det verdt? Vi skal jo alle dø en gang og livet 
skal ta slutt. Jeg fikk en melankoli for disse 
tingene som bare skylte over meg. I løpet av 
noen måneder ble dette bare verre og verre. 
Jeg ble mindre sosial - jeg hadde aldri åpnet 
meg særlig opp og snakket med andre om 
mine følelser. Jeg gikk og bar på alt selv.

ET BLÅTT GIDEON TESTAMENTE
En dag fant jeg frem til et nytestamente fra 
Gideon, et lite blått i nynorsk versjon som 
jeg hadde jeg fått utdelt fra Gideon på skolen 
i 5 klasse. Dette hadde lagt bortgjemt i disse 
årene, men på denne dagen var dette nytes-

Et blått Gideon-testament 
som forandret livet
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tamentet halmstrået jeg grep. Det ble tent et 
tynt håp om at det kunne være noe i denne 
boken som kunne hjelpe meg. Helt fremst i 
boken fant jeg ulike temaer hvor jeg kunne 
slå opp på ulike bibelvers. Husker jeg leste 
det som sto om «i sut og i motmæle». Spesi-
elt ordene «Vær ikke bekymret» ble noe jeg 
bet meg merke i. Jeg leste i Matt. 6,25: 

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret 
for livet, hva dere skal spise, eller hva dere 
skal drikke, heller ikke for kroppen, hva 
dere skal kle dere med. Er ikke livet mer 
enn maten og kroppen mer enn klærne?  

Senere ble dette et av flere viktige bibelvers 
for meg. Det som var så spesielt, var at når 
jeg leste i Bibelen, slapp smerten i magen 
taket og jeg opplevde en fred. Det var da jeg 
tenkte at det måtte være noe her… Når jeg 
senere gikk noen turer, begynte jeg å be små 
bønner. Jeg visste ikke hvordan det skulle 
gjøres, men ba noe slikt som «Kjære Jesus, 
hvis du finnes, så hjelp meg». Slik ble det et-
ter hvert litt bibel og bønn i hverdagen min.

Likevel slapp ikke smerten taket. En dag 
kulminerte det hele hvor jeg lå på badet i 
fosterstilling og gråt, alt var så mørkt og jeg 
gruet meg til så mye. Det var ikke frem-
tidshåp og mørket bare fylte meg igjen. Det 
begynte å forme seg en tanke om selvmord 
i meg. Jeg trosset min egen stolthet og jeg 
ringte til en kamerat som hadde blitt om-
vendt noen år før. Han hadde prøvd å dra 
meg med på noen møter, men dette hadde 
ikke nådd inn til meg da. Nå spurte jeg om å 
få bli med på et møte.

Da jeg var på møtet visste jeg ikke helt hvor-
for jeg var der og ventet bare på at noe måtte 
skje og jeg var litt urolig. Jeg fikk ikke med 
meg mye av talen, men mot slutten var det 
håndsopprekking og ordene ”Vil du ta imot 
Jesus, vil du Han skal ta byrdene dine, vil du 
bli satt fri?” Da var jeg helt klar og rakte opp 

hånden for å ta imot Jesus. Denne kvelden 
ble jeg satt helt fri fra angst og smerte. Det 
ble en helg fylt med bekjennelser, for mor og 
far, venner og familie. Flere bare himlet med 
øynene. Senere ble jeg med på Alphakurs 
og ungdomsarbeid i menigheten. Jeg fikk et 
forandret liv.

HVA BETYR JESUS FOR DEG I DAG? 
Han er det viktigste for meg og jeg ønsker å 
bygge livet mitt på Han. Han er min skaper 
og min frelser. Jeg gleder meg til den dagen 
da jeg får komme hjem. Nå har jeg fått et 
håp om evig liv. Det gir et helt annet for-
hold til livet - vi har noe enormt mye bedre 
i vente. Min innstilling nå er å være en god 
ektemann, en god far for mine barn og jeg 
ønsker å tjene Han. Det er ikke alltid jeg vet 
hva det innebærer, men jeg tror jeg er i en 
jobb hvor jeg kan utrette ting for Han. Jeg 
vil at Han skal være Herre i livet mitt, forme 
meg mer og mer. Jeg ønsker at Han skal byg-
ge mer av seg i meg. Mitt liv tilhører Han.

Tommy Undheim
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Samlivsrevolusjon 2021

Av Øivind Benestad,
Daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn

Som alle lesere av Gideon-bladet sik-
kert er smertelig klar over, står Norge 
midt oppe i en kulturell og seksuell 
revolusjon av historiske dimensjoner. 
Eller for å beskrive det fra et bibelsk 
perspektiv: Vi er alle deltakere i en 
åndskamp på høyeste plan der Guds 
skaperordninger for kjønn, seksualitet 
og ekteskap blir forkastet. 

Sannheter som for få år siden var selvinn-
lysende for de aller fleste, er nå avskaffet av 
Stortinget.  Her er noen eksempler: 

Ekteskapet er ikke lenger en skaperordning 
for kvinne og mann. Barn er blitt frarøvet 
retten til sin egen mor eller far, mens voksne 
på sin side definerer barn som en rettighet. 
Betydningen av mann og kvinne, mor og far, 
er oppløst. 

Kjønn blir ikke lenger bestemt av biologi, 
men av individets følelser. Enhver nordmann 
kan nå endre juridisk kjønn ved en under-
skrift på et skjema. I barnehagen, på skolen 
og i NRK lærer våre barn og barnebarn at 
det finnes mange barn som er «født i feil 
kropp». Alle norske barn må nå finne ut om 
de egentlig er det kjønnet kroppen deres sier. 

Resultatet er at stadig flere barn og unge blir 
kjønnsforvirret. 

En viktig aktør i samlivsrevolusjonen er 
Foreningen FRI, en privat interesseorgani-
sasjon med ca 3.000 medlemmer. De har 
tilgang til de fleste barnehager og skoler med 
sin radikale og uvitenskapelige agenda, i 
form av kurs og undervisning kalt «Restart» 
og «Rosa kompetanse». Alt blir finansiert av 
det offentlige (!). Kontrasten til hva Gideon 
opplever av stengte skoledører kunne neppe 
vært større. 

Noe av bakgrunnen for samlivsrevolusjonen 
er lovene som Stortinget har vedtatt de siste 
årene: 

1. Lov om endring av juridisk kjønn 
(2016). 

Alle norske borgere over 16 år (ned til seks 
år, med foreldres samtykke) kan nå endre 
juridisk kjønn hvis de føler for det og ønsker 
det. Ingen rådgivning eller kontakt med 
helsevesenet er nødvendig. Man får nytt fød-
selsnummer og pass. Loven ble vedtatt uten 
offentlig utredning, uten stortingsmelding og 
uten konsekvensanalyser.

2. Likestillings- og diskrimineringslo-
ven (2017). 

Begrepene «seksuell orientering, kjønnsi-
dentitet og kjønnsuttrykk» finnes nå i åtte 
paragrafer. Loven har omvendt bevisbyrde: 
De som blir anklaget f.eks. for å ha diskrimi-
nert eller krenket noen, anses som skyldige 
inntil de har greid å bevise sin uskyld.

3. Straffeloven (2020). 
I november 2020 vedtok Stortinget at man 
kan få bøter eller inntil 3 års fengsel for 
offentlig å «diskriminere», «forhåne» eller 
«fremme ringeakt» overfor noen pga. deres 
«seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller 
kjønnsuttrykk».



Nr. 1 -  2 0 21

WWW.GIDEON.NO     15

Denne type lovgivning er noe av det mest 
alvorlige og urovekkende i den seksuelle 
revolusjonen, ved siden av politikernes og 
det offisielle Norges heiarop og ensrette-
de påvirkning – særlig rettet mot barn og 
unge. Målet ser ut til å være en verdimessig 
omskolering av befolkningen, der alle for-
ventes å tilpasse seg den nye tenkningen om 
kjønn, seksualitet og familie.  Ettersom dette 
skjer med tilslutning fra kulturlivet, media, 
aktivist-organisasjoner og Pride-parader, kan 
resultatet bli det som pave Benedikt XVI i 
2007 kalte «relativismens diktatur».  De som 
ikke er relativister, men fastholder bibelske 
sannheter om ekteskap, kjønn og seksualitet, 
må trolig forberede seg på stadig sterkere 
reaksjoner av totalitær art. Går våre bibelske 
og åndelige røtter så dypt at vi blir stående i 
Guds sannhet når stormene kommer? Svaret 

er ikke selvsagt, for presset kan bli enormt 
– både eksternt fra samfunnet, men også 
internt i menigheter og organisasjoner. 

Tausheten, kunnskapsmangelen og fryk-
ten som nå råder i de fleste kristne miljøer, 
er alarmerende. Ledere, pastorer og «det 
myndige lekfolk» er nødt til å bryte taushe-
ten og begynne å undervise og snakke om 
tematikken. Et svært nyttig nettsted med 
tallrike ressurser for undervisning ved hjelp 
av video, PowerPoint-presentasjoner, grup-
pesamtaler, kursopplegg og selvstudium er 
Samlivsbanken.no. Nettstedet blir driftet 
av MorFarBarn. Det er mye som står på spill 
og det haster, så bruk disse ressursene! 
Og la oss be: 
Kyrie eleison! Miskunn deg over oss!

Bibel-brettet kan også være en måte å 
få Bibelen opp på sin selvfølgelige plass 
i den kristne forsamlingen. 

Hvis du bestiller dette dekorative 
brettet ved å betale kr. 300,- får du 
brettet tilsendt. (Porto til selvkost.)

Ved å kjøpe et Bibel-brett gir du sam-
tidig en gave til Gideon! Halvparten av 
beløpet, kr. 150,- blir sendt videre til 
Gideon som en gave til arbeidet.

På baksiden finner du dette salmever-
set limt på:

Guds Ord det er vårt arvegods, 
det våre barns skal være.
Gud gi oss i vår grav den ros, 
vi holdt det høyt i ære!
Det er vår hjelp i nød, 
vår trøst i liv og død,
O Gud hvordan det går, la dog mens 
verden står, det i vår ætt nedarves!
N. F. S. Grundtvig 1817

Bestilling og betaling skjer på Vipps 
til Bjørn Helland, som lager brettene, 
på telefon 41603322. Hvis du ikke har 
Vipps, så send e-post for bestilling til 
helland4@online.no.

Bibelen, enda mer synlig i 2021!
Det mest dyrebare du har i ditt hjem er Bibelen. Om vi bare ante mer av hvor 
grunnleggende denne boken er for hele vårt liv og vårt samfunn! Samtidig opplever 
vi at Bibelen blir stadig mer oversett av mange. Gi Bibelen den sentrale, synlige 
plassen den fortjener; liggende framme og oppslått, klar til bruk. Da trenger du 
kanskje et Bibel-brett å legge den på? 
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Åpen bibel 

”... du er elsket 
og ønsket og 
kan komme 
som du er.

Guds beste pakt

TILSYNSMANN
Tom Kleve

Gud er en paktsgud. Det ser 
vi gjennom hele Skriften. 
Herren inngår pakt med 
Abraham. Han stadfester 
denne pakten i leddene som 
følger: Isak og Jakob - som 
blir Israel, og etterhvert hele 
det jødiske folk. 

Jesus selv blir født inn i denne 
pakten og folket. Han blir ved sin 
død og oppstandelse også mel-
lommannen for en ny og bedre 
pakt. Heb 7,22.

Takket være denne pakten, har vi 
blitt invitert inn i felleskapet med 
Gud og er i pakt med Ham. Dette 
er stort, ja mye større enn noen 
av oss forstår rekkevidden av. Det 
er alltid mer å oppdage, erfare og 
se inn i. 

Gud er den samme og forandrer 
seg ikke. “Jeg er den Jeg er” sier 
Han til Moses. (2 Mos 3,14). Vårt 
forhold til Ham derimot, har 
forandret seg radikalt i Den nye 
pakt. I denne pakten blir Han vår 
Far og vi Hans sønner og døtre, 
med alle de rettigheter og privi-
legier det innebærer. Vi kan være 
trygge med Ham, leve ut ifra dette 
og hvile i Hans kjærlighet. Vi 
har kommet hjem og alt vi er og 
gjør, skjer ut ifra at vi er hjemme. 

Vi har også fått del i Guds løfter, 
men nå med Ham som vår Far og 
garantist. Hvert av de tusener av 
løfter du finner i Skriften, kan du 
tro Ham for, og som Far vil Han 
sørge for å oppfylle dem for sin 
sønn eller datter - for eksempel 
at Han er din forsørger, beskytter, 
rådgiver og lege. Vær frimodig og 
ved godt mot, søster og bror.

I pakten med Ham har vi også 
noen plikter, som med Ham også 
er gleder. Herrens innbydelse 
gjelder alle klodens mennesker, 
uavhengig av alt. En eldre dame 
sa stadig til meg: For så høyt har 
Gud elsket hver den, at Han ...

Som gideonitter har vi fått 
forsoningens tjeneste. 2 Kor 5, 
18. Vi skal gå med verdens beste 
innbydelse og formidle til våre 
medmennesker at alt er klart, du 
er elsket og ønsket og kan komme 
som du er. Med et ja, kan du også 
komme inn i pakten, med alle de 
herlige goder det innebærer. 

Gud har forsonet oss med seg 
selv. Vi tar imot forsoningen.
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Reach Responders er et viktig 
satsingsområde for The Gideons 
International, mens det for tiden 
er betydelige utfordringrer med 
vanlige utdelinger. Målgruppen 
er de som står i første linje i pan-
demi-bekjempelsen og de som 
ivaretar nødvendige funksjoner 
slik at samfunnet kan fungere 
så normalt som mulig. Dette 
omfatter helsepersonell, de som 
ivaretar beredskap, som politi og 
brannvesen samt de som holder 
viktige funksjoner i gang, f.eks 
innen barnehager og utdanning. 

Etter nesten ett år i en krevende 
situasjon med stort arbeidspress, 
manglende ressurser og smitteri-
siko hengende over seg, begynner 
det trolig å røyne på for mange. 
Her har vi som er medlemmer 
i Gideon en flott mulighet til å 
være vitner for vår Frelser ved å 
gi takk og oppmuntring til disse 
menneskene. Det at vi legger 
merke til og setter pris på deres 
innsats, kan ha stor betydning.

Vi viser vår takknemlighet
De som deltar starter med bønn 
til Gud om at dører må åpnes. 
Der de får komme til viser de 
sin takknemlighet for det som 
blir gjort. Noen har med seg små 
gaver, men den viktigste gaven 
som blir tilbudt er et eksemplar 
av Guds Ord. Det gir en mulighet 
til å fortelle at som kristne kvin-
ner og menn tror vi på kraften i 
bønn, og tilbyr den enkelte å bli 

bedt for dersom det skulle være 
ønskelig. 

Mange tar utfordringen med 
Reach Responders: I en region 
i Latin-Amerika har man møtt 
åpne dører inn til en del sykehus, 
politistasjoner og militærbaser, 
som har resultert i en utdeling 
på 178.000. Omregnet til våre 
medlemstall ville et tilsvarende 
tall for Norge være 26.000. 

En avdeling i Chile ble i likhet 
med mange andre hindret i utde-
lingsarbeidet av pandemien. De 
vendte seg til Herren og ventet på 
hans ledelse. Da Reach Respon-
ders ble lansert forberedte de seg 
i bønn og gikk i tro til lokale po-
litistasjoner og militæravdelinger. 

Nesten alle avdelinger i Nigeria 
har engasjert seg. At også ledere 
innen utdanningsektoren, helse-
vesenet og politi selv er en del av 
målgruppen, har ført til mange 
åpner dører slik at Gideon kan 
nå deres ansatte. En del som var 
kvalifiserte har enda til blitt tatt 
opp som medlemmer. 

I New York City har avdelinge-
ne arbeidet godt og systematisk 
og delt ut 13.000 testamenter. 
Mange av de som Gideons med-
lemmer møtte, ønsket forbønn. I 
ettertid har det kommet meldin-
ger på sosiale media med takk for 
testamentene og at noen viste en 
slik omsorg for dem.

Hilser med Matt 5,16.

”Slik skal dere 
la lyset deres 
skinne for 
menneskene, 
så de kan 
se de gode 
gjerningene 
dere gjør og 
prise deres Far 
i himmelen.                
Matt 5,16

”Nå førstelinjen”

INTERNASJONAL TRUSTEE

Kåre Nordpoll
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”
Men slik er det 
ikke med vår 
største skatt, 
Ordet. Den 
skatten har vi 
for alltid. 

GUDS ORD – en dyrebar skatt

Damearbeidets LEDER

Aud Jekteberg Nordpoll

Har du noen gang funnet en skatt? 
Det kan ha vært en mynt eller en 
seddel på fortauet, et armbånd el-
ler en ring i gresset, eller kanskje et 
godt kjøp i butikken. Hva den enn 
var og hvor du enn fant den, så tok 
du den med hjem, tok godt vare 
på den, og var glad for at du hadde 
funnet noe verdifullt.

Ofte er det slik med et nytt år. 
Vi ser på det som en skatt vi har 
funnet. I det nye året setter vi oss 
gjerne nye mål i livet, og ser fram 
til det som ligger foran oss. Året 
som var, med sine opp - og nedtu-
rer, gleder og sorger, gevinster og 
tap, er over, og det nye året gir oss 
håp om en ny start.

Om vi på dette grunnlag ser året 
som en skatt vi har funnet, vet vi, 
som troens kvinner, at Jesus Kris-
tus er den største skatten som no-
ensinne er gitt til oss! Som ordets 
kvinner, vet vi også at Hans ord er 
en skatt verdt å ta godt vare på og 
verdt å dele med andre. Må det gi 
oss større begeistring i vår daglige 
lesning, meditasjon og memore-
ring av Guds Ord.

I Jobs bok 23,12 leser vi: 
«Fra hans leppers bud vek jeg ikke. 
Framfor min egen lov aktet jeg på 
hans munns ord.» 
Må vi i 2021, se Guds Ord som en 
dyrebar skatt, mer dyrebar enn noe 

annet, og like viktig som mat er for 
å opprettholde livet.

La oss meditere over og memorere 
bibelvers. La oss følge Jesu ek-
sempel. Han lærte seg bibelsitater, 
og brukte Ordet i sin kamp med 
Djevelen. Bibelen formaner oss til 
å memorere Ordet slik vi kan lese i 
5 Mos.6, 6 -7: 

«Disse ordene som jeg byr deg i 
dag, skal du gjemme i ditt hjerte. 
Og du skal innprente dem i dine 
barn. Du skal tale om dem når 
du sitter i ditt hus, når du går på 
veien, når du legger deg og når 
du står opp.»

 
Og 2 Tim. 3,16 sier: 

«Hele Skriften er innåndet av 
Gud og nyttig til lærdom, til 
overbevisning, til rettledning, til 
opptuktelse i rettferdighet, for at 
Guds menneske kan være full-
komment, satt i stand til all god 
gjerning».

Når vi finner en skatt blir vi 
begeistret og glad over det en har 
funnet. Men det skjer og at en 
mister skatten, og den er umulig å 
finne igjen. Det kan bli til stor sorg 
og frustrasjon. Men slik er det ikke 
med vår største skatt, Ordet. Den 
skatten har vi for alltid. 
1 Peter 1,25: 
«Men Herrens ord blir til evig tid.»
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Jeg ble invitert hjem til Rigmor Holm-
gren for å ha en samtale om hennes 
arbeid i Gideon. I gangen oppdaget jeg 
flotte malerier, malt av Rigmor. Hun 
har gått i lære hos Elisabet Gyllen-
sten’s kunstlærer Per Lundgren i Oslo. 
Jeg ble stum av beundring.

- Tusen takk Rigmor, for at du vil fortelle litt 
om livet ditt som en ivrig medarbeider for 
Guds rike. Du har alltid noen gode ord å dele 
til oppmuntring og glede. 

Fortell litt om barndommen din
Jeg ble født i Halden i 1933 og er nå 87 år. 
Jeg vokste opp med en mor som var en varm 
kristen og arrangerte husmøter i hjemmet 
vårt. Dette satte sitt preg på oss barn, noe 
som førte til at min eldre bror Odd Lund ble 
forkynner. Jeg husker veldig godt at jeg hørte 
på Annie Skaug og hennes fortellinger om 
Håpets Havn i Hong Kong. Kinamisjonen 
ble lagt på våre hjerter og jeg fikk nød for 
dette folket. Da jeg var 24 år flyttet jeg til 
Namsos og senere til Kvalsund i Finnmark. 
Har i det store og hele flyttet mye, men til sist 
slo vi rot her i Østfold. For 7 år siden ble jeg 
enke, min mann var syk i mange år. Vi fikk 
tre barn og har fire barnebarn. Nå trives jeg 
godt i Sarpsborg .

Hvordan startet Gideon-engasjementet?
Min mann var Gideonitt og vi var sammen 
på et møte i Frikirken i Sarpsborg og hør-
te en tale av Einar Grandal. Han talte om 
såmannen og om gleden i Herren. Der og da 

ble det tent en ild i meg som har vart siden. 
Jeg ble opptatt av å dele Guds ord ved enkelt 
å gi ut NT der det falt seg naturlig. Det var 
ute blant folk, på bussholdeplasser, på ven-
teværelser hos leger og tannleger eller steder 
der jeg ble ledet av Den Hellige Ånd. 

Hva er viktigst for en Gideon kvinne? 
Det viktigste er å nå folk med sannheten om 
Gud, om meningen med livet og selvfølgelig 
å bli ledet av Gud til dette arbeidet. Uten 
Han kan vi jo ikke gjøre noe. Vi kan så ut 
ordet, det er Gud som gjør verket. 

Jeg føler at gjennom Gideon gjør jeg en 
tjeneste for Gud som er ferdiglagt. Jeg ønsker 
at de unge skal høre evangeliet, dette ligger 
tungt på mitt hjerte. Jeg synes også at det er 
viktig å nå våre nye landsmenn. Mange er 
veldig åpne og det er ofte lett å snakke med 
dem om Gud og Jesus. Jeg treffer mange på 
bussen og da er det lett å dele noen ord og 
tilby et NT på deres eget språk. 
«Ut blant folk i hverdagen», kan jeg sikkert ha 
som et motto, sier hun med et smil.

Har du et ord til oppmuntring for oss? 
Primært er det å stå fast på ordet om Jesus, 
vær vennlig mot alle, bli ledet av Den Hellige 
Ånd. Bruk tiden flittig og prøv å nå de unge. 
Løftene for oss som er frelst er mange og det 
å vite at vi aldri blir forlatt, men at Herren 
alltid er med oss, må vel være det som løfter 
sinn og sjel. 

Tusen takk Rigmor, Guds velsignelse over 
deg. 

Av Elsa-Marie Håland

Ut blant folk! 
En samtale med en trofast Gideon kvinne
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Det er store forskjeller på dette feltet. År-
saken man fant er at mange familier rett og 
slett ikke har råd til å sende barna av gårde 
på de mest populære aktiviteter. Søndagssko-
len derimot er rimelig. Kr. 50,- koster med-
lemskapet, i tillegg kommer enkelte lokale 
deltakeravgifter som holdes på et lavt nivå.

Mye har jo forandret seg siden Søndagssko-
len ble etablert for over 150 år siden. Men Bi-
bel historie og Jesu liv er fortsatt det sentrale. 
En barnevennlig formidling av bibelbudska-
pet om nestekjærlighet er blitt en del av den 
tidlige erfaringen til tusenvis av nordmenn. 
Barna der gis rom for undring over historie-

ne fra Bibelen de har hørt – det ligger i bunn 
verdimessig for oss som var så heldige å få 
være med der. Mange har tatt vare på kortet 
med sølv og gullstjernene. For flere har dette, 
uten at vi kanskje tenker så mye over det, 
betydd mer for hvem vi er som mennesker i 
dag enn vi forstår. Slik sett kunne gjerne den 
«utdanning» vi fikk på Søndagsskolen også 
stått på vår CV…

I Egypt har den koptiske biskop fortalt at han 
var et søndagsskolebarn, og at de har satset 
mye på utvikling av dette tilbudet. Han me-
ner det har ført til kirkevekst oppover i 1960 
og 70 årene og har en stor betydning for at 

Steinar A. Hopland 

Søndagsskolen - vår verdimessige grunnmur?

Det var jo der vi lærte bibelfortellingene og fikk med oss de første glimt av hvil-
ke verdier vi skulle bygge på. Der møtes tusenvis av barn hver søndag gjennom 
hele året og får med seg en basiskunnskap som både gagner dem selv og deres 
nærmiljø. I tillegg får de være med på mange artige aktiviteter med et variert 
innhold. Det er bare to år siden en stor undersøkelse avslørte at andelen barn 
som ikke er med på noe utenom barnehage og skole er økende i landet, mens 
en mindre del av barna er med på mange ulike aktiviteter. 
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de er der de er i dag. Mange er de frivillige 
som bruker tid på å hjelpe til i søndagsko-
len. Gjennom organisasjonen Søndagskolen 
Norge får lederne nå oppfølging og vegled-
ning, de blir med i et større felleskap og deler 
erfaringer med hverandre. Mange forteller at 
det de får igjen personlig for dette er stort, de 
lærer mye av det og de blir velsignet. Under 
visjonen «Jesus til barna» føler lærerne som 
stiller opp hver søndag at barnas tro blir 
styrket og at det er dypt meningsfylt å hjelpe 
dem til å følge Jesus. Mange gideonitter 
og medlemmer i NGD har sikker også fått 
oppleve dette.

Pandemien har forårsaket ødeleggelse her 
som ellers. Så mye som 50 % av søndags-
skolene fikk ikke starte opp igjen høsten 
2020, og fortsatt er det mange som ikke har 
kommet i gang igjen. Også nå i vinter har det 
vært nedstenging mange steder, og med-
arbeidere i den sentrale organisasjonen er 
fortsatt permittert. Generalsekretær Gøran 
Byberg sier likevel at de nå er klar til gå i 
gang igjen de fleste steder og at de skal jobbe 
enda hardere for å få i gang igjen aktiviteter 
der slike ikke finnes. Givertjeneste skal de 
også prøve å få mer sving på. Man har jo en 
lang tradisjon å ta vare på, de første spirer til 
søndagsskole i landet så man allerede i 1889. 

Vi har stilt Generalsekretæren noen kjappe 
spørsmål:

Er det fortsatt god oppslutning om 
søndagsskolen?
Sånn tatt i betraktning synkende oppslutning 
om Den norske kirke og en helt annen frivil-
lighet enn for bare 20 år siden, er det ikke så 
verst. Men totalt sett har nok søndagsskolene 
i antall hatt en svakt synkende kurve siden 
2010. Pr i dag er det 1100 søndagsskoler, 
31250 barn og 5100 søndagsskoleledere. 

Har dere den samme undervisningsfi-
losofien som tidligere?
Det kommer nok an på hva man mener med 

«tidligere». Med lanseringen av Sprell Leven-
de-opplegget i 2006 har det vært viktig for 
oss i Søndagsskolen Norge at barn ikke bare 
behandles som passive mottakere av et kris-
tent budskap, men selv er bærere av sin egen 
tro. Jesus løfter barn og barns tro høyt, og 
gjør dem til viktige forbilder for oss i Guds 
rike. Det samme skal vi gjøre på søndagssko-
len. Søndagsskolelederen i dag ser kanskje 
litt mer på seg selv som en medvandrer til 
barna i deres trosvandring.  

Er det krevende å få frivillige med?
Det har vært krevende å få frivillige til å 
delta på organisasjonsplan, eksempelvis til å 
sitte i styrer i kretser. Da er det faktisk lettere 
å engasjere dagens frivillige i det faktiske 
søndagsskolearbeidet. Mange søndagsskole-
lederne er selv foreldre, og ønsker å delta der 
deres egne barn er. Konsekvensen av at det 
har vært at det er vanskelig å drive organisa-
sjonen på «mellomnivå», dvs kretsplan. Pr. 
1.1.2021 har vi slått alle kretsene sammen 
med hovedorganisasjonen til en samlet 
enhet.

Hva med finansiering av aktivitetene?
Søndagsskolene i dag får støtte fra Frifond, 
noe som også gjør at de aller fleste abon-
nerer på Sprell Levende. Organisasjonen 
Søndagsskolen Norge finansieres gjennom 
givertjenste, kirkeoffer, noe offentlig støtte og 
salg av pedagogisk opplegg til søndagsskoler 
og foresatte. 



22 GIDEONBLADET NR 1 - 2021

Møter dere motstand fra noe hold?
Jeg er litt usikker på hva du mener med 
«motstand», men jeg tror vi i søndagsskolen 
kan kjenne på litt av det samme som man 
gjør ellers i kirkenorge, at kirke og menig-
hetsliv får en stadig mindre rolle i både 
det offentlige liv og nordmenn generelt sin 
bevissthet. 

Har dere medlemmer både fra Den 
norske kirke og fra frimenigheter og 
forsamlinger?
Ja. Av de 1100 søndagsskolene er 800 fra Den 
norske kirke, og resten fra ulike frimenig-
heter og bedehusforsamlinger. 

Hva er de store utfordringene?
Akkurat nå er utfordringen for oss å drive 
søndagsskoler pga korona. Mange søndags-
skoler kom ikke i gang igjen etter sommer-
ferien, og da Norge stanset for andre gang 
i november, ble det nesten umulig å samle 
barn til slike fritidsaktiviteter. Om vi tenker 
utfordringer i en normalsituasjon, tror jeg 
det handler om relasjonen vi som organisa-
sjon har med foreldre- og foresatte-gruppen. 

Vi mangler pr i dag en direkte kommunika-
sjon med denne gruppen, utenom de som 
abonnerer på barnebladet vårt, Barna, eller 
er givere. En del følger oss kanskje på sosiale 
medier, men på langt nær så mange som vi 
hadde ønsket. Dette skal vi jobbe med det 
kommende året. Vi tror vi har mye å komme 
med til foreldre og foresatte til barn i bar-
negrupper og søndagsskoler, og ville gjerne 
fått muligheten til å være til hjelp i det store 
ansvaret de bærer som trosformidlere. 

Gleder og positive hendelser?
En veldig kjekk ting for oss neste år, er at 
Sprell Levende skal komme ut i helt ny form 
og drakt. Dette vil skje sent på høsten 2021. 
En annen ting vi gleder oss over i året som 
gikk, er at vi har fått ferdig et opplegg også 
for mellomtrinnet i skolen, dvs barn mellom 
10 og 13 år. Dette opplegget heter «Aldri 
alene», og passer til alle mulige slags grupper 
for den såkalte tween-alderen. En tredje ting 
som har slått bra an, er en egen utgave av 
Sprell Levende som er tilrettelagt for barn 
med ulike vansker. Det er blitt kjørt flere 
kurs for både foreldre og søndagsskoleledere 
i dette opplegget - digitalt selvsagt. 
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«For meg er ikke spørsmålet om Gud fin-
nes eller ikke, men om jeg vil følge”.
Utsagnet kom fra ei som studentmedarbei-
deren Borghild Nokevje i Bergen har truffet 
og lest Bibelen med de siste tre månedene. 
«Hun tenker at å følge Jesus innebærer en 
forpliktelse til å leve det ut – og det er en 
kostnad som må overveies. Samtidig sy-
nes hun omdiskuterte tema i både kirke og 
media gjør det vanskelig. Særlig forvirrende 
er gapet hun opplever mellom hva Bibelen 
sier og hvordan kristne ikke forholder seg til 
det. Hvilket kvinnesyn har kristne? Må jeg bli 
dømmende for å være kristen? Kan man tvile 
når man tror?» 

Spørsmålene utfordrer meg, forteller Borg-
hild. - Men jeg prøver å hjelpe henne å 
oppdage den levende Jesus, hans frigjørende 
kjærlighet og livet med Han. 

Lese Bibelen med en ikke-kristen
Borghild forteller videre at det er spennende 
å lese i Bibelen med noen som aldri har lest 
i den før. Vi er i en tid der det ikke er kult 
å være kristen, men om du har en relasjon 
til folk i forkant vil noen være interessert i å 
finne ut hva det er som betyr så mye for deg. 

Min opplevelse er at mange er mer positive 
til å lese i Bibelen enn man tror, men siden 
det ikke er viktig for dem, er forpliktelsen og 
gjennomføringen lav. Ved å spørre: «hva le-
ser du her, og hva tenker du om det?» hjelper 
du de å oppdage bibelens sannheter selv.

Bibelbruk blant kristne studenter
Vi trenger å lære å lese i Bibelen og ikke bare 
legge merke til det man har hørt i en tale, 

sier Borghild. Bibelbruken ser ut til å vari-
ere noe med ulik kristen bakgrunn. Noen 
leser mye, men anvender lite. Andre har 
favorittvers som de stadig kommer tilbake 
til og som definerer troen veldig. Det er også 
de som ser ut til å leve på andres tro og på 
den siste talen de hørte. «Ei jeg følger har 
kristen bakgrunn og en del kunnskap, men 
hun kjemper mellom Guds vilje og egen 
vilje. Hun har hørt mye om en nådig Gud 
og mindre om en hellig Gud. Det at hun 
ikke har Gud som Konge og Herre og har et 
så begrenset gudsbilde, skaper utfordringer 
også i å gripe Guds nåde og leve ut troen i li-
vets ulike situasjoner.» Et spørsmål Borghild 
stiller er «Avdekker denne koronatiden et 
savn etter kirke, eller ei tro som sliter? Det er 
bra å savne kirken, men troen behøver ikke 
slite fordi vi ikke kan møtes. Vi trenger det 
ankeret vi har i daglig tid med Gud, gjennom 
bibel, bønn og memorering.» 

Borghild drømmer om å få se en bevegelse 
av studenter som bruker tid med Gud, lar 
han få tale inn i livene, og hjelper hverandre 
til det samme. En frukt av dette vil være å 
se Guds rikes kultur spre seg i studentmil-
jøet. Det at det er kristne på skolen må ikke 
bare bli synlig i en spørreundersøkelse, men 

Olav Humlebrekke, daglig leder i

 
– ein god nabo til Gideon
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ved at vi lever disippellivet og deler de gode 
nyhetene, at vi er noen som utgjør en positiv 
forskjell. Når troen får praktiske konsekven-
ser vil livene forvandles og forankres, og det 
er attraktivt.

Hvem er Navigatørene?
Navigatørenes historie startet i USA på 1920 
tallet med Dawson Trotman som kom til tro 
gjennom en bibelmemoreringskonkurranse. 
Han var ivrig etter å dele troen med men-
nesker, men innså raskt at de måtte gjøres til 
disipler. En av de han fulgte opp var marine-
gasten Les Spencer. Les ønsket at en av hans 
nyomvendte venner skulle få den samme 
oppfølgingen. «Nei, du skal gjøre det selv», 
sa Trotman, «men jeg skal hjelpe deg å gjøre 
det.» Han formet en tenkning om viktighe-
ten av åndelige generasjoner og det å gi det 
videre. Dette var starten på The Navigators. 
Å tjene Kristi legeme ble en viktig verdi for 
Navigatørene. De sendte blant annet mari-
negaster ut som misjonærer for Wycliffe ved 
2. verdenskrigs slutt og hadde ansvaret for 
oppfølgingsarbeidet ved Billy Grahams evan-
geliseringskampanjer. Slik kom også Naviga-
tørene til Norge i 1956. Ekteparet Grethe og 
Dagfinn Sæther fikk med seg en visjon om å 
lære Guds Ord å kjenne gjennom dette opp-
følgingsarbeidet. Bibelgrupper og personlig 
evangelisering stod sentralt i Navigatørenes 
begynnelse i Norge.

Hva gjør vi i dag
Studietiden er en svært viktig tid der man 
legger fundamentet for hvem man er. Det 
er en viktig formingstid for troen. Derfor er 
studentarbeidet et av våre satsingsområder. 
Navigatørene har siden starten hatt 
fokus på viktigheten av en-til-en mø-
ter i disippelgjøringen, også kalt med-
vandring. Navigatørene vil være en 
pådriver for denne relasjonelle måten 
å tenke disippelutrustning. 
Vi har også ungdomsarbeid hvor disippelgjø-
ring av unge ledere står sentralt. På leirene 
våre har voksenlederne en-til-en samtaler 
med de unge lederne, som igjen har en-til-en 
med sine gruppedeltakere. Å bli sett av noen 
som er eldre, som bryr seg og som deler fra 
sin vandring med Jesus gjør noe med deg. 
Livet har mange overganger, og vi vil bidra 
til at disippellivet ruller videre gjennom dis-
se. Overgangen fra barndom til voksenliv er 
særlig sårbar med tanke på tro og vi ønsker å 
utruste foreldre til å gi barna sine en mot-
standsdyktig tro.

Disipler som gjør disipler

Vi vil kjenne Kristus, gjøre ham kjent 
og hjelpe andre å gjøre det samme

Høsten er moden, men arbeiderne få, sa 
Jesus. Og han snakket om sauer uten gje-
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tere som var forkomne og hjelpeløse (Matt 
9,36-38). Vi drømmer om å få være med 
og utruste mennesker som ikke bare så vidt 
bevarer troen, men noen som kjenner Jesus 
og vandrer tett med han i hverdagen, kjenner 
Guds Ord og handler på det og er satt i stand 
til å gi dette videre til andre. De disippelgjør 
der de er, på jobb, i nabolag, i ungdomsgrup-
pe og i menighet. De spør seg: «Hvem skal 
jeg investere i nå, Gud?» Vårt mål er å gi de 
verktøy så de selv kan fortsette å oppdage 
Ordet, sannhetene, løftene, formaningene, 
og bli fullt utrustet (se 2 Tim 3,16-17). 

Navigatørenes Bibel-hånd
Vi bruker mange konkrete verktøy for å hjel-
pe mennesker å bli selvgående i Ordet. Bibel-
hånda er et av disse. For en tale du hører og 
ikke tenker mer på får ofte liten betydning 
for livet ditt. 

1. Høre Bibelen — lillefingeren
 Hver gang noen hører ordet om riket...

(Matt 13,19)
 Vi hører Bibelen i forkynnelse.

2. Lese Bibelen — ringfingeren
 Salig er den som leser opp ordene i denne 

profetien…  (Åp 1,3)
 Vi kan lese alene og sammen med andre. 

3. Studere Bibelen — langfingeren
 … de tok imot Ordet med all velvilje og 

gransket skriftene daglig for å se om alt 
stemte.  (Apg 17,11)

 Folk i Berøa var positive når de hørte 
forkynnelse. Men de gransket selv at det 
stemte med originalen. 

4. Memorere Bibelen — pekefingeren
 Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke 

skal synde mot deg.  (Sal 119,11)
 Å memorere er en effektiv og viktig måte 

å jobbe med Ordet. Det kan være løfter 
som betyr mye for oss, eller sentrale vers 
som er viktige å kunne når vi får anled-
ning til å samtale om tro med venner.

 «Ordet i hjertet» (Navigatørene) er et 
bibelmemoreringskurs som gir hjelp til 
dette.

5. Meditere på Bibelen — tommelen
 … men har sin glede i Herrens lov og 

grunner på hans lov dag og natt. Han er 
lik et tre plantet ved rennende vann. Det 
gir frukt i rett tid, og løvet visner ikke. Alt 
han gjør, skal lykkes.  (Sal 1,1-3)

 Det handler om å grunne på Bibelen; 
dvele ved den. Å grunne betyr det samme 
som å drøvtygge. Det som drøvtygges 
fordøyes og blir en del av oss. Det bygger 
og utruster oss, innenfra. 

Jo flere fingre som brukes, jo fastere 
blir grepet om Bibelen.

Generalsekretæren har hatt kontakt 
med ledelsen hos Navigatørene og gjort 
oppmerksom på de medlemskriterier som 
gjelder for Gideon og nevnt at vi ønsker 
nye, yngre medlemmer. De har ellers fått 
orientering om vårt forbund og våre akti-
viteter. Den utdeling vi har hatt, og skal ha 
fremover, på universiteter og høyskoler er 

også nevnt. En tenkelig samhandling  har 
vært diskutert. Navigatørene og Gideon 
har et likt syn på de viktigste saker, de er 
velutdannede, yngre mennesker – vi en 
gruppe kristne menn med lang erfaring – 
kanskje vi har mer å snakke sammen om? 
Kan vi hjelpe hverandre?
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Det er med stor glede og begeistring 
at damestyret i dette nummeret av 
bladet kan presentere fire nye kort. 

Vi har lenge hatt et ønske om å lage et kon-
firmasjonskort og kort som kan appellere til 
yngre mennesker. I samarbeid med designer 
Katarina Oremo, som dere kan lese nærmere 
omtale av, er kortene nå trykket opp og klare 
for salg.

Som kjent har Gideon medlemmer og ven-
ner fra ulike menighetssammenhenger. For å 
gjøre kortene mest mulig anvendelige har vi 
derfor valgt som tekst på to av kortene: 

Gratulerer med høytidsdagen
Tanken vår var å lage et kort til bruk ved 
konfirmasjon og tilsvarende høytidsdager 
som for eksempel Tentro. Vi ser nå at dette 
kortet også egner seg godt ved andre høy-
tidsdager som barnedåp/velsignelse, bryllup, 
fødselsdager, bryllupsdager osv. De to andre 
kortene har vi valgt å ha nøytrale for å gjøre 
dem mest mulig anvendelige.

På alle kortene er det på forsiden et bibel-
vers. På innsiden er det rikelig plass til egen 
tekst. Baksiden gir en kort beskrivelse av 
Gideon og organisasjonens formål.

Kortene er av flere grunner unike:
l De er designet spesielt for Gideon.
l Vi setter Guds Ord på forsiden, fordi det 

er sentralt i alt vårt virke, og er det beste 
vi kan gi videre i alle livets sammenhen-
ger.

l Inntektene av salget går uavkortet til 
trykking av Nytestamenter.

Ved å benytte kortene, er du med og gi 
Guds Ord videre, først til den eller de som 
får kortet, og deretter til den eller de som 
får testamentene som trykkes ved hjelp de 
inntekter vi får inn.
Prisen på kortene med konvolutt er:

1 kort: kr. 35,00
4 kort: kr.120,00
8 kort: kr. 200,00

Hvert kort finansierer to testamenter. Kan 
du få et bedre tilbud? Helt unike kort, med 
mening, til en rimelig pris? Kjøp gjerne flere 
så har du kort lett tilgjengelig, til enhver 
anledning, og slipper å løpe i butikken og 
kjøpe, kanskje uten å finne den type kort du 
egentlig er ute etter.  

Og et tips til: Hva med å gi en pakke med 
kort som gave? Til den som har alt? Vertin-
negave? Julegave? Fødselsdagsgave? Det er 
alltid bruk for et kort. Vi håper kortene blir 
godt mottatt, blir brukt og blir til velsignelse 
for både den som får og den som gir.

Kortene kan bestilles fra kontoret: 

Tlf. 67 13 95 20 epost: post@gideon.no

Nye kort 
vi bør bruke!

2021 - 04

Fra damestyret:
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Hun som har ansvaret for design av de 
nye kortene, heter Katarina Oremo, og 
er snart 22 år. Hun er født og oppvokst 
i Aurskog Høland. 

Som pastorbarn har hun helt fra barns-
ben av vært en del av menigheten der 
foreldrene har hatt sin tjeneste. Da Kata-
rina var 11 år gammel flyttet familien til 
Malaysia. Der var foreldrene misjonærer, 
senere i Singapore og har vært engasjert 
i New Creation Church. Katarina har 
bodd til sammen 10 år i Asia, med andre 
ord; nesten halve livet. 

I Singapore utdannet hun seg til designer. 
Hun var heldig og fikk jobb umiddelbart 
etter endt utdanning i et designerfirma. 
I den tiden hun var ansatt der, fikk dette 
firmaet to designerpriser i sterk konkur-
ranse. Begge gangene valgte de Katarina 
sitt konsept for sitt bidrag. 

Dessverre førte korona til at Katarina 
og mange med henne mistet jobben. Da 
ville Katarina gå på bibelskole, nærmere 

bestemt Hillsong Bible college i Austral-
ia. Dette ble heller ikke mulig på grunn 
av korona. Da valgte hun å dra til Norge. 
Hun bor nå i Rakkestad, og jobber til 
daglig på en kafe. 

Katarina er barnebarnet til Bodil Heide, 
som er kjent for mange av oss i Gideon. 
Vi vil med dette få rette en dypfølt takk 
til Katarina for hennes flotte bidrag til 
den nye kortkolleksjonen. Vi ønsker 
henne alt godt, og at Gud må åpne nye 
dører for henne og hennes talenter.  

En ung kunstner bak kortene...

2021 - 01 2021 - 02 2021 - 03
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For ikke lenge siden ble det gitt ut 
fra The Gideons International en ny 
«Camp-manual». Målet med denne og 
med de revisjoner som gjøres av den 
av og til er å få et noenlunde ensartet 
preg på arbeidet i ulike deler av ver-
den. Og det at vi har en fast måte å 
gjøre tingene på har jo egentlig tjent 
oss godt gjennom mange tiår. 

Så er det vel også slik at vi mennesker liker 
å ha en viss rutine og gjenkjennelse nå vi 
deltar i aktiviteter. Det kan likevel hende at 
enkelte reagerer på altfor faste retningslin-
jer. I Gideons tilfelle, når dette diskuteres 
mellom nasjonale ledere, i så ulike land som 
Korea, Brasil, Spania, Finland og Norge 
er det stort sett tilfredshet med at vi også i 
avdelingsarbeidet opererer på en lik måte. 
Vår måte å utføre arbeidet på har bidratt til å 
bygge oss opp til å bli en av verdens ledende 
misjonsorganisasjoner.

Et av kapitlene i manualen er viet avdelings-
møtene. Disse skal jo være preget av en dis-
iplinert tidsbruk, av at Gideon og formålet 
vårt skal være det sentrale på dagsorden og 
at det skal være et oppgave-innrettet møte, 
- alltid med et opplæringsinnslag for å gjøre 
oss enda bedre skikket til tjenesten.

Et av de tema som tas opp i manualen er 
hvilke diskusjonstema som er aktuelle, og 
hvilke som ikke er det. Et hovedpoeng her 
er at tema som vekker strid ikke er ønskelig. 
Vi vet jo fra Apostlenes gjerninger at krangel 
mellom brødre ikke var ukjent. Det står f.eks. 
et sted at «Det ble da så bitter uenighet at de 

skiltes….» og i et senere vers «De gikk så fra 
hverandre i uenighet.». Enkelte journalister 
ynder også å fremstille kristne som kran-
glefanter internt. «Kristen-Norge krangler 
fortsatt», «Krangler om kristne kan skilles» 
er overskrifter fra den senere tid. Kanskje 
slike forhold også har vært medvirkende til 
at den internasjonale avdelings-manualen 
har fått denne ordlyd:

Diskusjonstema på Gideon-møter
Forbundet har hatt en policy gjennom 
mange år som forhindrer for sterke dis-
kusjoner om enkelte gjøremål som opp-
riktige kristne har ulik oppfatning om. 
Spesielt kan dette gjelder nattverds-for-
ståelsen, praksis rundt dåpen, helbre-
delses-møter, tungetale o.l. – disse bør 
gjerne ikke diskuteres eller argumente-
res for under Gideon-møter.

Med et positivt utgangspunkt bør vi 
heller fokusere på kraften som ligger i 
Guds Ord og det å vinne de tapte sjeler 
til Kristus, dette som er formålet for The 
Gideons International. Bryter vi med 
denne policy vil det uunngåelig føre til 
et skille mellom Gideon medlemmer og 
tjene til å rive ned, heller enn å bygge 
opp noe i vår organisasjon. Selvsagt har 
enhver gideonitt rett til sin egen oppfat-
ning om de ulike doktriner og praktiske 
måter å gjøre ting på. Vi må imidlertid 
være tilbakeholden med å diskutere eller 
ta i bruk de nevnte virkemidler på våre 
møter, men derimot la det vi alle kan 
være enige om i forbundet stå i sentrum.

Red.

”

UTDRAG FRA 

Den internasjonale avdelings-manualen
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Gideonprofilen
Per Jan Gislefoss avd. Lillesand

• Hva førte deg til Gideon?
Jeg har vært med i Gideon  i ca 5 - 6 år og 
før det  har jeg fått mye info av min svigerfar, 
Sven Gunvaldsen, som også fikk meg med. 
Han har en lang fartstid i forbundet og har 
tidligere også vært landsformann. 

• Har du deltatt på presentasjoner 
eller utdeling av bøkene?

Nei, jeg har foreløpig ikke vært med på utde-
ling av bøker eller presentasjoner. 

• Hva ser du som Gideons styrker og 
forbedringsområder?

Gideon er en godt plantet organisasjon som 
gjør en vanvittig god jobb på skoler og ho-
teller, også her på Sørlandet. Vi har jo mange 
eldre som gjør denne jobben, og de gjør en 
flott jobb.  Det er klart at man også kan se 
et kommende  problem i det at vi har en 
forholdsvis høy gjennomsnitt alder og for lite 
tilvekst av yngre som kan videreføre denne 
fantastiske organisasjonen. I dette ligger 
jo også en utfordring for oss som er med, 
nemlig å tenke på, i de fora vi er, om det kan 
finnes potensielle medlemmer. Vi må aldri 
glemme dette - hvis vi gjør det mister vi kraft 
på lengre sikt.

• Aviser kan skrive «Kirken på viken-
de front», er dette for pessimistisk? 

Jeg tror ikke det er det at kristendommen 
står svakere, men at mange er redd for å stå 
frem med sin mening av frykt for å virke 
dømmende med sitt syn og sin tro. 
Kirken har fortsatt en stor plass i samfunnet, 
eksempelvis ved katastrofer. Vi ser at folk 
trekker til kirken for å få trøst og hjelp når 
det blir vanskelig, senest så vi det nå ved 

jordraset i Gjerdrum kommune, og vi har 
sett det flere ganger de seneste år i forbindel-
se med tragedier som rammer lokalsamfunn. 
Dette må jo bety at kirken og Guds ord gir 
en støtte og trøst som en gjerne ikke får 
andre steder.  

• Litt om din menighet?
Jeg holder til i Høvåg menighet. Bedehuset 
ligger rett ved kirken. Det er virkelig gledelig 
å observere et unikt samarbeid og samhold 
mellom bedehus og kirke i vårt nærmiljø.

• Hva ellers består hverdagen av?

Vi driver med salg av hjelpemidler og har 
vært heldig da vi har hatt produkter som 
det har vært behov for i denne tiden, så vi 
er veldig fornøyd. I selskapet Handi Aid as 
er vårt mål å gjøre hverdagen litt enklere for 
mennesker med store og små funksjonshem-
ninger. Vi selger alt fra rullestoler og ramper 
til kopper, krus og mye annet tilpasset den 
enkelte bruker, som gjør dagliglivet lettere. 
Jeg er glad for at jeg kan arbeide med noe 
som gjør livet litt lysere for dem som er 
rammet av sykdom og skade eller som har 
utfordringer med sine vanlige aktiviteter. 

• Har du et Bibelvers du gjerne liker å 
vende tilbake til?

Jeg leser ofte Joh 3,16, den lille Bibel: 
For så har Gud elsket verden at Han ga sin 
sønn, Den enbårne, for at hver den som tror 
på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Og så er det så fint det som kommer like 
etter, som kanskje er mindre sitert: 
For Gud sendte ikke sin Sønn til å verden for 
å dømme verden, men for at verden skulle bli 
frelst ved Ham!
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Det er gjerne ikke så kjent at vi har en 
betydelig virksomhet i vårt naboland 
Russland. Jeg fikk selv en stor positiv 
overraskelse når jeg ble klar over de siste 
tall derfra:
m Vi har 356 avdelinger
m 2154 Gideon-medemmer
m 874 Auxiliaries (damemedlemmer)
m 56 millioner utdelte Nytestamenter 

i de årene vi har hatt aktivitet!

Fra ateisme til ortodoksi
Herren har ryddet bra vei for oss i det 
siste. Men det er på ingen måte lett, hører 
vi også. Nær 67 millioner russere (47 
% av befolkningen) definerer seg som 
kristne, over 40 % av disse er medlem-
mer i den ortodokse kirke. Rundt 2 
%, i tillegg, mener at den ortodokse 
trosretning er den sanne. Vel 4 % for 
øvrig kaller seg kristne, men har ikke en 
menighet. – Det er bare 300 000 men-
nesker som regner seg som protestantisk/
luthersk i sin forståelse av kristendom-
men. Halvparten så mange kaller seg 
katolikker. Med andre ord finnes det en 
stor prosentandel av landets innbyggere 
som ikke er troende. Så husker vi på at 
fra 1917 til 1991 var det meget begrenset 
hva man kunne drive med av menighets-
aktiviteter, og Bibelen var, i alle fall off-
isielt, en helt uønsket bok. Ateismen var 
den rådende livsanskulelse.

Putin og den russisk-ortodokse kirke 
mot resten
Men under Putins strikte styre er det 
fortsatt mange begrensninger i hva man 

kan drive med av evangelisering. Det 
er faktisk, pr. år 2021, forbudt å drive 
evangelisering over nettet hvis dette ikke 
gjøres i regi av den russisk-ortodokse 
kirke. Du kan heller ikke bruke e-post til 
å invitere andre personer til din kirke om 
den ikke er ortodoks. Man kan ikke dele 
ut Bibler på gaten fra en protestantisk 
organisasjon, det kan kun skje i et kirke-
bygg som har fått en offentlig godkjen-
ning. Men gideonittene forsøker daglig 
å komme seg rundt disse hindringene . 
Det oppstår av og til ugreie situasjoner 
med kristne i den Putin-velsignede kirke. 
Ingenting ser ut til å stoppe Gideon. 

Inntrykket som fester seg nå er at lederne 
i den russisk-ortodokse kirke ikke vil ha 
konkurranse fra andre med samme tro. 
Også de ortodokse har delt seg nær sagt 
i underavdelinger, «de gamle troende» 
og «de nye» - her er det mer snakk om 
variasjoner over et tema og måter man 
praktiserer på. Disse holder sammen mot 
alle utenlandske, kristne organisasjoner 
som vil inn i landet. 

Terrorister og fremmede kristne kir-
ker kjemmes med en kam
Russlands nye anti-terrorist lover ser ut 
til å ramme den evangeliske misjon hardt 
nå. De gradvise innstramminger bringer 
tilbake et ekko av tidligere tider hvor 
man jobbet i smug bak Jernteppet. Dette 
har ført til at Russland nå klassifiseres av 
menneskerettighets-organisasjoner som 
et av verdens verste land når det gjelder 
trosfrihet. Det er blitt et autoritært preg 

Steinar A. Hopland

Gideon på fremmarsj i Russland
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over det hele som også hemmer Gideon-
arbeidet, vi føler at vi er kommet på linje 
med utenlandske spionorganisasjoner. 
Begrensingene som er innført oppleves 
helt urimelig for oss og for andre virk-
somheter som prøver å hjelpe til der 
nøden er størst. Både den åndelige nød, 
og den mer materielle som er meget ut-
talt i enkelte landsdeler. 

Gideon Russland ble faktisk etablert så 
tidlig som høsten 1989, og helt siden 
starten har det kommet brev og beretnin-
ger tilbake om mennesker som har fått 

en håndsrekning til å møte Jesus Kristus 
gjennom vårt forbund.  

La oss som står helt fritt til å spre ut bud-
skapet be for våre kolleger i dette enorme 
landet like øst for oss – det tar bare 19 
minutter å kjøre fra Kirkenes til Russ-
lands-grensen. La oss tenke igjennom de 
utfordringer gideonitter har i et land som 
har et areal på 17 100 000 kvadratkilom-
eter (mot våre 385 207). Vi ber også for 
våre brødre og søstre ved vårt hovedkon-
tor i Nashville som har i oppgave å støtte 
den aktivitet som skjer i Russland.

Fra drikkegilde til menighet
På et sykehus nær byen Ryazani fikk 25 
mottakere høre at de måtte begynne å tro 
på den Gud som var beskrevet i nytesta-
mentene de nettopp hadde mottatt. Det 
var ingen kirker i denne byen og derfor 
ble gruppen enige om at de skulle møtes 
utenfor sykehuset for å diskutere inn-
holdet i boken. De fikk tak i noen salmer 
som de sang til russiske folkemelodier. I 
forbindelse med en bursdagsfeiring beg-
ynte de å drikke vodka. 

Da de møttes igjen etter tre måneder 
hadde de forstått at vodka-drikking og 
Bibel-lesning ikke hørte sammen, Her-
ren likte ikke den kombinasjonen. De ble 
enige om å kutte ut spriten på møtene. 
En som hadde vært kristen lenge hjalp 
dem med å organisere en menighet. Se-
nere kom en misjonær og døpte alle. Nå 
har de dannet en menighet som de kaller 
«Gideons frukter».

Fra personlige problemer
til et ordnet liv 
Når Sergei gikk i siste klasse på vide-
regående skole kom Gideon på besøk 
og presenterte Bibelen og delte ut tes-
tamenter. Han begynte å lese i boken 
med entusiasme, men det hele dabbet 
av. Så kom han i militæret og opplevde 
der mange problemer. Det var i denne 
situasjonen han begynte å lese i Nytesta-
mentet igjen. Han bli befridd for mange 
av vanskelighetene han opplevde. 

Etter fullført militærtjeneste kom han 
bort i uheldige miljøer og ble dratt inn i 
en gruppe rusmisbrukere. Han opplevde 
på nytt at Gud virket inn i livet og gjen-
nom Guds nåde kom han i kontakt med 
en menighet som hjalp ham frem til 
studier på et universitet. I dag er Sergei 
utdannet lærer og sitter i bystyret der han 
bor. Han meldte seg nylig inn i Gideon.

VITNESBYRD 
 v/Steinar A. Hopland

Gideons arbeid i Russland bærer frukt. Vitnesbyrdene 
som forteller om mottakere av Bibler i Russland fra 
nyere tid er mange, vi presenterer her et lite utvalg:
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Gordon Lindsay, en kjent pinseevan-
gelist fulgte Branham på flere av 
hans reiser i inn- og utland og skrev 
boken, A man sent from God. I denne 
sammenlignes William Branham med 
Gideon i Bibelen. Jeg fant dette så fa-
cinerende at jeg ville dele det med deg 
som leser av Gideonbladet.

Branham, født i 1909 var en meget kjent 
evangelist av den karismatiske typen hvor 
helbredelse ofte sto i sentrum. Han hadde 
helt spesielle evner i denne retning etter at 
han i flere syn fikk evnen til å kurere syk-
dom, gitt ham av besøkende engler. Han 
reiste over flere kontinenter, også Europa 
og Norge. En egen organisasjon ble senere 
dannet for å ivareta hans minne og de mange 
opptak av hans taler, og disse er distribuert 
til over to millioner mennesker som benytter 
dem i Gudstjenester o.l.

Norgesbesøket
Da han kom på besøk til Norge i mai 1950 
var enkelte biskoper så vel som avisredak-

tører skeptiske. Helsedirektoratet var også 
frempå med sine advarsler og snakket om 
kvakksalveri. Men da samlet datidens frem-
ste kirkeledere seg til kraftig motmæle og ba 
myndighetene slutte med sin helt uberettige-
de sensur av et rent kristent budskap. Blant 
de mange underskrivere fantes biskop Eivind 
Bergrav, professor O. Hallesby, Ludvig Hope, 
Frelsesarmeens sjef og ledere for norske ba-
btister, metodister samt lederen for frikirke-
pastorene. Møtet ble avholdt. Kunne et slikt 
stormøte med en kristen leder som uhem-
met proklamerer helbredelse så tydelig blitt 
avholdt i dag? Er vi blitt for forsiktige med 
å holde frem det som Bibelen hevder er en 
naturlig del av den kristne praksis? Blir våre 
ytringer for bleke og for avmattet nå i 2021?

Likhetstrekk med Gideon
Forfatteren av boken, Gordon Lindsay, skri-
ver at det alltid vil være dem, som Gideon, 
som ikke aksepterer djevelens forklaringer 
om at tider hvor det kunne utføres mirakler 
ligger bak oss. En engel viste seg for ham 
og sa «Herren er med deg du mektige og 

Det var gideonitten Bertil Sjøblom som gjorde meg kjent med William Branham. En 
helt uvanlig begavet, amerikansk forkynner som levde frem til 1965, men som har satt 
dype spor etter seg helt frem til vår tid. 

Steinar A. Hopland

En mann 
utsendt av Gud

William Marrion Branham. Foto: www.branham.org.
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verdifulle menneske!» Men Gideon svarte: 
«Hvorfor skjer alt dette med oss, og hvor er 
alle miraklene vi har hørt om fra våre for-
fedre? – Brakte ikke Herren oss trygt opp fra 
Egypt? Men nå har Han sviktet oss og over-
latt oss i hendene på Midjanittene». Gideon 
var ikke slik som mange forkynnere i dag 
som synes å være tilfreds med et evangelium 
uten mirakler. De bare forklarer bortfallet av 
slike med at de tilhører en annen tid, eller at 
det nå er slik at Gud sier at også kristne må 
bli syke. Men Gideon ville ikke la seg bli lurt, 
han ville ha fakta. Hvis Gud er med oss, hvor 
er så miraklene? ville han vite. Legg merke til 
at engelen ikke sa «Gideon, du er overspent, 
miraklene tilhører fortiden…» Han imøte-
kom Gideon med å utføre et under, der og 
da. Engelen berørte offeret som var fremlagt, 
en ild kom ut av bergveggen og brente opp 
offeret.

Litt lengre fremme i historien skriver forfat-
teren:
Gideon var ganske sjokkert da engelen 
gjorde det klart at han var utpekt til å stå 
frem som Israels leder. Han mente at det ikke 
var et spesielt klokt valg. Ikke bare var hans 
familie fattig, men han var den minste i dette 
huset. Men den første skal bli den siste, og 
den siste skal bli den første, kan ofte synes å 
være Guds vei. Også etter at Gud velsignet 
Gideon med en seier fortsatte han med å 
være ydmyk og takket fortsatt nei til å være 
Israels hersker. Han hevdet at folket skulle la 
Herren styre, og jobbet heller med å skape 
harmoni mellom brødre og skapte på den 
måten ro og fred i landet.

Gideon og Branham – to historier
En parallell historie finner vi i tilfellet Wi-
liam Branham. Begge var født inn i meget 
fattige familier og ingen av dem hadde ambi-
sjoner om å bli til noe stort. Begge fikk et syn 
av en Herrens engel. Begge hadde den tro at 
hvis Gud var med sitt folk fortsatt kunne det 
ikke være slutt på miraklenes tid. Begge to 
mottok den Hellige Ånds gaver. Begge takket 
nei til å bli en arvtaker av gudommelig makt, 

og begge var opptatt av å bringe fred innad 
blant Guds folk. Med en svært liten hær ga 
Gud Gideon en seier over en fiende overle-
gen i størrelse. Helt uten tilstrekkelig mann-
skap og med få naturlige kvalifikasjoner. 
William Branham var lydig til kallet om å gå 
inn i den gaven Gud ville gi ham, og mange 
flokket seg om ham for å høre og bli helbre-
det fra de plager fienden hadde påført dem. 
Gideon led under sjalusien til enkelte av 
brødrene og de som var opptatt av det mate-
rielle. Det samme skjedde også med William 
Branham. Begge reagerte med overbærenhet 
og tålmodighet, og Gud rettferdiggjorde 
begge etter sin tidsplan.

Forfatteren avslutter denne sammenligning 
slik:
Selv om mange i vår tids menigheter har 
hørt om tidligere tiders mirakler, tegn og 
under har de aldri sett noe slikt selv. I mange 
kirker og forsamlinger i dag er tendensen 
mer å søke erstatninger for Guds kraft og 
søke tilflukt i en forkynnelse på et rent 
menneskelig grunnlag. Men manifestasjo-
nen av Guds allmakt er det eneste svaret på 
spørsmålet:
Hvordan kan vi nå nye generasjoner med 
budskapet fra evangeliene i den korte tiden 
som gjenstår før Kristus kommer tilbake? 

(For mer om denne legendariske forkynner og 
helbreder, se www.branham.org)

Noen av bøkene skrevet av William Marrion Branham



Til Tiberius Cæsar, keiser i Rom
Vær hilset edle hersker!

Hendelsen i de siste dager i min provins, 
har vært av en slik art, at jeg har tenkt å 

berette enkelhetene som de foregikk. Jeg ville 
ikke bli overrasket om hendelsen i tidens løp 
ville forandre vår nasjons skjebne. Det synes 
som om gudene nylig har opphørt med å 
være oss nådige

Det synes for meg at av alle erobrede 
byer er Jerusalem den vanskeligste å 

regjere. Folket var så urolige at jeg fryktet for 
oppstand hvert øyeblikk. For å undertrykke 

denne hadde jeg bare en eneste Cuntorion, 
en håndfull gamle soldater. Jeg anmodet 
stattholderen av Syria om forsterkning, men 
han meddelte meg at han selv hadde for lite 
tropper til å forsvare sin egen provins. Blant 
de forskjellige rykter som kom for mitt øre, 
vakte særlig en min oppmerksomhet.

En ung mann, ble det fortalt meg, vis-
te seg i Galilea og prekte med fornem 

uttrykksmåte en ny lære, idet han forega at 
Gud hadde sendt ham. Først ble jeg foruro-

ACTA PILATI 
– et brev fra 
Pontius Pilatus

Det har vært litt uenighet mellom de lærde historikere om dette brevet. Det 
de fleste har falt ned på er at dette er et autentisk brev forfattet av rådsher-
ren Nicodemus etter at Pontius Pilatus hadde sin samtale med den arresterte 
Jesus. Det ble funnet på 400 tallet, opprinnelig skrevet på gresk. Første gangen 
man ser spor av dokumentet var faktisk i år 376 (historikeren Epiphanius). De 
som ikke finner det sannsynlig at dette er fortalt av Pontius Pilatus mener det 
er skrevet av noen som vil styrke fortellingen om Jesu lidelseshistorie, og de 
tror at det er bygget på en legende. Andre historiske kilder fører det tilbake til 
år 325 og mener det er en korrekt gjengitt beskrivelse fra en som sto Pilatus 
meget nær. Vi gjengir her et kortere utdrag fra det interessante brevet.

34 GIDEONBLADET NR 1 - 2021



liget, men snart tapte jeg denne frykten. For 
Jesus av Nasaret talte snarere som en venn 
av romerne enn av jødene. Da jeg gikk forbi 
plassen ved Siloa en dag, så jeg en ung mann 
som lente seg mot et tre og snakket rolig og 
behagelig til mengden. Det ble sagt at det var 
Jesus fra Nasaret. Det kunne jeg også lett nok 
gjette, så stor var forskjellen mellom ham og 
hans tilhørere.

Et gyllent hår ga hans utseende et til og 
med himmelsk uttrykk. Han syntes å 

være omtrent tredve år gammel, og aldri har 
jeg sett så vakre og rolige og klare ansikts-
trekk. For en stor forskjell mellom ham og 
hans tilhørere med deres svarte skjegg og 
brune hud. Da jeg ikke ville forstyrre ham 
med mitt nærvær, gikk jeg min vei, men 
gjorde min sekretær forståelig at han skulle 
slutte seg til gruppen og utforske den.

Min sekretær het Maulius. Da jeg kom 
inn i Pretoriet, traff jeg Maulius som 

gjentok for meg talen som Jesus hadde holdt. 
Aldri hadde jeg lest noe i filosofiske verker 
som lar seg sammenligne med grunnset-
ningene fra Jesus. En av de tallrike opprør-
ske jødene i Jerusalem spurte ham om det 
var lovlig riktig å betale keiseren skatt. Da 
svarte Jesus: ”Gi keiseren hva keiserens er, og 
Gud hva Guds er.” Det var i betraktning av 
hans visdom hans tale utmerket seg. Derfor 
forunte jeg denne nasareeren så stor frihet. 
Det lå i min makt å arrestere ham og bann-
lyse ham etter dom, men dette ville være et 
brudd på rettferdigheten, som romerne alltid 
har respektert. Denne mann var hverken en 
opprører eller forfører. Jeg forunte ham der-
for gunst og beskyttelse, kanskje uten hans 
vitende. Han hadde frihet til å handle, holde 
forsamlinger, velge elever av folket uinn-
skrenket av en eller annen rettsordning. 

Men denne ubetingede frihet som Jesus 
nøt, oppirret jødene, slett ikke de fat-

tige, men de rike og mektige som Jesus også 
opptrådte strengt imot. Det var min mening, 

av politiske grunner, at jeg ikke innskren-
ket nasareerens frihet. Til de skriftlærde og 
fariseerne sa han: ”Dere er ormeyngel, dere 
ligner kalkede graver.” Andre ganger smilte 
han hånlig over almissene fra de ansette, og 
han sa til dem at den lille gaven fra enken var 
mye kosteligere i Guds øyne.

Daglig ble nye klager og fornærmelser fra 
Jesus frambrakt i Pretoriet. Likedan ble 

jeg underrettet om at han kunne få oppleve 
en ulykke, idet det ikke ville være første gang 
at Jerusalem ville stene ham som kalte seg 
profet. Men Pretoriet holdt fram rettferdig-
het når klager ble innsendt til keiseren. Til 
tross for dette ble min holdning godtatt av 
senatet, og det ble lovd meg forsterkninger 
etter at perserkrigene var avsluttet. 

Skriftlig ba jeg Jesus om en utredning i 
Pretoriet. Han kom. Men da nasareeren 

kom mens jeg vandret i min Baselika, syntes 
benene å være naglet til marmorbrolegnin-
gen med en jernhånd, og alle mine lemmer 
dirret som på en skyldig forbryter, men han 
var rolig og stille som en uskyldig. Jesus kom 
bort til meg, og med en bevegelse syntes han 
å si meg at han var der. Med beundring og 
ærefrykt betraktet jeg en stund dette used-
vanlige vakre bilde av en mann.  ”Jesus”, sa 
jeg endelig stammende, ”i de siste tre åre-
ne har jeg tilstått deg ubegrenset frihet og 
angrer det ikke. Dine ord er som av de vise. 
Jeg vet ikke om du har lest Sokrates eller 
Platon. Men så meget vet jeg, at i dine taler 
ligger en majestetisk enkelhet som hever 
det langt over disse filosofene. Keiseren er 
underrettet om det, og jeg, hans ringe tjener 
i dette landet, er glad over å ha ydet deg 
denne friheten som du er verdig. Likevel tør 
jeg ikke skjule for deg at du har fått mektige 
fiender på grunn av dine taler, og det er ikke 
overraskende. Sokrates hadde sine fiender, 
og han falt som offer for sine forfølgere. Dine 
fiender er dobbelt forbitret på deg på grunn 
av dine taler mot dem, og på meg er de sinte 
på grunn av den ubegrensede frihet jeg har 
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forunt deg. Nettopp disse anklager meg for 
å stå i hemmelig forbindelse med deg med 
det mål for øye å berøve hebreerne deres 
små borgerlige rettigheter som Rom ennå 
tillater dem. Min bønn, jeg sier ikke befaling, 
er at du for framtiden måtte være forsikti-
gere og mildere, og mindre åpenbart vekke 
stoltheten hos dine fiender. Tilslutt, hvis du 
oppvigler den dumme befolkningen mot 
deg, tvinger du meg til å benytte dommernes 
verktøy.”

Nasareeren svarte meg rolig: ”Jordiske 
fyrste, dine ord er ikke av sann visdom. 

Si til den framstyrtende bekken: stå stille 
mellom bergene for at du ikke skal rykke 
opp trærne i dalen med roten. Fossen vil 
svare deg at den må følge Skaperens lover. 
Gud alene vet hvor vannet renner. Sannelig 
sier jeg eder: Før Sarons roser blomstrer, skal 
blodet til den rettferdige være utgydt.”

”Ditt blod skal ikke bli utgydt”, sa jeg med en 
gestikulasjon, ”du er dyrere i min høyaktelse 
på grunn av din visdom enn alle de opprør-
ske og stolte fariseerne som misbruker den 
frihet som romerne gir dem»

Jesus svarte:  ”Den dag vil komme da det 
ikke er noe sted for menneskesønnen 

hverken på eller under jorden. Den rettferdi-
ges tilflukt er der oppe.” Han pekte mot him-
melen. ”Det som står i bøkene og i profetene 
må bli oppfylt.”

”Unge mann,” sa jeg mildt, ”du nøder meg 
til å ikle min bønn en befaling. Sikkerheten 
for denne provins, som er satt under min 
bevoktning, krever det. Du må vise mere 
måteholdenhet i din tale. Overtred ikke min 
befaling som du kjenner. Måtte lykken stå 
deg bi og beskytte deg. Lev vel!”

”Jordiske fyrste”, svarte Jesus, ”jeg er ikke 
kommet for å skape krig på jorden, men fred 
og velferd. Jeg er født på selve den dag, på 
hvilken Cæsar Augustus ga den romerske 
verden fred. Forfølgelsen kommer ikke fra 
deg. Jeg venter den fra andre, og vil møte 
den i lydighet mot min Faders vilje som har 
vist meg veien. Hold derfor din verdslige 
klokskap tilbake.” 

Red.

Lyst til å bidra?
En av de viktige inntektskil-
dene til Gideon er annonser 
i Gideonbladet. Kan du tenke 
deg å hjelpe oss å kontakte 
potensielle annonsører? 

Ta gjerne kontakt hvis du vil 
snakke med oss om dette. 
Tlf. 67139520 eller skriv til 
p o s t @ g i d e o n . n o 

Revisjon . AttestAsjon . ÅRsoppgjøR . RÅdgiving

Pedersgata 16 -  4013 Stavanger  - Telefon 51 84 93 93
firma@abacusrevisjon.no       www.abacusrevisjon.no

Verksgata 54, 4013 Stavanger
Telefon         51 84 93 93

www.sg-as.no

Passion for lighting

Annonsepriser pr. nr.
1 modul  kr. 400,-
2 moduler kr. 770,-
4 moduler kr. 1500,-
Halvside  kr. 2200,-
Helside  kr. 4400,-

Små linjeannonser pr. år
  kr. 800,-
PLUSS merverdiavgift
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Du kan lese hele brevet på 
https://bibelogtro.wordpress.com/2015/05/23/acta-pilati-et-brev-fra-pontius-pilatus/
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Gideon i Norge bestemte seg allerede 
i 2010 å opprette en facebook-konto. 
På samme måte som vår mor-orga-
nisasjon har gjort bruker vi denne for 
å gi kort og nøktern informasjon om 
vårt forbund og vår store sak. 

Så er det vel også slik at noen av oss ikke helt 
liker facebook eller sosiale medier i det hele 
tatt. Det er jo en kjensgjerning at det er litt 
av hvert som finnes der, mye som egentlig 
ikke tåler sterkere belysning. Og når vi også 
vet at mange unge er blitt mer eller mindre 
avhengig av de sosiale medier og bruker for 
mange timer, om dagen og natten, til å holde 
seg oppdatert kunne vi kanskje ha droppet 
det i vår sammenheng.

Men etter at slike vurderinger er gjort faller 
vi ned på å ha facebook som et av våre man-
ge virkemidler til å nå personer som kanskje 
ellers ikke ville fått de gode nyheter. 

Vi kommer til å legge ut litt smånytt om vårt 
arbeid og mer om det å bli og være en kris-
ten. Vårt medlem Jon Steinar Kjøllesdal 
har tatt på seg å hjelpe til med dette en peri-
ode. Ser du noe der som du tror kan komme 
mennesker du kjenner til gode kan du dele 
det med dem. Denne kanalen har tross alt 
meget stor utbredelse. Dette er vår oppfor-
dring til deg som leser Gideonbladet og har 
beveget deg inn i facebook-sfæren, del det 
du ser på vår Facebook-side med flere! Få 
mange i dine sirkler interessert i vårt arbeid, 
snakk med dem om å bli Gideonvenn.

Facebook – stor utbredelse
og for noen, stor ergrelse

   www.gideon.no
Bank: 8200.01.39935

   VIPPS: 19938

 norskGideon
The Gideons International

in Norway 
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Gideonbladet skal gjerne ikke være et 
akademisk organ med de mest avan-
serte artikler. Likevel kan det av og 
til være en fin variasjon å hente stoff, 
hvis det ellers er relevant, fra slike 
kilder. Vi starter med et utsnitt av 
Christin-Helen Vasvik sin avhandling 
om «Tro og livssyn under tjeneste i 
Afganistan» fra i fjor.  I dag er Vasvik 
ansatt ved Teologisk Fakultet på Uni-
versitetet i Oslo. Og vi tar med en litt 
mer uakademisk, men ikke mindre 
klar ytring etter det.

Norge har lenge vært dominert av én religi-
on, samtidig har Den norske kirke (DNK) 
hatt monopol som institusjon. Dette mono-
polet har de senere årene blitt utfordret av 
andre tros- og livssynssamfunn og har gjort 
det mer naturlig å stille spørsmål til Den 
norske kirkes plass i samfunnet. Statistikken 
viser en generell nedgang i antall medlem-
mer av DNK, samtidig som den viser en 
økning av medlemmer til tros- og livssyns-
samfunn utenfor DNK, og en økning i antall 

ikke-medlemmer av noe slikt samfunn. Selv 
om det er metodiske utfordringer knyttet 
til slik statistikk, som ikke alltid viser seg å 
være korrekt, viser den en generell tendens i 
samfunnet som helhet. 

Religion betyr nå å finne et personlig 
uttrykk
Ulla Schmidt, også forsker, argumenterer for 
at det religiøse mangfoldet i Norge er med 
på å utfordre det kirkelige hegemoniet som 
lenge har eksistert. Konsekvensen av dette 
er at DNK ikke lenger er et selvskrevent ram-
meverk i nordmenns liv. Hun argumenterer 
også for at det er mulig å heller snakke om 
en ”subjektivering, humanisering og even-
tuelt individualisering av religion mer enn 
nødvendigvis sekularisering.” Med dette vi-
ser hun til en endringstendens hvor religion 
i større grad handler om å finne personlige 
uttrykk og erfaringer fremfor å hevde at det 
er absolutte sannheter. Det legges særlig vekt 
på verdispørsmål hvor slike problemstillin-
ger omtolkes fra å oppleves som noe man må 
adlyde, ti! å være noe som heller ivaretar mo-

Religiøs utvikling og vår kristne arv
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ralske spørsmål av generell karakter. Dette er 
mest synlig blant yngre generasjoner.

”Religionens mulighet til å bety noe for ver-
dimessig utforming av menneskets liv og for 
samfunnet generelt, er derfor i stigende grad 
knyttet til dens evne til å formidle idealer og 
verdier som kan overbevise som moralske 
hensyn, og ikke bare som religiøst begrunne-
de leveregler.”

En kristen kulturarv 
Med bakgrunn i den omformulerte paragra-
fen i Grunnloven om at ”Verdigrunnlaget 
forblir vår kristne og humanistiske arv”, og 
Stålsett-utvalgets utredning, argumenterer 
tidligere biskop Finn Wagle for at dette må 
ses i et kultur- og sivilisasjonsperspektiv, 
fremfor et tros - og livssynsperspektiv. Han 
viser til en diskusjon i Danmark rundt det 
danske kulturgrunnlaget, hvor hovedargu-
mentet ligger i viktigheten av å ha en tydelig 
kulturtradisjon i møte med nye kulturer. 
Med andre ord i møte med innvandrere som 
har en annen kulturbakgrunn. Wagle mener 
at eksemplet fra Danmark kan benyttes i 
norsk perspektiv også. At kristendommen 
kan ses på todelt. Det kan være tro og religi-
øs praksis på den ene siden, men at det også 
i sin forlengelse kan være en kulturell faktor. 

Begrepet ”kristen arv” kan forstås i et kultur-
perspektiv som noe tilstedeværende og som 
et ”stykke felleseie”. I forlengelse av dette har 
kristendommen vært den tydeligste kultur-
skaperen i Norge. I forbindelse med verdi-
paragrafen mener Wagle at bruken av ordet 
”arv” gjør at det ikke bare snakkes om ulike 
verdier uten grunnlag, men at ”det handler 
om hvordan verdiene er nedfelt gjennom 
folkets liv og historie fra generasjon til ge-
nerasjon og i dag lever videre som den dype 
klangbunn i vår kultur. ”

Hvor står den kristne arv i et valgår?
Kent Andersen som underviser i videre-
gående skole i Vennesla hadde et innlegg i 
Korsets Seier for kort tid siden som er blitt 
delt mye. Han har trolig truffet noe viktig når 
han bl.a. skriver dette:

Når partiene i dag kvesser sine penner for å 
skrive slagkraftige toner for neste års valg, 
har plutselig religionskritikk blitt integrert i 
retorikken. «Vi må øke kontrollen av kirker 
og kristne organisasjoner», sier Arbeiderpar-
tiet. «Vi bør fjerne alt om den kristne arven 
fra vårt partiprogram», sier Unge Venstres 
leder Sondre Hansmark. Hos Frp har man 
etter regjeringsavhoppet fremmet saker som 
er som en rød klut for mange kristne velgere. 
Man vil fjerne søndagen som hviledag og 
er initiativtaker bak flere liberale lovfor-
slag, senest vårens bioteknologilovgivning. 
Det seneste tilskuddet i norsk partiflora 
«Sentrum», kan sees som en del av samme 
tendens. Partiet er delvis startet fordi Krf har 
blitt for kristent. Å markere avstand til tro 
har tydeligvis blitt den nye trenden.

Troen er privat ?
Kristen tro, eller mer presist: Ytringer 
begrunnet ut fra kristen tro, har lenge hatt 
dårlige vilkår i den offentlige debatten. At 
«tro hører hjemme i privatlivet» har vært og 
er fortsatt den bærende forståelsen for hvor 
plassen skal være for kristne i den offentlige 
diskursen. Kristne skal altså ikke ha innfly-
telse i samfunnet, men politikerne vil gjerne 

Christin-Helen Vasvik. Foto: UiO Det teologiske fakultet.
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ha innflytelse over kirkene. Dette er den 
mest alvorlige tendensen i dagens partiland-
skap, vi skal ikke få tro og mene hva vi vil.

Frikirkelige miljøer beskrives som destruk-
tive og skadelige. Den kritiske og negative 
vinklingen er nesten total. Filmer, artikler, 
debattartikler, humorprogram og politiske 
uttalelser har mange ganger hatt en brodd 
mot vekkelseskristne miljøer. Det er nå nær-
mest akseptert som fakta at lavkirkelighet 
og evangeliske kristne driver med suspekte 
skadelige handlinger i sine lokaler. Vi har 
med andre ord mistet eierskap på våre egne 
fortellinger, og de kritiske stemmene blir stå-
ende som sannheten. Da er det ikke så rart at 
Ap ønsker å granske oss, eller at flere under-
søkelser pågår for å få frem i lyset hvor fæle 
sørlandsk og vestlandsk kristenhet er. Det 
inntrykket jeg sitter igjen med etter de siste 
ukenes uttalelser er at nettrollenes karikatur 
og den tabloide fortellingen om oss, nå har 
flyttet inn i partistrategenes forum. 

Vi overlever et negativt mediebilde
Det negative mediebildet om pinsevenner 
og andre frikirkelige gir nå konsekvenser for 
hvordan vi skal få lov til å drive våre virk-
somheter, misjon, rusomsorg, gudstjenester 
og skoler. Det er ikke usannsynlig at et regje-
ringsskifte vil innebære en kaldere skulder 
for kristnes behov og ytringsfrihet.

Jeg vet ikke hva løsningen er fremover, i 
møte med politikeres markeringsbehov og 
stemmesanking på vår bekostning. Jeg vet 
heller ikke hvordan vi bedre kan få frem de 
positive fortellingene om oss selv. Men en 
ting vet jeg dypt i mitt DNA; om politik-
ken og media vil granske oss så tåler vi det. 
Om de vil ta fra oss penger og statsstøtte, så 
kommer vi til å overleve det. Og om de vil 
bestemme over hva vi tror på og presse oss 
inn i et lukket rom, så kommer vi fortsatt til 
å forkynne. 

Vi overlever dette, folkens.
(Red.)

Kjære gideonitter og 
NGDamearbeidere
Medlemskontingenten ble sendt dere 
i posten helt på slutten av fjoråret. 
Betalingsfrist var 31. januar 2021.
Tusen takk til alle dere som har 
betalt innen fristen.
Hvis du er usikker på om du har 
betalt kan du sende en mail til 
post@gideon.no, eller ringe 
67 13 95 20, så sjekker vi for deg.
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Stillingen som Generalsekretær 
blir ledig til sommeren
Steinar Hopland som har hatt denne jobben de siste par årene tok på seg 
lederstillingen på tampen av yrkeslivet. Både han selv og Landsstyret 
ser at det er tid for å tenke på en nå som har mulighet for å være mange 
år i denne rollen.

En utfordrende og spennende lederstilling 
i en internasjonal, kristen organisasjon –
Det venter fine utfordringer for den neste leder knyttet til verving av medlemmer, 
finansiering av drift og misjon, organisasjonsutvikling, samt administrasjon og 
økonomistyring. Alt dette i tråd med føringer fra styret og vår internasjonale ledelse. 
Kontoret er på Rud i Bærum. Den nye bør bo på Østlandet. Vi averterer stillingen her 
i bladet fordi det er et ønske at den som trer inn skal være medlem i Gideon, eller 
sekundært kvalifisert for medlemskap. 

OPPGAVENE - Å sette organisasjonen enda bedre i stand til å ta vare på vår 
visjon om å vinne mennesker ved å dele ut Guds ord, og vitne.

- Styrking av Norsk Gideon gjennom verving av nye medlemmer,  
og motivasjonsarbeid mot de ulike avdelinger i landet.

- Arbeide planmessig med inntekter som gaver og kollekter og 
utvikle de rette virkemidler i arbeidet.

- Implementering av den strategi som foreligger for arbeidet i sam-
arbeid med Landsstyret.

- Være et bindeledd i hverdagen mot vår mor-organisasjon i USA.

 
PERSONEN  - En kristen leder, fortrinnsvis en gideonitt under 50, med erfaring i 

å arbeide mot et styre.
- Som har høyrere utdanning og erfaring fra økonomistyring på et 

overordnet nivå
- God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må beherske engelsk 

som et arbeidsspråk.
- Det er en leder med god arbeidskapasitet, utholdenhet og en som 

samarbeider lett vi ser etter.
 
Ta kontakt med landsformann Per Inge Langeland tlf. 92215090, eventuelt med 
nestformann Arnor Evensen, tlf. 90156404 for nærmere opplysninger. 

Du kan søke stillingen til post@gideon.no innen 1. april 2021.

 norsk
Gideon

The Gideons International
in Norway 
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ANNONSER

Fredrikstad
Per Arne Johnsen

Asker/Bærum 
Nils Arne Christensen

Smaalenene
Anders Torvill Bjorvand

Jæren
Geir Helge Ludviksen

Trondheim
Eva Minde Kjenstad

Namsos
Rune Hegle

Nye gideonvenner   
15.11.2020 - 15.02.2021

Nye gideonitter
15.11.2020 - 15.02.2021

Sarpsborg
Stein Ove Hansen

Asker/Bærum
Svein Rune Hjerpaasen

Molde
Per Edvin Frisvoll
Jostein Solbakken

Nye medlemmer 
i damearbeidet

Molde
Randi Marie Solbakken

80 år
 13.04. Bjørn M. Østevold
 28.04. Ragnar Ege
 30.04. Terje Søvold
 18.05. Kåre Andersen
 22.05. Aadne Myhre
 27.05. Kjellaug Ege
 07.06. Ingfrid Jess
 20.06. Terje Nilsen Erdal

85 år 
 14.04. Turid Haugen
 02.05. Ragnar Førsvoll
 06.05. Josef Malvin Nilsen
 31.05. Jens Hagane
 10.06. Tormod Jakob Karlsen
 12.06. Kåre Hatløy
 13.06. Sven Viste

90 år
 27.04. Christen Øygard

Vi gratulerer  
 våre seniorer

Hjertelig velkommen
til alle nye medlemmer og 

Gideonvenner

15.11.2020 - 15.02.2021
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Haugstad Eiendom AS
4362 Vigrestad

sykler - barnevogner - gaveartikler

Josef Størkersen
4276 Veavågen

Telefon: 52 82 41 50

Åshaugveien 4, 3170 SEM - www.askjems.no

SARPSBORG
Ø S T F O L D

LUFT TIL LUFT VARMEPUMPER OG AIRCONDITION

Salg - Veiledning - Montering - Service
Tlf: 930 82 218  mail@promonter.no   www.promonter.no

hamar@accountor.no | brumunddal@accountor.no
www.accountor.com/norge

Digger du regnskap?
- det gjør vi

Executive search | Rekruttering | Lederutvelgelse

TAKK  til alle våre 
ANNONSØRER som støtter 

GIDEONARBEIDET
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www.sg-as.no Passion for lighting
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N r.  3  -  2 015ANNONSER

SANDNES  AVDELING

JÆDER Ådne Espeland A/S, 4330 Ålgård
Hadland-Oseland AS, 4330 Ålgård

JÆREN AVDELING

Gilje Vindu, Dirdal

TROMSØ AVDELING

Bernt Hansen Eftf., 9110 Sommarøy

MOLDE AVDELING

Kirkeland Begravelsesbyrå, Molde
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Ronda AS
Randabergveien 308
4073 Randaberg
post@ronda.no
Tlf. 918 98 621



ANNONSER

post@borsentannhelse.nhn.no 
Bragernes Torg 13 C, 3017 Drammen

Tlf. 32 83 53 48

Maritime kurs, undervisning, konsulenttjenester

Erlend Nilsen 99273118   
erlend.nilsen@k-kompetanse.no    

Jan Inge Nilsen 95190746 
jan.inge.nilsen@k-kompetanse.no

6793 Innvik  -  tlf. 57 87 49 90     post@innvikfjordhotell.no    www.innvikfjordhotell.no

Arrangement, 
overnatting, selskap. 
VELKOMMEN! 

Bragernes Torg 13, 3017 Drammen
T: 32 83 53 48 • M: 41 64 74 23
E: lise@borsentannhelse.no
www.borsentannhelse.no

LISE OPSAHL
Tannlege MNTF

BØRSEN TANNHELSE
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Revisjon . AttestAsjon . ÅRsoppgjøR . RÅdgiving

Pedersgata 16 -  4013 Stavanger  - Telefon 51 84 93 93
firma@abacusrevisjon.no       www.abacusrevisjon.no

Verksgata 54, 4013 Stavanger
Telefon         51 84 93 93

Investeringer
Harald Hårfagres vei 21, 4633 Kristiansand

Telefon  38 09 04 89

AS

WARI-HUS

WWW.GIDEON.NO     47

Vi tilbyr kurs og opplæring:
D5, D6, D5L, Instruktørkurs, 
Passasjer og krisehåndtering

Se vår hjemmeside www.marpro.no



Tegning av arkitekten Eivind Retzius.

Stavanger er stedet 25.-27. juni
”Mennesker som kan be for hverandre”

Du har sett informasjon tidligere i 
dette bladet. Landsmøtet vårt som 
skulle vært avholdt i fjor sommer ble 
skjøvet til 2021. Stedet er som plan-
lagt i fjor, Stavanger. 

Litt assosiasjoner til byen skader ikke 
nå når våren står for døren. Tegningen 
du ser her er av Hinna kirke i byen reist 
i 1967. En av våre fremste teologer den 
gang var Fridtjov Birkeli som holdt 
talen ved innvielsen. Han var da biskop 
i Stavanger, senere preses i DNK. Han 
la vekt på viktigheten av å høre Jesu ord 
ofte, og sette det ut i livet:

Endelig må vi gjøre etter det vi hører. 
Hvis ikke den kristne kirke, den enkelte 
i kirken, handler etter Ordet, skal vi 
heller ikke vente at verden vil ta Ordet 
alvorlig. Verden venter med å gjøre 
alvor av sin egen syndserkjennelse inntil 
de kristne selv gjør alvor av sin bot. Det-
te minner bots- og bededagen oss om, og 
den taler særlig klart om at boten må 
begynne med Herrens hus. Ett sted er 
syndenes forlatelse å finne. Lykkelig det 
samfunn av mennesker som kan tilgi 
hverandre og be for hverandre. De vil 
også bli skikket til å hjelpe en menneske-
verden i sjelenød og legemlig nød. 

For Jesus Kristus er vår skjebne – vår gode skjebne.


