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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

Trykk:
HG Media as

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

Forsidebildet er fra 
Flor & Fjære,
stedet hvor regnbu-
en traff jorda.
Hit blir det arrangert 
båttur torsdag 
24. juni,  som en 
tidlig start på 
årets Landsmøte i 
Stavanger.

VELKOMMEN TILVELKOMMEN TIL
Landsmøte i StavangerLandsmøte i Stavanger

 25.-27. juni 25.-27. juni
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Side 6-11 Side 14-15

Side 18 Side 22-25

Side 26-27 Side 28-29

Gideons utdeling på syke-
hus.

Spennende vitnesbyrd om 
hva et Gideon-testamente 
kan bety.

Paul Erik Wirgenes, Bibelsel-
skapet, om Bibelens tilgjen-
gelighet.

Aud Jekteberg Nordpoll 
deler en hilsen fra det inter-
nasjonale damestyret.

Harald Skarsaune: 
Kateketen - vår døråpner.

Mye nyttig informasjon om 
Landsmøtet i Stavanger, 
25.-27. juni.
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GENERALSEKRETÆR Steinar Hopland

Kjære medlem 
og Gideonvenn!

Vi er kommet dit vi hadde håpet på; 
sykdomsutbredelsen etter det ver-
densomfattende virusangrepet ser ut 
til å være på retrett i Norge.

Mye lidelse og mye død har vært resultatet 
av denne farlige epidemi. Vi må tilbake til 
spanskesyken og svartedauden for å finne 
noe lignende, begge i historiske tider uten 
medisin av noe slag. Hele nasjoner trenger 
nå helbredelse. Og helbredelse er et begrep vi 
er velkjent med fra Skriften. Allerede i Mo-
sebøkene ser vi at helbredelse var et merke 
for det mennesket som senere skulle bli ut-
sendt fra Gud. Jesus ble nettopp en helbreder 
som brukte mye av sitt korte liv til å gjøre 
folk friske. En kraft han sa skulle overføres 
til oss som tror.

Jeg har tenkt mye på dette etter at jeg selv, 
som lyn fra klar himmel, fikk en skummel 
sykdom. Sykehusene og deres godt utrustede 
mannskap gjør en fenomenal jobb med sine 
pasienter, enten det gjelder Corona eller an-
dre alvorlige skader og sykdommer. Men at 
egen bønn og forbønn betyr enormt mye for 
tilhelingen tror jeg fullt ut på. Et sykdoms-
forløp som kan være ødeleggende, ble stop-
pet. De kom til ham alle som hadde vondt 
og led av forskjellige sykdommer og plager, 

husker vi. Han helbredet dem. Takk og pris! 
Vi må bare feste blikket på kopperslangen, 
så får vi leve, om vi skal ta 4 Mos 21,9 helt 
på ordet. Eller med Det nye Testamentets be-
skrivelse i Joh 3,14-15: På samme måte som 
Moses løftet slangen opp i ørkenen, skal også 
Menneskesønnen løftes opp, for at hver den 
som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men 
ha evig liv. Hver den... – det er intet unntak 
her, ikke noe med liten skrift i kontrakten 
mellom oss mennesker og vår Herre! Dette 
er et ord som vi bør grunne på i det vi går ut 
i vår-dagen. Et perspektiv på livet som til de 
grader passer med den lyse årstid. Vi løfter 
blikket etter en traurig høst og vinter, puster 
dypt inn og ut, og står frem som den beste 
versjonen av oss selv.

Vi har også en artikkel om helsesektoren 
og helbredelse lenger ut i bladet, og litt om 
det Gideon gjør på sykehus. Vi berører den 
«konkurranse» vi har fått på dette feltet. 
Landsmøtet presenteres med detaljer, vi får 
lese om en ganske anonym, men særdeles 
viktig profesjon, kateketene og vi får tradi-
sjonelt og nyttig Gideon-stoff. 

God lesning!

4 GIDEONBLADET NR 2 - 2021 Foto: Unsplash, Ben White
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LANDSSTYREFORMANN Per Inge Langeland

Full beredskap

Norsk Gideon er i full beredskap og 
satser videre med stor optimisme!

Vi får spørsmål av og til: Hvordan står det 
til med Norsk Gideon? Og hvordan har det 
gått med oss i dette "Korona-året"? Aktuelle 
restriksjoner i samfunnet har også begren-
set vårt arbeid. Samtidig kan vi si at Norsk 
Gideon er i aktiv tjeneste! Vi står befestet på 
det formålet som våre fedre la til grunn for 
virksomheten, og som vi er overbevist om er 
like aktuelt i dag! Vi har en klar målsetning 
og tre definerte arbeidsmåter for virksom-
heten. Kommunikasjonsform og måten vi 
organiserer arbeidet på blir oppdatert og 
endret med jevne mellomrom, men våre 
kjerneverdier ligger fast! De kjennetegner 
vår profil. 

Vi hører dessverre stadig at det formidles 
feilaktig informasjon om at Norsk Gideon/
The Gideons International har endret seg, 
at vi ikke er så opptatt av å dele ut Nytes-
tamenter lenger, at vi har endret fokus, o.a. 
Våre medlemmer møter personer som spør 
om hva som har skjedd med virksomheten. 
De har fått en oppfatning av at Gideon ikke 
er det samme lenger. Det er leit. 

Jeg vil oppfordre våre medlemmer til 
aktivt å formidle til andre at vår orga-
nisasjon i høyeste grad er oppegåen-
de, med samme grunnlag, formål og 
kjerneverdier som vi alltid har hatt, og 
at vi har medlemmer som er motivert 
for innsats!

Gideonbladet formidler informasjon om vår 
aktivitet, og bl.a. fortellinger om hva dette 
unike fellesskapet betyr for medlemmer, om 
resultater og tilbakemeldinger, om utde-
linger som skjer i vårt land og i omtrent 200 
andre land i The Gideons International som 
vi er en del av. I flere år har vi delt ut rundt 
80 millioner NT, og selv i dette spesielle siste 
arbeidsåret (juni 2020 – mai 2021) ligger det 
an til ca. 20 millioner NT. – Guds Ord når 
stadig fram til nye mennesker! Og vi vet at 
Ordet vender ikke tomt tilbake. Dette inspi-
rerer til økt innsats! 

"Et slikt fellesskap med kristne forret-
ningsmenn og fagpersoner, og med et klart 
formål, det har jeg savnet lenge." 

Dette var det en som sa da han meldte seg 
inn som medlem. Vi har et mål om at flere 
skal få se verdien av et slikt fellesskap, at vi 
kan forenes for tjeneste ved å være personli-
ge vitner, og inspirere hverandre til å dele ut 
Nytestamenter! 

Vi vil kjempe sammen for troen på evange-
liet.

"Se bare til at dere fører et liv som er Kristi 
evangelium verdig. Enten jeg kommer og 
ser dere, eller er borte, så la meg få høre at 
dere står sammen i én ånd, kjemper med 
ett sinn for troen på evangeliet..."

Fillipperne 1,27.
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Velkommen til
Landsmøtet 2021

STAVANGER  25.-27. juni
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” Dere må bare bli stående i troen, 
 grunnfestet og stødige... 
  Kol. 1,23

Velkommen til
Landsmøtet 2021 Overskriften er årets motto for lands-

møtet i Stavanger. Landsstyret i 
Gideon har sett frem til å invitere dere 
til et fysisk Landsmøte igjen, etter et 
år uten at det var mulig. Både hotell 
og konferansested sørger for trygge 
rammer i henhold til godt smittevern.

Dere minnes at vi i fjor måtte klare oss med 
en meget begrenset samling på Gardermoen 
for bl.a. å avvikle forbundets Årsmøte og 
valg.

Nå, når alt ser ut til åpne seg noe mer har vi 
store forventninger til et stort fremmøte i 
Stavanger fra den 25. juni til og med den 27. 
Kom gjerne allerede på torsdag, for å kunne 
delta på fine utflukter. 

At vi denne gangen både har en solid og 
kjent taler, Oddvar Søvik, og en sanger som 
også er evangelist, Mikael Järlestrand, er 
noe vi er svært takknemlig for. Sistnevnte 
har vært med på tidligere landsmøter, og har 
også sunget og vitnet på en av våre interna-
sjonale kongresser. 

Oddvar Søvik er en forfatter av bøker på 
Bibelsk grunn, en meget dyktig pedagog og 

forkynner og en skarp debattant i aviser når 
det trengs. 

Stedet vi har valgt skulle være svært godt 
egnet til formålet. Det er lett å komme seg 
til Stavanger. Byen er et av landets mest 
spennende steder å oppholde seg. Vi har 
et førsteklasses konferanse-senter til vår 
rådighet – IMI’ s storstue;  og hotellet, som 
dere ser avbildet, har det antall stjerner og 
den standard vi nå fortjener etter et ganske 
slitsomt år. 

Vi tror at samværet med andre gideonitter 
og deres ektefeller etter vel et år med mer 
eller mindre isolasjon vil være ren mental-
hygiene. Landsmøtene bringer oss nærmere 
hverandre, og nærmere vår Gud.

Vi håper på stor oppslutning i år. Er du i tvil, 
meld deg på, er min sterke oppfordring til 
deg nå!

Med beste hilsen,

Arnor G. Evensen
Nestformann 
Leder av Landsmøtekomitéen

Vær velkommen - meld deg på til kontoret raskt 
- påmeldingsfrist 1. juni - påmeldingsgebyr 150,- pr. voksen deltager

Se vedlagt ark som følger Gideonbladet for mer informasjon om påmelding både 
til selve Landsmøtet, og til to flotte utflukter.
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LANDSMØTEPROGRAM 

TORSDAG 24. juni 2021
13:00 Styremøter NG og NGD

15:00	 Ca.	1,5-2	times		byvandring	m/guide
	 i	gamle	Stavanger

17:00	 Båttur	til	FLOR&FJÆRE	med	omvisning	og
	 middag.	(Varer	ca.	2,5	timer)

	 Påmeldingsfrist	begge	utflukter:		1.	juni
	 (Det	er	mulig	å	være	med	på	begge.)

FREDAG 25. juni 2021
09:00 REGISTRERING og BETALING

10:00	 LEDERMØTER	formenn/kontaktpersoner

10:00	 NGD	-	åpen	samling	for	alle	damer

12:00 LUNSJBUFFET

13:00 LANDSMØTEÅPNING 
	 Velkommen	til	Stavanger
	 Åpningstale	v/Per	Inge	Langeland
	 Årsrapport	fra	NG	og	NGD
	 Minnestund	

14:25 FELLESSESJON
	 "Conversations/Samtaler"	Vårt	nye	verktøy

14:50 KAFFEPAUSE 

15:15 GIDEONSESJON
	 Videohilsen	TGI	repr.	Kevin	Keck

15:15 DAMESESJON
	 Videohilsen	TGI	repr.	Patsy	Pigford

16:05 FELLESSESJON
 Videohilsen	TGI	repr.	Kevin	Keck
	 Sang	v/Mikael	Järlestrand
	 Bibeltime	v/Oddvar	Søvik

18.30 MIDDAG

20:00 MISJONSMØTE m/prester	og	pastorer
	 Sang	v/Mikael	Järlestrand
	 Høydepunkter	fra	damearbeidet	Aux	repr.
	 Hilsen	fra	Int.	styrerepr.

22:15	 BÆR	HVERANDRES	BYRDER
	 v/Tilsynsmann	og	Tilsynskvinne

LØRDAG 26. juni 2021
07:15 – 07.40 BØNNEMØTER 
	 	 NG	v/Tilsynsmann
	 	 NGD	v/Tilsynskvinne

07:30 – 08.50  FROKOST

09:00 FELLES BIBELTIME	v/Oddvar	Søvik
	 Sang	v/Mikael	Järlestrand

10:25 KAFFEPAUSE 

10:40 NG TEMASESJON
	 "Bedre	samarbeid	mot	kirker	og	forsamlinger"
	 "Verving	-	flere	medlemmer	i	forbundet"
	 Sang	v/Mikael	Järlestrand

10:40 NGD samling
	 Informasjon	om	valget	v/Kåre	Nordpoll
 
12:15 LUNSJ	NG	(menn)

12:30 LUNSJMØTE NGD
 
14:00 ÅRSMØTE GIDEON
	 Styremøter	for	NG	og	NGD	etter	årsmøtet

18.00 MIDDAG

19:15 FESTMØTE	med	påfølgende	MINIKONSERT
	 Sang	v/Mikael	Järlestrand
	 Innsettelse	av	nye	styrer
	 Vitnesbyrd
	 Tale	v/landsformannen
	 Informasjon	om	neste	års	landsmøte
	 v/Stein	Arne	Haugland

21:15 KAFFE OG SNACKS

SØNDAG 27. juni 2021
08:00 FLEKSIBEL FROKOST

09:00	 Forberedelsesmøte	for	presentører

11:00	 GUDSTJENESTER	(presentasjon	i	menigheter)

Det tas forbehold om endringer i programmet.
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Påmeldingsfrist til begge turene er 1. juni. 
Mer informasjon om priser og påmelding er på eget ark som følger med Gideonbladet.

Flor & Fjære
Nydelig fjordtur: Et besøk til Flor & Fjære 
begynner med en behagelig 30 min. båttur før 
man stiger i land i blomsterhavet på øya.

Utrolige hager: Ved ankomst står guider 
klare til å gi en omvisning i den bugnende, 
vakre parken. Det fortelles historier som gir 

innblikk i tre generasjoners lidenskap for å 
lage verdens vakreste hager.

Middag for øyet og ganen: Etter omvisning 
serveres det middag med fokus på lokale rå-
varer. Deretter har vi ca. en time til å utforske 
hagene på egenhånd før båtreturen.

En byvandring er en glimrende måte å ut-
forske noen av Stavangers skjulte skatter på.  
Bli med på en rolig vandring gjennom byens 
smug og gater og hør fortellinger fra en svun-
nen tid om byens brannhistorie, boforhold, 
det sosiale liv i fortiden, men også historier om 

varme og samhold. Det er ikke å undres over 
at vekteren var en viktig person i gatebildet. 

Du får innblikk i byen fra 1800-tallet, men vil 
også skimte framtidens Stavanger.

Byvandring i Stavanger
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Valg på Norsk Gideons årsmøte 26. juni

INFORMASJON

Alle medlemmene har rett til å delta i 
årsmøtet når de har betalt kontingent, 
og blitt registrert ved oppmøte innen 
klokken 17:00 dagen før årsmøtet.

Årsmøtedeltakere, som beskrevet ovenfor, 
kan nominere kandidater til landsstyret. 
Dette gjøres på årsmøtet. Enhver kandidat 
må være forespurt og ha samtykket på for-
hånd, og ha sitt medlemskap i orden. 

Kun ett hovedinnlegg skal holdes, og to 
supplerende innlegg kan holdes for hver 
kandidat. 

Valg til alle verv er for en periode på ett år. 
Total sammenhengende funksjonstid i sam-
me verv er begrenset til 3 perioder (3 år).

Valg til styreverv Norsk Gideon:
Formann                                                                                                                                       
Nestformann                                                                                                                                    
Økonom                                                                                                                                     
Tilsynsmann                                                                                                                    
Regionledere, en for hver region – sør, øst, 
vest, midt og nord

Valg til styreverv 
Norsk Gideons damearbeid:
Formann                                                                                                                                   
Nestformann                                                                                                                                   
Sekretær                                                                                                                                     
Tilsynskvinne                                                                                                                                  
Regionledere, en for hver region  - sør, øst, 
vest, midt og nord.

Tenk om...
På årsmøtet i september 2020 ble det satt 
som mål for rekruttering at alle gideonitter 
skulle verve ett nytt medlem iløpet av det 
neste året. Den gangen var det 729 gideonit-
ter og 200 damearbeidere. 

Hvis vi klarer et slikt modig mål, vil vi etter 
et år ha 1458 gideonitter og 400 damearbei-
dere. Ved tilsvarende målsetting i forhold 

til våre Gidoenvenner, så vil vi etter et år ha 
3356 Gideonvenner.

Hvilken velsignelse hadde ikke dette vært 
for utbredelsen av Guds ord i vårt land? 

Vi tror at det å være medlem av Gideon, eller 
å være en Gideonvenn, inspirerer og motive-
rer til personlig evangelisering. 

...tar du utfordringen?
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Nyleg kunne Internasjonal direk-
tør Mike Mbugua rapporterte 
om ei interessant utvikling i med-
lemstal i eit område samansett 
av Gideonlanda i Midtausten og 
Afrika med unntak av Sør-Afri-
ka og Nigeria. I midten av mars 
hadde dei fått 667 nye gideonittar 
og 456 nye damemedlemmar 
sidan oktober 2020. Samanlikna 
med tilsvarande tal same periode 
eit år tilbake i tid, d.v.s. rett før 
store delar av verda vart stengt 
ned, gjev dette ein auke  på 13% 
for nye gideonittar og 20% for nye 
damemedlemmar. Auken er altså 
større under pandemien enn før i 
dette området. Held det fram slik 
vil det bli det beste arbeidsåret i 

seinare tid med omsyn til med-
lemsrekruttering! 

Då nedstenginga gjorde det 
vanskeleg å reise og samlast, 
bestemte medlemmar seg for å ha 
nettbaserte møte med sine leiarar 
kvar veke. Dette spreidde seg 
oppover i organisasjonen. No finn 
slike møte stad kvar veke på alle 
nivå, for å følgje opp, oppmuntre 
kvarandre i arbeidet og be saman. 
Mange medlemmar seier dei har 
vorte ført nærare kvarandre i 
denne tida. Trass i pandemien 
og dei hindringar den fører med 
seg, kallar Gud til medlemskap 
og teneste i Gideon, seier Mike 
Mbugua.

Medlemsauke

INTERNASJONAL TRUSTEE

Kåre Nordpoll

Tidligare administrerande direk-
tør i The Gideons International 
Milton Arnold «Joe» Hen-
derson flytta heim til Herren 
13. april, 98 år gamal. Han sovna 
fredfullt inn i heimen sin i Nas-
hville TN. Han vart gideonitt i 
1950 og var aktiv i avdelinga si i 
70 år.

Joe Henderson var utdanna frå 
militærakademi og universitet 
og gjorde teneste som offiser i US 
Army under 2. verdenskrig og i 
US Air Force under Koreakrigen. 
Etter det arbeidde han for Coca 
Cola til han i 1954 vart feltarbei-

dar for TGI i USA.

Frå 1956 til 1987 var han adm. 
dir. I løpet av desse 31 åra auka 
talet på Gideonland frå 24 til 137 
og det blei delt ut 375 mill. biblar 
og nytestamente. Han var sterkt 
involvert i flyttinga av hovud-
kvarteret frå Chicago til Nashvil-
le i 1964. I 1995 ga han ut boka 
Sowers of the Word, historia til 
Gideon gjennom 95 år.

Med takk for den tenesta i Guds 
rike han fekk stå i gjennom eit 
langt liv, lyser vi fred over hans 
minne.
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Vår rolle i evangelisering er viktig, 
men det å himmelvende et sinn, få et 
menneske til å snu i sin måte å be-
trakte livet på og lede det til frelse, er 
Guds sak når det kommer til stykket. 

Men vi sår et frø. Det har slått meg gang 
på gang at analogien til gartneren eller til 
bonden, og til en prosess som gir vekst, ofte 
brukes i Bibelen. Det er lettere å se dette i 
den årstid vi er inne i nå. Det spirer og gror 
igjen. For øvrig et av de få områder Corona 
og smittefare ikke har skyflet rundt på.
I salmen mange av oss husker fra skolen, ‘No 
livnar det i lundar’, har Elias Blix skrevet:

Det er vel fagre stunder
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror. 

Guds ord vel alltid lyser,
Den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser,
Ligg støtt i ljos og fred

Paulus gir klar beskjed
I sitt første brev til korinterne bruker Paulus 
lignende henvisninger. Han er tydeligvis 
ganske oppbrakt i kap 3, 5. vers og videre. 
Han forteller menigheten at han selv og 
Apollos har gjort jobben slik de har oppfat-
tet at de skulle utføre den ut fra Jesu råd og 
befaling:
"Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? 
Tjenere som hjalp dere til tro. Begge gjorde 
vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, 
Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor 
er de ikke noe, verken den som planter eller 
den som vanner. Bare Gud er noe, Han som 

gir vekst. Den som planter og den som van-
ner er ett, men de skal få lønn etter sitt eget 
arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og dere 
er Guds åkerland, Guds bygning."
Ja, vi har en rolle i arbeidet for at flere skal få 
tro og la den få konsekvenser i eget liv. Det 
er en begrenset rolle, det skal vi ha in mente 
– uten at det skal gå ut over vår iver i saken. 

Vi høster med jubel
Men tilbake til våren med dens planter, 
spirer og frø. Visste du at ordet plante finnes 
i 92 vers i Bibelen, spire/spirer finnes 36 
steder og frø 11 ganger. Det å dyrke nevnes 
137 ganger og å høste 88, for å nevne noen 
av begrepene knyttet til hage- og gårds-
bruk. Jeg leser det slik at Vår Herre ønsket 
at vi virkelig skulle ha klare assosiasjoner i 
hodene våre mellom det som skjer i jorden, i 
veksten av de grønne planter på den ene side 
- og Guds allmakt til å skape et under i hver 
av oss, på den andre.  

Når vi tenker på og diskuterer vårt uttalte 
mål i Gideon; ‘Å vinne andre for Kristus’, 
så skal vi utmeisle vår rolle etter de bilder 
Han har gitt oss på netthinnen. Dette for at 
vi ikke skal bli for høye på det vi utfører. Vi 
skal på den annen side ikke gå i kjelleren og 
si at vi ikke betyr noe; det er det også mange 
klare meldinger om i Skriften. "De som sår 
med tårer, skal høste med jubel", sier sal-
misten (126,5) "Gråtende går de ut og bærer 
sitt såkorn, med jubel kommer de tilbake og 
bærer sine kornbånd."

Forsinkede resultater
Vi har presentert i Gideonbladet tidligere 
flere tilfeller der våre utdelte Nytestamenter 
har blitt lagret lenge før de ble tatt i bruk. 

Gideonitter 
er som gartnere

Steinar A. Hopland
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Sjømannen som hadde hatt boken liggende i 
en koffert i årevis etter at mor plasserte den 
der ved første utreise. Han begynte å lese i 
den i en vanskelig situasjon senere i livet, 
og fikk en strålende åpenbaring om at det 
var denne kurs han skulle navigere etter. 
En annen som ryddet på loftet og fant igjen 
testamentet han tok imot på ungdomssko-
len. Slo først opp litt vilkårlig her og der, og 
ble etter hvert en daglig leser. Siden ble han 
en trofast følger av Jesus. Det er mange slike. 
Men hvem har sagt at det utdelte Guds Ord 
skal ha en spontan effekt?  Noen ganger ja, - 
heldigvis er det slik, men andre ganger blir 
det som i Jakob 5,7. Her diskuteres Herrens 
gjenkomst, men jeg leser det også ut fra 
tonen som preger Jakobs brev at vi ikke nød-
vendigvis skal stresse med at resultatene skal 
komme straks: "Vær da tålmodige søsken til 
Herren kommer! En bonde må vente på den 
dyrebare grøden fra jorden og være tålmo-
dig til både høstregnet og vårregnet har 
falt. Også dere må være tålmodige og gjøre 
hjertene sterke, for Herren kommer snart."

Visdommen ovenfra
Jakob, som det er fire av i Bibelen, har skre-
vet mye klokt om vekst; praktisk veiledning 
for å leve et riktig liv som kristen. Det er 
sannsynligvis Jesu bror dette, forskerne 
heller i den retning. Han er glad i troverdige 
eksempler fra landbruket. Ofte tas til orde 
for at vi gjerne må være kloke og utdannet, 
men det må vises i handling at vi har forstått 
de viktigste sannheter. Hvis ikke er vår kløkt 
null verdt: (3,17) "Men visdommen ovenfra 
er først og fremst ren, dernest er den fredsel-
skende, forsonlig og føyelig, rik på barm-
hjertighet og gode frukter, upartisk og uten 
hykleri. Og rettferdigheten er en frukt som 
blir sådd i fred og vokser frem for dem som 
skaper fred." 

De seks personlige kvaliteter som holdes 
opp som et ideal i denne ene setningen er 
krevende nok å gjennomføre gjennom en hel 
dag. Ganske irriterende for en som prøver, 
å gå i bøtten på dette, kanskje både i tanker, 
ord og handling – eller, i mangel på slike. 
Dette dukker gjerne opp når vi skal tenke 
etter før vi legger oss. Vi har bommet på 

flere av disse begreper gjennom de siste 24 
timer. Uten en tilgivende Gud ville dette 
blitt ganske sørgelig for oss.

Gud skaper veksten
De som har en hageflekk har ofte vært 
fortvilet når de kommer tilbake fra en ferie 
og ser at blomster, busker eller urter ser 
skrøpelige ut. Det ble tørt i flere uker, de 
dyrt innkjøpte vekstene fra Plantasjen har 
gitt opp, de har blitt som "en busk i ødemar-
ken". Profeten Jeremia beskriver en situasjon 
som han vil at vi skal ta lærdom av i våre 
liv (17,7) "Velsignet være den mann som 
stoler på Herren og setter sin lit til Ham. 
Han er lik et tre som er plantet ved et vann 
og strekker røttene mot bekken. Det frykter 
ikke når heten kommer, løvet er grønt, det 
engster seg ikke i tørketider og slutter ikke å 
bære frukt." 

Svein Ellingsens salme ‘Såkorn som dør i 
jorden’ kunne nesten vært Gideons kamp-
sang, om den ikke hadde hatt en så trist 
undertone. Vi prøver å så på steder hvor det 
ikke er opplagt at det skal bli noe å høste, det 
er et variert jordsmonn, for å si det slik. Men 
så skjer det mirakler hele tiden, og over hele 
verden. Frøet ble liggende, kanskje under 
ugunstige betingelser, men det begynte på 
merkverdig vis å spire og å finne feste for 
røtter. Vi undrer oss, vi takker og vi lovpri-
ser. Den tjenesten vi er blitt plassert i klarer 
å nå målet, ofte.

"Såkorn som dør i jorden, oppstår til fylte 
aks. Druer som knuses i gjærkar modnes 
til gylden vin. Gud, gi oss troen tilbake: tro 
gjennom dypeste mørke, liv gjennom død og 
grav."

Jesu velkjente lignelse i Mark 4, 28 er godt 
å ha i minnet for de arbeidsomme, men 
tålmodige gartnere i Gideon:
"Med Guds rike er det slik: Det er som når 
en mann har sådd korn i jorden. Han sover 
og står opp, det blir natt og det blir dag, og 
kornet spirer og vokser, men han vet ikke 
hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden 
grøde, først strå, så aks og til sist modent 
korn i akset."
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VITNESBYRD

For ikke lenge siden fikk jeg et uventet besøk 
av en dame i 50-årene fra New Zealand. I 
den anledningen måtte vi ned i kjellerstuen 
for å ta noen kopier. Da vi passerte mitt lager 
av testamenter sa hun høyt. «Er du medlem 
i Gideon?» «Ja» sa jeg. «Jeg ser du også har 
noen engelske testamenter.» «Ja, vil du ha 
et slikt?» sa svarte jeg. Hun svarte med å 
ta opp et lite engelsk testamente fra vesken 
sin. «Dette testamentet fikk jeg fra en eldre 

mann fra Gideon på ungdomsskolen hjem-
me på New Zealand. Det har fulgt med meg 
i hele mitt liv.»

Denne korte samtalen ga meg stor inspi-
rasjon når jeg så på alle testamentene som 
skulle ut på skoler her i distriktet. Hun ga 
meg et bevis på at det nytter!

Med vennlig hilsen, Arvid Volden.

Det nytter!
Av og til dukker det opp tilbakemeldin-
ger som viser at et skoletestamente kan 
bli en livslang følgesvenn. Arvid Volden, 
formann i avdeling Romerike, deler en slik 
opplevelse med oss.

Vi fikk nylig høre om denne hendelse 
fra Amerika: 

En morgen for litt siden kontaktet et av våre 
dame-medlemmer som var lærer på videre-
gående skole sin student Sophie for å høre 
hvorfor hun ikke hadde innlevert oppgaven 
til fristen. Hun fikk da vite at Sophie hadde 
fått Corona og lå syk hjemme. I samtalen 
kom det frem at hun var alene med dette der 
hun var, og ikke i form til å gjøre noe arbeid. 

Læreren som er medlem hos oss fikk en 
innskytelse til at hun ville vitne for studen-
ten. Sophie lyttet og ville vite mer. Både Joh. 
3,16, Joh. 10,29 og Joh. 7,37 ble lest høyt. Det 
ble klart at disse utsnitt fra Bibelen rørte ved 

noe hos studenten. Hun sa til læreren at hun 
var takknemlig for det som var lest og at dis-
se passasjer fra boken fikk henne til å gråte 
over sitt eget liv. Når hun så ble spurt direkte 
om hun ville ønske å ta imot Jesus som sin 
Herre og frelser, ble svaret et tydelig, ja! 

Dette skjedde under en telefonsamtale. Noen 
dager senere da Sophie igjen var på beina 
etter sykdommen fikk hun et Gideon-testa-
mente i hendene. Hun hadde overgitt sitt liv 
til Jesus, og uttrykte senere i en melding bl.a. 
at «jeg takker deg igjen fra hjertet for den 
telefonsamtalen vi hadde! Den dagen er blitt 
så viktig i mitt liv – dagen hvor jeg møtte 
Jesus – tusen takk!»

Auxiliary-medlem førte student til Jesus
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Fra datter  -  til far, så til mor, 
og sist til barnebarn...

Fra våre kolleger i Tyskland fikk vi 
dette inspirerende vitnesbyrdet. 

Willi, en 89 år gammel Gideonitt fra Bieden-
kopf i Tyskland, ringte oss i forrige måned 
og fortalte oss følgende historie: 

"Alt startet for 20 år siden. I år 2000 tilbrakte 
min kone og jeg ferien vår i Østerrike. En 
søndag, etter å ha deltatt på en lokal guds-
tjeneste, la min kone merke til et kors på en 
fjelltopp og sa at hun absolutt ønsket å gå 
opp dit. Jeg ble ganske overrasket fordi hun 
hadde store vanskeligheter med å gå. 

Men vi startet på veien opp, og etter å ha 
kommet frem møtte vi en mann som vi 
snakket litt med. Vi tilbød ham et Gide-
on-testamente, men han ville ikke ha: "Hva 
trenger jeg en bibel til ?!", spurte han. Jeg la 
testamentet tilbake i lomma. Men plutselig 
snudde han seg og spurte om han kunne få 
denne Gideonbibelen til datteren sin, som 
var med i en kristen gruppe. Selvfølgelig ga 
vi ham lommetestamentet, og så sa vi farvel. 

Ca. et halvt år senere ringte konen hans, 
Anni, og spurte om hun kunne få et nytes-
tamente til mannen sin. Hans dyrebare bibel 
hadde forsvunnet. De kunne ikke finne den 
noe sted. Vi sendte dem gjerne en ny bok. 

Omtrent 20 år senere, forrige jul, fikk vi et 
brev fra Anni. Hun fortalte oss at mannen 
hennes hadde gått bort, og at "Gideonbibe-
len" var det mest dyrebare han noensinne 
hadde hatt. Også hun, Anni, og deres 9 år 
gamle barnebarn hadde lest denne Bibelen 
regelmessig. Av en eller annen grunn var 
den ingen steder å finne lenger. Hun lurte på 
om vi ville sende henne en ny og kanskje en 
til den lille jenta også.

Vi oppfylte gjerne ønsket hennes. I takke-
brevet skrev hun: '... Det er herlig å se hvor 
godt Gud forberedte alt...'"

Vi håper dette vil oppmuntre deg som leser 
det. Ha en velsignet uke,
Annette Wege
THE GIDEONS INTERNATIONAL IN GERMANY
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Hvordan har 
Gideon klart seg 
under Corona?

Svaret på dette avhenger selvsagt av geo-
grafi og av virusets spredning. Det har vært 
perioder siden mars 2020 som i enkelte land 
har vært lettere, hvor man flere steder trodde 
at pesten var under kontroll. Generelt, viser 
tall fra vårt internasjonale hovedkontor, har 
det vært en reduksjon i de aller fleste for-
hold vi løpende måler: Innsamlede midler, 
kirke- og menighetspresentasjoner, antall 
medlemsmøter (fysisk, på nett eller gjennom 
telefonkonferanse), dessuten inngangen av 
nye medlemmer og Gideonvenner. Et av våre 
viktigste virkeområder er utdeling av Skrif-
ten, til ungdom, til hotellgjester, til fanger, til 
militære mannskaper og til beboere på insti-
tusjoner. Den smittsomme sykdommen har 
virkelig gjort et innhogg i denne aktiviteten. 

Vi har merket det kraftig
Vi i Norge har de siste årene ligget på ca. 
20.000 eksemplarer gitt ut. Corona har tatt 
dette ned til det halve for det arbeidsåret 
som avsluttes den 31. mai. Som kjent har vi, 
som resten av Gideon-verden et arbeidsår 
som strekker seg fra juni til juni. Hotell-
kjeder vi har vært i kontakt med forteller at 
Helsedirektoratet varslet næringen om at 
ingenting flyttbart kunne finnes på eller i 
rommets skrivebord eller nattbord. Dette av 
hygieniske grunner. Vi har derfor en jobb 

å gjøre når denne tunge Corona-bølgen er 
omme med å kontakte de hoteller, pensjo-
nater, gjestgiverier, herberger o.l. hvor vi vet 
det er lagt ut bøker. Vi bør forsikre oss om 
at Nytestamentene kommer tilbake til sitt 
rette sted, og til sitt rette bruk. Og tilby flere 
hvis behovet er der. Vi forstår at smittevern 
krevde tiltak, men livets viktigste bok kan 
ikke bli oppbevart for lenge på et lager. Den 
må opp i lyset igjen og legges ut for å tjene 
sin hellige hensikt. Vi har mange påminnel-
ser om dette: «Ditt ord er en lampe for min 
fot og et lys på min sti» (Salme 119, 105). Er 
det en tid vi mennesker trenger riktig god 
belysning er det akkurat nå i denne forvirre-
de og dunkle periode. 

Noen møter, tross alt
Møter har faktisk vært avholdt det siste året i 
ca. halvparten av våre 34 avdelinger, utde-
linger har funnet sted i fengsler, i overnat-
tingsbedrifter og til studenter – faktisk også 
på noen skoler hvor læreren fikk en kartong 
uåpnet og lot de elever som ville, forsyne 
seg fra den direkte osv. Evangeliserings-tes-
tamenter har vært overlevert med en sterk 
anbefaling til en lang rekke enkelt-individer 
ulike steder i bygd og by. Mange flere kunne 
gjerne ha vært gitt ut. Kontoret kontaktes 
når du trenger flere.
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Eksempler fra resten av verden
Ute i den store verden har det vært gjort 
mange varierte forsøk på å holde i gang våre 
tradisjonsrike handlinger. Noen eksempler:

Ecuador: Regelmessige bønnemøter på 
Zoom, hvor vår bønnekalender er fulgt, 
tillagt lokale bønneformål. Den direkte én 
til én vitnetjenesten har gått videre og har 
økt i omfang, treningsseminarer i Gideons 
metoder har vært kjørt ved to anledninger, 
med bra deltagelse.

Polen: Landet har vært sterkt plaget av Co-
rona. Man har holdt lokale møter på Skype 
og det har vært bønnemøter. Man ble tidlig 
klar over at det kunne bli perioder med 
isolasjon for mange, til dels ensomhet og et 
totalt fravær av gjøremål. Da bestemte man 
seg for å be, hver dag, fast tidspunkt, for 
utbredelsen av Guds Ord, og for ledere og 
menigheter som gir, og familiene.

Guam: (Et amerikansk territorium i Stil-
lehavet) Her har det vært ordinære møter 
p.g.a. mindre smitte: Ukentlige bønnemøter 
har vært gjennomført, og de siste måneder 
også utendørs møter i mindre grupper. Man 
gleder seg over å være mer sammen etter 
hvert som alt der normaliseres.

Colombia: Det har for det meste vært vir-
tuelle møter det siste året, dessuten har de 
praktisert at to og to har gått ut i gatene med 
bøker. Medlemmene har deltatt i mat-ut-
deling, noe som har vært svært nødvendig 
i mange måneder, og kombinert dette med 
den personlige evangelisering etter at møte-
ne måtte opphøre.

Indonesia: Også her har det vært nettbaser-
te møter mellom medlemmene. Gideonit-
tene har forlenget bønnemøtene til to timer 
etter at Corona kom. Tre stevner har vært 
gjennomført på nettet, på hvert møte deltok 
mer enn 40 medlemmer, i tillegg kom noen 
prospektive medlemmer. De har klart å nå 
fine resultater, trass i at landet har vært mye 
nedstengt.

Mexico: Tidligere under pandemien var det 
fortsatt mulig å ha bønnemøter og regulære 
møter med kaffe og kaker flere steder. I den 
siste tiden har de hatt kveldsmøter på Zoom. 
Folk lærte seg teknologien og er blitt kom-
fortabel med de nye møtene. Det praktiske 
arbeidet ute i felten har blitt skadelidende, 
men det indre samholdet er blitt styrket på 
flere måter. 

Europa, stengt
Hva gjelder andre Europeiske land har det 
gjennomgående mønster vært at utdeling og 
den vanlige møtevirksomhet er sunket til en 
lavere frekvens enn vi har sett noen gang før. 
Kontakten mellom medlemmer er imidlertid 
opprettholdt noenlunde takket være kloke 
og aktive ledere som har tatt initiativ til å 
bruke en ny type kommunikasjon. 

Avdelingsstyrer i land som Finland og Tysk-
land, som vi har nær kontakt med, har lagt 
ned en stor innsats. Medlemmer man vet er 
alene er blitt ringt til. Skriftlig informasjon 
ut har vært hyppigere, bønnemøter digitalt 
har vært prøvd, og man har markedsført 
sterkere vår Bibel-app. Likevel har det vært 
tungt å drive Gideon i over et år nå i man-
ge land. Organisasjonens moderland USA 
inkludert. 

Vår internasjonale styreformann har takket 
alle som har holdt en viss aktivitet, samt 
motet, oppe. Han sier i en hilsen at vi må 
be for forbundet nå og samtidig se etter alle 
muligheter for gradvis å sette i verk våre 
planer slik at sommer- og høst-arbeidet kan 
gjøre 2021 til et godt år resultatmessig. Allen 
J. Huth, som er hans navn, sier at vi deretter 
kan hvile i Paulus ord i Fil 3, 13-14:

"Mine søsken, jeg tror ikke at jeg av meg 
selv har grepet det. Men én ting gjør jeg: 
Jeg glemmer det som ligger bak, og strek-
ker meg etter det som er foran, og jager 
frem mot målet, mot den seiersprisen som 
Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus 
Jesus." (Red.)
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”Lyset som 
skinner for 
Jesus gjennom 
oss, må være 
tilpasset situ-
asjonen. 

Lys i mørket

Damearbeidets LEDER

Aud Jekteberg Nordpoll

Jeg vil dele med dere en 
hilsen fra det internasjona-
le damestyret ved vår leder 
Lynne Peterson.

Det internasjonale damestyret 
har valgt Matt 5,16 som motto for 
dette arbeidsåret: 

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

I en verden med mye mørke, min-
ner dette ordet oss på at vi kan la 
vårt lys skinne for Jesus i enhver 
situasjon.

Ulikt lys etter behov
Lys kan være så forskjellige. Vi 
bruker forskjellig type lys til for-
skjellige formål. Hvis vi vil skape 
en varm og hyggelig atmosfære, 
bruker vi gjerne å tenne stearin-
lys, både et og flere. Et kraftig og 
godt lys kan være til uvurderlig 
hjelp når en, for eksempel, holder 
på med et broderi eller skal tre en 
synål. På samme måte trengs en 
kraftig lyskilde når vi holder på 
med et praktisk arbeid og trenger 
å få oversikt. Men du vil utvilsomt 

la være å sette et slikt lys på mid-
dagsbordet. 

På samme måte er det  i møte med 
mennesker. Lyset som skinner for 
Jesus gjennom oss, må være til-
passet situasjonen. Noen ganger er 
behovet et varmt og skånsomt lys 
– for eksempel når vi tilbyr oss å 
be for noen som har det vanskelig. 
Et oppmuntrende ord til en nabo, 
venn eller arbeidskollega, om 
Guds godhet i livet vårt, kan gi 
mulighet for senere samtaler om 
åndelige spørsmål. Den Hellige 
Ånd minner oss gjerne på å dele 
et spesielt bibelvers med noen. 
Et slikt vers kan fungere som en 
åndelig "spotlight" som bringer 
sannhet og trøst inn i en mørk og 
vanskelig situasjon.

Lydhøre i hverdagen
La oss være lydhøre for Den Helli-
ge Ånds ledelse i hverdagen. Han 
vet hvilken "type" lys som trengs 
i enhver situasjon. Vår oppgave i 
livet og spesielt som medlemmer 
i Gideonarbeidet, er å hjelpe våre 
medmennesker til å finne nytt liv 
i Jesus.
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Mai-Linn Strand skriver til oss:
En augustdag i 1985 kom en ung kvinne inn 
på Jordal Amfi i Oslo. Salen var fylt med 
tusenvis av mennesker. «Tegn, under og 
mirakler» hadde det stått på plakatene som 
inviterte til arrangementet. Og til og med: 
«Døde står opp!» 

Invitasjonene som dagene i forkant «dekket 
Oslo» hadde provosert så kraftig at den unge 
kvinnen bestemte seg for å dra. Med et skep-
tisk blikk, og armene i kors, ble hun stående 
langt bak å observere det som skjedde i den 
store hallen. Hun var totalt uforberedt på 
kveldens utfall. 

En historie uten sidestykke
«Jeg ble dratt med inn i en historie uten 
sidestykke – en historie jeg aldri noensin-
ne hadde fattet betydningen av, og langt 
mindre antatt at hadde noe som helst med 
virkeligheten å gjøre», forteller Anne Chris-
tiansen i boken Love Story. Idet Bibelens 
historie ble malt for øynene hennes, begynte 
brikkene å falle på plass: «Er det altså ikke 
Gud som kan anklages for alt det vonde vi 
ser rundt oss?» Et av hennes hovedargument 
sto for fall. Enda mer bergtatt ble hun da 
predikanten trakk inn Jesus i historien: Gud 
ble selv et menneske og tok straffen som 

skulle rammet oss! Jesus overvant synden 
og døden, og åpnet veien til frelse og evig liv 
sammen med Gud! 
«Jeg var fullstendig grepet av Jesus. Alt det 
Han hadde vært villig til å gjennomgå for at 
jeg skulle bli frelst! Jeg løp frem til scenen 
da taleren ba den å komme som ville ta imot 
Jesus og gjøre Ham til Herre.» 

Framme ved scenen kom taleren bort til 
Anne. Han forsto at Gud gjorde et stort verk 
i hennes forvirrede liv. Han så på henne og 
sa: «Du er en Jesuskvinne nå.» Ordene var 
enkle, men fulle av livsforvandlende kraft.

Setningen ble værende i Anne i tiden som 
fulgte, og har fortsatt ikke sluppet henne. 
For hva er en Jesuskvinne? Hvordan snak-
ker hun? Hvordan ser hun ut? Hvor har 
hun sitt fokus? Hvordan oppfører hun seg i 
samhandling med andre mennesker, blant 
studievenner, naboer og kollegaer på jobb? 
Hvordan er hun som kone og mor? Hvordan 
forvalter hun sin økonomi? Hva er hennes 
forhold til Guds Ord? 

En tydelig visjon
I mai 2003 ble JesusKvinner offisielt star-
tet – en mobilisering av jenter i alle aldre til 
byggingen av Guds rike, i hjem og familie, 
samfunnsliv og menighetsliv. 

«JesusKvinners» initiativtaker, Anne Christiansen, hadde i utgangspunktet ingen plan 
om å gå i spissen for en bevegelse for jenter i alle aldre, men valgte likevel å handle på 
Guds kall og den tydelige visjonen som Han ga. Det er det mange som er dypt takknem-
lige for. Fra gideonitter har vi fått et tips om at vi burde bli mer kjent med JesusKvinner. 
På samme måte som vi tror at en manns-organisasjon har mye for seg, tenker disse 
kvinner at de også, som søstre, kan ha utbytte av å stå sammen i sin misjon. At de to 
kjønn både hver for seg, og i blandede grupper kan arbeide for Guds rike, er både nokså 
selvsagt og det er i tråd med vår Bibel.

Mobilisering av jenter i alle aldre
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Anne Christiansen hadde i utgangspunktet 
ingen planer om å ta initiativ til en bevegelse 
for jenter og kvinner, men valgte likevel å 
handle på Guds kall og den tydelige visjonen 
som Han ga. 

En grasrotbevegelse
JesusKvinner er en «grasrotbevegelse». Det 
er jenter i alle aldre som lengter etter å se 
Guds rike stadig mer synlig der de bor, i sin 
familie, på arbeidsplassen, i vennegjengen, i 
menigheten, blant de utslåtte, i politikken, i 
media og i alle andre deler av samfunnet. 

Det ligger noe aktivt i både det å mobilisere 
og i det å bygge: Å mobilisere handler om 
å bruke de arenaene vi har til å få flere med 
oss. Det handler om å inspirere, oppmuntre, 
tale visjon og utfordre mennesker til å bli 
med på det som Gud gjør i vår tid. Å bygge 
Guds rike kan se ulikt ut fra person til per-
son, men for oss alle handler det om å strebe 
etter å være trofaste i den «løpebanen» der 
Gud har satt oss. Det handler om å kjenne 
Ordet, la oss fylles av Ånden og i alle ting 
leve med Jesus som eksempel i hverdagen. 

Tydelighet og handling 
Vi lever i et samfunn som er i konstant 
forandring, og endringene skjer raskere enn 
noen gang før. Midt i dette vet vi at Guds 
evige Ord står urokkelig fast, uavhengig av 
hva som skjer rundt oss. Tiden vi lever i kre-
ver tydelighet og handling, og det trengs mer 
enn «vedlikeholdsarbeid» fra oss som tror. 
Hvis vi står på stedet hvil, mens samfunnet 
er i utvikling, går vi i realiteten bakover. 

Å bygge Guds rike er konkret; vi må be og 
våke, og vi må handle.

Ulike ord har ulik grad av tyngde, iver og 
intensitet. Vi kan spørre, eller vi kan trygle. 
Vi kan jobbe for noe, eller vi kan kjempe for 
noe. Vi kan gi, eller vi kan ofre.

Det samme gjelder handlingene våre. Vi kan 
riste på hodet av et nedbrytende TV-pro-
gram, eller vi kan ta opp telefonen og ringe 
til kanalen som har valgt å sende det. Vi kan 
rystes på innsiden av det barnet vårt for-
teller fra undervisningen på skolen, eller vi 
kan spørre om et møte med læreren og sette 
ord på det vi reagerer på. Vi kan synes det er 
trist når vi ser at en venninnes valg tar hen-
ne i feil retning, eller vi kan ta den vanskeli-
ge samtalen, - og om nødvendig nøde henne 
til å velge annerledes. 

For en tid som denne
Vi tror at JesusKvinner er en bevegelse 
som er reist opp for en tid som denne, og 
gjennom de redskapene vi har i arbeidet, 
som våre årlige konferanser, magasinet JK, 
podcasten Månedens Kraftpakke, våre lo-
kale grupper, vår webside, sosiale medier og 
internasjonalt arbeid, ønsker vi å inspirere, 
utfordre og mobilisere til å bygge Guds rike 
på de arenaene der vi er satt. 

Våre årlige konferanser i hovedstaden er 
et nav i arbeidet, og en møteplass med stor 
innflytelse og betydning. Hver konferan-
se har vært med på å påvirke og skape en 
ny retning i mange jenters og kvinners liv. 
Viktige bestemmelser har blitt tatt og him-
melske allianser dannet. Som kvinner har 
vi stor innflytelse, både i hjem og familie, 
samfunnsliv og menighetsliv, og ringvirk-
ningene av at hver og en av oss kommer på 
plass i det livet Gud har for oss, er umålelige. 
Ringvirkningene kan spre seg bredt ut, men 
også gå dypt og påvirke generasjoner som 
kommer etter. 

Internasjonalt nedslagsfelt 
For noen år tilbake hadde vi besøk fra India 
på vår årlige konferanse i Oslo. Gjestene 
skulle først og fremst fortelle om sitt arbeid 

Anne Christiansen.



Nr. 2 -  2 0 21

WWW.GIDEON.NO     21

En uredd 
kristen

Fredrik Ramm (1892-1943)var en kristen jour-
nalist og oppdagelsesreisende med stor innflytelse 
i mellomkrigstiden. En god venn av forfatteren 
Ronald Fangen, også han en troende. 

Ramm ble dømt til arbeidsleir i Tyskland under 
krigen og fikk der en slik behandling at han døde 
like etter frigjøringen. I sin ungdom var han med 
Roald Amundsen til Nordpolen, og var den som 
holdt bønnestunder i hevd. Hans essaysamling, ‘Av 
kristen rot’, skrevet i fangenskap, kan anbefales. 
Han skrev denne salmen i tysk fangenskap.

Ramm er en av dem som sjelden trekkes frem, men 
som likevel ikke bør glemmes. Han sto alltid opp 
for sine kristne verdier i debatter og mange avisinn-
legg.

blant foreldreløse barn, og utfordre oss til å 
stå med dem. Lite visste de om hvor grepet 
de selv ville bli av det de så og hørte under 
konferansen. De dro like hjem og startet 
JesusKvinner der.

I mars ble vi for første gang forhindret fra å 
gjennomføre vår årlige konferanse på vanlig 
måte. Men det som i utgangspunktet så ut til 
å sette begrensinger, viste seg å bringe med 
seg nye muligheter! Gjennom en tospråklig 
online-konferanse, med innflytelsesrike 
gjester fra hele verden, fikk vi mulighet til å 
nå ut som aldri før, både nasjonalt og inter-
nasjonalt. 

Vi har stafettpinnen 
Selv om tusenvis av jenter og kvinner allere-

de har blitt berørt og påvirket av JesusKvin-
ners arbeid, tror vi at Guds planer gjennom 
det dette redskapet er, bare så vidt har 
kommet i gang. Vi tror arbeidet skal fort-
sette å velsigne, inspirere og utfordre jenter 
og kvinner til Jesus-etterfølgelse i lang tid 
fremover. 

I det ellevte kapittelet i Hebreerbrevet kan vi 
lese om kvinner og menn som ved tro holdt 
fast ved overbevisningen om Guds løfter, 
selv om oppfyllelsen av løftene ennå ikke var 
synlige. Ikke bare holdt de fast ved overbe-
visningen, men de handlet, ja, levde sine liv, 
ut fra det de hadde sett i sitt indre.

Nå har vi stafettpinnen. Det er vår tur til å 
holde fast ved det som vi, ved tro, har sett. 

Jesus, nu er du til stede,
du mitt hjertes beste venn,
for du gir i sorgen glede
hvor du så meg fører hen.
Du er trofast, sterk og mild.
Ta min hånd og før meg fremad
dit du ønsker, dit du vil.
Hjelp mig utad, opad, hjemad.

Jesus, trenger du en taler
om ditt liv, ditt blod, din død?
Skal jeg spå om himlens saler
som vi går til fra vår død?
Eller vil du ha tilbake
alt som livet har mig gitt
i de gavetunge dage
som til nu har utgjort mitt?

Jesus, har du andre planer
enn eg sjølv kan tenke ut?
Er det frem på smertens baner
jeg skal nærme mig min Gud?
Da må du mig kjærli minne
om, du døde selv for mig,
og at jeg vil styrke finne
der hvor du har lagt min vei.
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Sykehusene har vært et sted hvor gi-
deonittene og deres ektefeller har lagt 
ut Bibelen i svært mange år. 

I 1930-årene var det hotellbibler som var 
«produktet» vårt, med en etter hvert meget 
sterk etterspørsel. Vi har gamle protoller 
som viser at nye hoteller nærmest ikke kun-
ne åpnes før Bibelen var på plass på hvert 
rom. Og brev som sier at «når de der borte 
har fått, hvorfor kan ikke vi få...». 

Utdelingen på hoteller og pensjonater var 
en suksess som styrets sekretær før krigen 
beskriver i forbauselse og glede. Gideon var 
«utsolgt fra lager». Medlemmene kastet seg 
over givertjenesten for å styrke denne til ny-
trykk av boken.

Bibelen til den syke
1952 ble et av de store år for forbundet. Da 
var både hotellutdeling og leveranser til 
skip (passasjerskip og andre) godt etablert. 
Fengselsutdeling hadde vært gjort i deler 
av landet. Samme år kom også sykehus-ut-
delingen. I årsberetningen for dette året 
skriver sekretæren, Oskar Gjertsen, en 
innledning hvis innhold også har gyldighet 
i 2021:

«Å måle den betydning det har for de mange 
som kommer inn under Guds ords innflytelse 
ved de bibler og nytestamenter som legges ut 
på hoteller, skip og sykehus er ikke noen gitt. 
Det er heller ikke vår sak. Det vil den nye 
dag, evighetens morgen, åpenbare. Løftet om 
sædens kraft, virkning og frukt er fast foran-
kret i Ham selv. ‘Tro på Gud, og tro på meg’ 

sier Jesus. Denne troens forankring, troen på 
Gud og troen på Jesus Kristus som verdens 
frelser, er fundamentet for vårt eget Gudsliv 
og for vårt arbeid. Vår oppgave er og blir å 
tjene med troskap og glede i den åkerteig som 
er betrodd oss i Hans rike.»

Et internasjonalt brorskap
Forbundet, med navnet Handelsreisende 
og Forretningsmenns Kristelige Forbund, 
hadde året før inngått i en allianse med The 
Gideons International og det var under den 
europeiske Gideon-konferansen i Stockholm 
det året, med deltagelse fra åtte nasjoner, 
at våre folk fikk inspirasjon til å starte med 
oppsøkende virksomhet på sykehus. 
Fra protokollen leser vi: 

«Som kjent har man tatt opp arbeidet for 
utlegging av nytestamenter på sykehus og hvi-
lehjem, og under landsmøtet vil der sammen 
med biblene til en del hoteller i Trondheim 
bli lagt ut 100 nytestamenter på Central-
sykehuset i Trondheim. Den første utlegging 
av nytestamenter  på sykeshus i forbundets 
historie. Disse nytestamenter presenterer seg 
godt. De er med gullsnitt og i hvitt, vaskbart 
skinn. 

Dette arbeidet omfattes med stor interesse 
og det er kommet ikke så få direkte gaver til 
denne spesielle oppgave. Særlig har noen av 
våre dameforeninger ved innsendelse av gaver 
uttalt et uttrykkelig ønske om at de må nyttes 
til spredning av testamenter på sykehus. Det 
bør nevnes at til de første 500 nytestamenter 
har Arne Knudsen, Kristiansand gitt skinnet. 
En gave som har gjort det mulig å begynne 
med utlegging så hurtig.»

Steinar A. Hopland

Guds Ord til den syke
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Prestene på hospitalet
Sykehusprestene, som har vært gideonitte-
nes faste samarbeidspartnere fra vi begynte 
å besøke sykehusene i 1952, er kommet 
under angrep fra ateister og humanister i 
de senere år. (Se en egen artikkel om dette). 
Også andre religioner har her, som f.eks. i 
forsvaret, tilkjempet seg en plass i helseinsti-
tusjonene. 

For første gang i livet kom jeg i fjor i den 
situasjon at jeg måtte benytte sykehustje-
nester. Mye positivt kan sies om det som 
møtte meg der. Likevel var det en observa-
sjon som skuffet mye. På hvert av de tre sy-
kehus jeg var innom fantes det bønnerom og 
stillerom. Dit kan man gå for å kontemplere, 
tenke litt dypere tanker, oppleve fred og be. 
Her var det også utlagt bøker som kunne 
leses for å hjelpe tanken. Men på disse tre 
rom var det kun ett sted et nytestamente fra 
oss. De andre var dominert av muslimske 
skrifter, koranen på flere språk, hefter fra 
det hinduiske trossamfunn og human-etiske 
orienteringer. Korset var ikke å se, med det 
ene unntaket, Diakonjemmets sykehus.
Så leser vi i avisene nå nylig at Oslo universi-
tetssykehus har ansatt Abdifataah Mohamed 
Mahamud i stillingen som «Muslimsk sam-
talepartner». Han kommer direkte fra Isla-
mic Cultural Center. I pressemeldingen om 

dette heter det at «Abdifataah Mohamed er 
språksterk, har tillit i det muslimske miljøet 
og er opptatt av dialog». Meldingen er sendt 
ut av Avdeling for samhandling, helsekom-
petanse og likeverdige helsetjenester...
Sykehjemsetaten i Oslo har også fått midler 
til å rekruttere en sykehusimam. 

Vi må ikke glemme sykehus
På denne arenaen som Gideon har satt et 
solid fotavtrykk de siste 70 år, er det også 
kommet en rekke andre aktører. For meg ser 
det ut for at disse gis betydelig mer opp-
merksomhet nå, enn oss som representerer 
det sanne budskap om liv og frelse. 

Takk til dere, kvinner og menn i vårt for-
bund som fortsatt husker på dette viktige 
sted. Med respekt for alle trosretninger og 
religioner, og dem som ikke tror, vi har i 
våre grunnskrifter så vel som i våre strate-
gier en tindrende klar oppfordring om å gi 
Ordet videre til alle. Ikke minst til mennes-
ker som er i nød, har sykdommer, opplever 
smertefulle og krevende behandlinger eller 
er i sorg. 

Et opplagt tema dette, på det kommende 
avdelingsmøte og bønnemøte der du er, og, 
ikke minst, i NGDs møter.

Radiumhospitalet. Foto: PMDidriksen
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Sykehusene en arena med 

tilbud over tilbud…

EN GAVE TIL DEG

“ ...for glede i Herren er deres styrke!”  
Nehemja 8,10

Styrke til å dele Guds Ord

Norsk Gideons Damearbeid

Gideon ønsker å være mer synlig på 
sykehus, klinikker og behandlingsste-
der av ulike typer. Og vi er det fortsatt i 
mange land. 

Men i en ny artikkel på www.religioner.no 
skriver Øystein Røsland;

«Sykehus-humanisten er det sekulære alter-
nativet til sykehuspresten. En person med 
solid kompetanse i filosofi, etikk og samtale. 
En man kan snakke med om det som er van-
skelig, eller store og små spørsmål man tenker 
på. En som trøster og støtter... En sykehus-hu-
manist vil imidlertid ikke bare være en viktig 
ressurs for pasienter, pårørende og ansatte, 
men også for sykehusene. I en tid med en 
rasende teknologisk utvikling og store etiske 
utfordringer, vil sykehus-humanistens etiske 
kompetanse være uvurderlig i sykehusets 
arbeid.» 

Ja, slik kan det også sies. I en annen artikkel i 
tidsskriftet Sykepleien belyser de to sykehus-
prestene Guttorm Eidslott og Olav Norden-
gen den tjenesten de står i. De tar skarp 
avstand fra at presten på sykehuset skal er-
stattes av «et livssyns-messig konglomerat av 
personer». De argumenterer sterkt for at det 
fortsatt skal finnes spesialutdannede prester 
i helseforetakene, og hevder at det kan være 
bakstreversk å trekke livssynskortet. De 
benekter på ingen måte at pasientgruppe-
ne er meget varierte hva gjelder sitt syn på 
livet, men sier at en viktig rolle for sykehus-
prestene er å legge forholdene til rette for at 
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pasienter blir betjent ut fra det ståstedet de 
har angående tro og livsanskuelse.

«Ingenting står stille, og i dag har man blitt 
mer oppmerksom på det som handler om 
identitet som folk. Man kan ikke uten videre 
klippe av forbindelsen med en historie på 
over 1000 år», er deres sluttreplikk.

På Verdidebatt.no advarer en annen huma-
netiker (Morten Horn) mot å kaste sykehus-
prestene på historiens skraphaug, nettopp på 
grunn av deres allsidighet, «If it works, don’t 
fix it!», sier han. 

Legen Per Fuggelli sa i en bok at «Gud er 
ikke død, tvert om står tro, håp, mening og 
nærhet til Det hellige fram som vesentlige 
helsekilder».

Sykehusprest Bendik Baasland ved Rikshos-
pitalet som vi har hatt kontakt med og levert 
ut Nytestamenter til forteller at det å være 
prest på store sykehus i Korona-året har gitt 
dem en helt ny rolle. Når de hele tiden må 
gå med munnbind og holde god avstand 
fører det til nye utfordringer i en allerede 
krevende arbeidshverdag. Under den krisen 
som har vært har norske sykehusprester 
vært enda tettere på sine pasienter, men også 
pårørende og sykehusansatte, forteller han. 

«Vi har sett hvordan restriksjoner og smitte-
vern kan få store konsekvenser både for syke 
og friske. Jeg har snakket med mennesker som 
har levd et langt liv sammen, men som ikke 

får være sammen i det mest kritiske øyeblikk 
i livet på grunn av restriksjoner. Det gjør 
inntrykk.» 

Bendik vet aldri hva som venter når han går 
inn dørene på Rikshospitalet. «Mye av det vi 
gjør er knyttet til død og kriser. Når mennes-
ker blir alvorlig syke eller mister noen de er 
glad i, får de ofte et behov for å prate med 
noen». 

På Oslo Universitetssykehus har de flere tu-
sen samtaler i løpet av et år. Noen vil snakke 
om Gud og Jesus. Andre vil heller snakke 
om fotball og været. De norske sykehusene 
innførte tidlig strenge besøksregler for å 
holde viruset ute. Det har ført til ensomhet 
og savn hos pasientene, og hektiske dager.

«Mange pasienter har blitt mer ensomme. 
Det er i utgangspunktet veldig ensomt å være 
syk. Denne ensomheten blir forsterket når de 
man er glad i ikke får være til stede. Pasiente-
ne forteller om en vond tid og en sykdom som 
rammer hardt. Det har spesielt gjort inntrykk 
å møte koronapasienter som har ligget lenge 
i respirator. Noen av disse kommer ut av det 
med sterke historier.»

Og så er det slik at noen pasienter etter slike 
samtaler kan ønske et Nytestamente. Da er 
det lille lager man har av slike, fra Gideon, 
godt å ty til. Så er det vår oppgave, kanskje 
spesielt våre damers oppgave, å etterfylle 
dette lageret med visse mellomrom. Oppfor-
dringen hermed gitt! 
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Katekettjenesten er en tjeneste i Den 
norske kirke. Den har røtter tilbake til 
de første kristne. 

I 1969 vedtok Stortinget «lov om katekettje-
neste». Midler til kateketstillinger ble bevil-
get både over statsbudsjettet og av kommu-
nene og menigheter lokalt. Fram til slutten 
av 1990 tallet var kateket den eneste offisielle 
undervisningsstillingen i Den norske kirke. 
Det er vedtatt tjenesteordning og kvalifi-
kasjonskrav for de som skal tilsettes som 
kateket. Fra 2004 skal kateket ha mastergrad 
i kirkelig undervisning. 

Undervisning også i oldtiden
De som tilsettes som kateket skal vigsles 
til tjeneste av biskop. Katekettjenesten er 
derved en av de fire vigslede og likestilte 
tjenestene i Den norske kirke. 
Kateketen leder menighetens undervis-
ningstjeneste, en tradisjon tilbake til de 
første kristne. Kirken har alltid undervist og 
tittelen kateket har vært i bruk til ulike tider 
og på ulike steder. I oldkirken hadde kateke-
ten særlig ansvar for å undervise før dåp og 
konfirmasjon. Dette innebar ofte undervis-
ning av voksne.

Innen den katolske kirke benyttes tittelen 
kateket ofte om frivillige, mens i noen pro-

testantiske kirker er det et navn på en tje-
neste. Blant annet i Brasil, Norge og i noen 
tilfeller i Tyskland. Andre har gitt tjenesten 
andre navn. Slik er det i de andre nordiske 
folkekirker. I Norge er tjenesten som kateket 
knyttet nært opp til prestetjenesten og står i 
et likeverdig samspill med denne. Kateketer 
har både teologisk og pedagogisk utdanning. 

Undervisning i tro
I 2003 vedtok stortinget reformen av kirkens 
dåpsopplæring. Navnet trosopplæring ble 
innført og betydelige ressurser ble bevilget. 
Man skulle utvikle en egen opplæring som 
erstatning for den opplæring skolen tidligere 
hadde utført på vegne av kirken. Med dette 
ble kirkelig undervisning tilført mange nye 
ansatte. Av disse var en del kateketer, men i 
tillegg til disse ble flere andre titler og kom-
petanser benyttet. Kateketen har ansvaret 
for all undervisning i menigheten. Reformen 
hadde fokus på barn og unge fra 0-18 år og 
derved deres foreldre. 

Kateketen er fortsatt menighetens under-
visningsleder, tjenesten er styrket og ansatte 
innen dette feltet har økt. Kateketens rolle 
som leder av menighetens undervisning har 
blitt tydeligere. Kateketen har ansvar for 
konfirmantarbeidet, kontakt og samarbeid 
med skoler og barnehager. Kateketen har 

Generalsekretær i KUFO, Harald Skarsaune

Bare en kirke som 

overleverer  

kan overleve!
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lederopplæring for en rekke frivillige som er 
med i ulike tiltak knyttet til undervisnings-
arbeidet. 

Godt organisert
For å bli kateket må du i dag ha mastergrad. 
Denne skal inneholde kristendom/teologi, 
pedagogiske fag og praktisk kirkelig utdan-
ning. Utdanning som kateket kan tas flere 
steder i landet. KUFO er opptatt av rekrut-
tering til katekettjenesten og ser at det er 
behov for mange flere med kompetanse inn 
i stillingene. Vi oppfordrer derfor gjerne 
personer med annen bakgrunn til å ta kate-
ketutdanning.

Kirken organiserer i 2021
KUFO arbeider for gode ordninger for an-
satte og for at kirken skal tilby en best mulig 
undervisning for barn og unge og voksne. 
Kirken er i rask endring. KUFO deltar med 
høringsuttalelser og samtaler når aktuelle 
saker behandles. Nylig mottok Kirkerådet en 
rapport om framtidig organisering av Den 
norske kirke. Dette er en viktig sak for alle 
som arbeider i kirken. Nå arbeides det for å 
finne løsninger som gir en felles arbeidsgiver 
for alle. Samtidig er det viktig at  de loka-
le menigheter beholder deres funksjon og 
ansvar for aktiviteten i menigheten. KUFO 
ønsker et sterkt lokalt menighetsråd. 

Som fagforbund er KUFO opptatt av gode 
og forutsigbare arbeidsforhold som styrker 
samhold og samhandling mellom de ansat-
te. Sammen med kirkesamfunn over hele 
verden ønsker vi å formidle kirkens budskap 
til nye generasjoner og virkeliggjøre kirkens 
visjon om «mer himmel på jord». Vi vet at 
«bare en kirke som overleverer kan overle-
ve!» 

Kateketen er en profesjon som for det meste finnes i Den norske kirke. Men ka-
teketer dukker også opp i andre kirkesamfunn, i ulke pedagogiske stillinger, som 
ledere i begravelsesbyråer og mange andre steder. Siden Dnk er en kirke som svært 
mange av våre medlemmer sokner til tenkte vi at det kunne være greit å friske opp 
kunnskapen om denne yrkesgruppen litt. Derfor inviterte redaktøren lederen for 
KUFO (Kirkelig undervisningsforbund) til å skrive litt om tradisjonen, tjenesten og 
tiltakene kateketer står i. Han kjenner for øvrig godt til Gideons arbeid. Kateketene er 
en opplagt målgruppe for gideonitter når vi skal nå ungdom. De underviser dem. De 
kan f.eks. ta imot "LIFEBOOK", boken for dem mellom 13 og 18 år. Vi fikk et spennen-
de svar på vår henvendelse som viser omfanget av deres gjøremål.

KUFO sin logo.

De første kateketer 
er omtalt i 1705, gjerne utdan-

net i København den gang det var 
kongeriket Danmark-Norge. De gjorde 

tjeneste i kirken og blant de minst velstå-
ende, ofte personer som falt utenfor, hadde 
psykiske problemer, var på kant med loven 

osv., men som presteskapet bestemte 
likevel skulle få en enkel innføring i Guds 

Ord. En av de første i Norge var kate-
ket Nexøe, han gjorde tjeneste i 

Drammen.
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Jeg har vært generalsekretær Bibelselskapet 
litt mer enn to år.  I mange år jobbet jeg tett 
med Bibelselskapet som forfatter med en 
rekke bøker og ansvar for "plan for daglig 
bibellesing" i 17 år. Det nå å få jobbe på heltid 
med Bibelen som er selve fellesnevneren 
for alle kristne kirker kjennes som et stort 
privilegium. Kristne er ulike på mange ting. 
Vi tenker og mener ulikt om mange ting. Vi 
feirer gudstjenester på ulike måter. Men felles 
for oss alle er Bibelen som en grunnleggende 
tekst for vår tro. Lesningen fra Bibelen er et 
av de helt sentrale gjøremål alle kristne er 
opptatt av når vi skal feire gudstjeneste.

Bibel-selskapet arbeider med å gjøre Bibelen 
tilgjengelig for alle. Bibelselskapets formål 
er å utbre Den Hellige Skrift. Visjonen vår 
er "Bibelen i bruk", og vi motiveres av opp-
fyllelsen av Jesu misjonsbefaling i Matteus 
28,19-20. Derfor lager vi Bibler i ulike forma-
ter til barn, unge og voksne. Vi utgir selvsagt 
Bibelen på begge målføre på norsk. Vi gjør 
et møysommelig arbeid med oversettelse til 
de samiske språkene. Sommeren 2019 var 
endelig nyoversettelse av den nordsamiske 
Bibelen ferdig og vi er godt underveis med 
både lulesamisk og sørsamisk. 

Lettlest og klart
For bare noen få måneder siden utgav vi en 
prøveoversettelse av Lukasevangeliet etter 
retningslinjene for lettlest språk. Målgruppen 
for prosjektet er mennesker med språklige 
utfordringer. Slike utfordringer kan bestå 

i dysleksi, generelle lesevansker, å ha norsk 
som andrespråk eller å mangle lesetrening. 
Faglig regnes det med at ca 20- 30 prosent 
av den voksne befolkningen i Norge har 
problemer med å lese og forstå kompliserte 
tekster. "Lukas lett å lese", er ikke et forenklet 
språk fra den ordinære oversettelsen, men en 
grunntekstbasert nyoversettelse. Mange lese-
re vil kunne hente ny forståelse ut fra denne 
teksten. Alle våre oversettelser baserer seg på 
et vitenskapelig arbeid med Bibelens kilde-
tekster og gjøres i samarbeid med sentrale 
fagpersoner for norsk språk. 
Salget av Bibler går i bølger. Nå er det ti år si-
den vi lanserte den siste av våre oversettelser 
til norsk og det årlige salget går noe ned hvert 
år etter slik lansering. Vi selger ca 50000 av 
ulike Bibelutgaver hvert år. 2020 ble særlig 
preget av at pandemien stengte kirkene i sto-
re deler av året og særlig de utgaver som ble 
innkjøpt til utdeling fikk en nedgang i salget.  
Aller tydeligst så vi det i bryllupsbibler og 
skolebibler. Konfirmantbibel salget holder 
seg stabilt med en liten nedgang på 300 eks i 
2020 sammenlignet med året før. 

Lydbok, nett eller papir
Den største endringen vi ser er ikke salg av 
færre Bibler, men at lesningen av Bibeltek-
sten endrer seg. Vi ser at stadig flere leser 
daglig fra Bibelen på digitale formater. Vi 
hadde i 2020 hele 853 000 unike brukere 
av vår nettbibel, www.bibel.no.  Jeg tror at 
det aldri har vært lest så mye Bibel på tog 

Paul Erik Wirgenes

En tilgjengelig Bibel

Paul Erik Wirgenes, Bibelselskapets generalsekretær gir oss en interessant oppda-
tering her. Han er en teolog med en mangslungen bakgrunn. Han har tidligere vært 
ansvarlig for menighetsutvikling i Kirkerådet, ledet arbeidet med trosopplæring i Dnk, 
og vært storbyprest så vel som en menighetsprest på grunnplanet. Gideon hadde 
samarbeid sist med ham da vi fikk utarbeidet og trykket de nye fengselsbiblene. Ellers 
strekker samarbeidet mellom Gideon og Bibelselskapet seg tilbake til femtiårene, og 
det vil forhåpentligvis fortsette. Bibelselskapet som institusjon er faktisk eldre enn  
The Gideons International, det ble etablert i 1816. 
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og buss som i dag. Men det er ikke ens egen 
papirutgave som tas frem, men mobilen. En 
pastor fra en av pinsemenighetene i Norge sa 
her om dagen: "Før var det sånn at hvis du 
virkelig skulle være innafor måtte du ha en 
slitt Bibel som du ivrig slo opp i under møtet. 
Aller helst skulle det være av predikantbibel 
formatet. Nå ser jeg sjelden en Bibel – men 
mange sitter og holder på med mobilen sin. 
Jeg håper det er Bibelen på nett de holder på 
med. Jeg må innrømme at jeg nok kan savne 
den gode knitringen i tynt bibelpapir." 

Vi ser også at den store økningen av lydbøker 
får konsekvenser for Bibellesningen. I fjor 
var det mer enn 900 000 i Norge som hørte 
en lydbok.  Vi ser en stadig økning av lyttere 
til bibeltekst. Vi har begge målføre tilgjen-
gelig på lydbok i samarbeid med KABB og 
vi lanserer i disse dager Det nye testamentet 
på nordsamisk. Mange tusen er også inne og 
hører dagens bibelord bli lest på våre sider.  
Å høre Bibelteksten lest var for de aller fleste 
det eneste møte med en Bibeltekst i Bibelens 
første 1800 år… Aldri før har Bibelens tekster 
vært tilgjengelig for så mange som i dag. 
Disse endringene representerer ikke først og 
fremst noen trussel, men er en utfordring til 
aktiv og god tilrettelegging! 

Samfunnsendringene
Dersom vi forsiktig summerer alle som hører 
eller leser en bibeltekst hver uke kommer 
tallene fort opp i overkant av 1 million, selv 
med en konservativ utregning.  Tallene 
fremkommer ved å summere gudstjeneste og 
møtedeltagelse, gravferder og vigsler, radio 

og fjernsyn, individuell lesning osv. Bibelen 
er fortsatt høyt respektert og verdsatt som 
en sentral del av vårt samfunn.  Det er ikke 
den bevisste motstanden mot Bibelen som er 
tidens største utfordring. La meg fremheve 
tre særlige utfordringer: 

a) Undersøkelser om Bibelbruk blant kristne 
fremhever Bibelens betydning for kristen tro 
og verdisyn. Samtidig er det færre kristne 
som selv leser Bibelen systematisk og daglig. 

b) Samtidig som den offisielle anerkjennelsen 
av Bibelen kommer tydelig fram ved en rekke 
anledninger er det en økende usikkerhet og 
ordløshet i forhold til Bibelen. En utvikling 
av et pluralistisk samfunn bidrar til denne 
usikkerhet. Begrepet "livsynsnøytralitet" 
kan beskrive denne tendensen. Av frykt for 
å tråkke på eller såre noen blir mange taus 
og tilbakeholdne med å bruke Bibelen og 
andre religiøse ytringer i det offentlige rom. 
Et alternativ er å arbeide for et "livssynsåpent 
samfunn" hvor anerkjennelsen av ulikhet går 
sammen med en frimodig tilstedeværelse av 
det en tror på. Der livsynsnøytralitet stenger 
ute så vil det livsynsåpne samfunn invitere 
til religiøs virksomhet som en naturlig og 
vesentlig del av samfunnets liv. 

c) Som et premiss for et livsynsåpent sam-
funn behøves kunnskap og mot til å være 
tydelig. Jeg tenker at vi i alt for lang tid har 
tatt det for gitt at folk kjenner godt til Bibelen 
og kristen tro.  Bibelens tekster inviterer til 
dialog med menneskers liv. Denne dialogen 
må vi våge å være en del av. 

Paul Erik Wirgenes (t.v.) sammen med styreleder i Bibelselskapet, Henrik Stensrud, under lansering av Studiebibelen.
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ÅPEN BIBEL 

”Kast garnet ut 
på høyre side 
av båten, så 
skal dere få", 
sa Jesus. 
De kastet gar-
net ut, og nå 
klarte de ikke 
å dra det opp, 
så mye fisk 
hadde de fått. 
Joh 21,6.

Dagens menneskefiskere

TILSYNSMANN Tom Kleve

Jesus sa til dem: Kom, følg 
meg, så vil jeg gjøre dere til 
menneskefiskere! Matt 4,19

Jeg liker tydelige, klare mål – 
enkelt formulert! Som Gideons 
formål: 
Å vinne mennesker for Jesus. 
Alt vi er og gjør i denne organi-
sasjonen dreier seg til syvende og 
sist om dette: Menneskers frelse. 

Hvordan "fisker" Jesus men-
nesker i dag? 
Gjennom mennesker av kjøtt og 
blod. Gjennom oss troende. Han 
bruker sitt Ord som sin åpne in-
vitt. Det blir til et Ord vi fiskere, i 
en båt styrt av Ham, tilbyr andre. 
Både gjennom vårt vitnesbyrd 
muntlig, og gjennom det hånd-
faste ord, testamentene. 

Herren ønsker alltid at det vi gjør 
med og for Ham og andre først og 
fremst skal være relasjonelt, ikke 
mekanisk og teknikkpreget. Det 
er i dette felleskapet Han vil gjøre 
oss til menneskefiskere. Det er 
ikke en betoning av å gjøre deg, 
men dere til menneskefiskere. 
Det er klart vi kan bli brukt av 
Herren individuelt, som Filip 
og hoffmannen, men hovedbe-
toningen er at han vil gjøre oss, 
sammen, til et redskap for seg. 

Vi har fått oss båt og vi liker å 
fiske innimellom. Vår datter har 
også fått sans for båtlivet. For at 
hun skal lære seg fiskeferdigheter, 
må hun lære og prøve. (Nå er 
ikke pappa den beste læremester 
her, men dere tar poenget!) Dette 
skjer i en relasjon, og det er ikke 
et nederlag og forstyrrer selvføl-
gelig ikke relasjonen om det ikke 
blir fisk. Men øvelse gjør mester! 

Slik også i forhold til å fiske men-
nesker. Uten en villighet til å lære 
og prøve, er fangsten garantert: 
Null. 

I den sammenhengen er det også 
interessant å merke seg at Jesus 
først pekte ut "mirakelfangsten" 
for disiplene, etter at de hadde 
prøvd og endt med tomme garn 
på nattens forsøk. (Joh 21,6.)

Han former oss til menneske-
fiskere også gjennom konstruk-
tivt Gideon-fellesskap. Det er 
dette Gideons visjon dreier seg 
om: 
Å stå skulder til skulder som 
medarbeidere for evangeliet. 
(Fil 1,27.)

Skitt fiske! – i ordets beste for-
stand.
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Hausten 2008 kom det ut ei bok skrevet av 
Harald Bekken som har tittelen ”Fengsel-
sliv og menneskeverd”. Der fortel bl.a. ein 
tidlegare innsett i Bergen fengsel om det å 
ta eit val. Han fortel at han vaks opp i ein 
heilt vanleg familie. Då han var konfirmant, 
fekk han sin første gitar. Etter det slutta han 
å spele fotball og han trekte seg bort frå dei 
tidlegare vennene sine. Han fekk meir og 
meir smaken på mørk, ekstrem metall mu-
sikk. 19 år gammal kom han inn i eit stort 
metall band. Ein draum gjekk i oppfylling, 
med plateinnspelingar og Europa-turne. 
Men det vart og meir og meir alkohol og 
satanistisk litteratur.

Kven var Jesus
Hausten 2005 sat han åleine på ei celle 
i Bergen fengsel. Han hadde gjort noko 
forferdeleg mot eit uskuldig menneske. Han 
var langt nede. Det kjendest som han ikkje 
hadde noko å leve for. Det stod eit lite Nytes-
tamente i bokhylla på cella. Han begynte å 
bla litt i det, orda han las talte til han. Kven 
var denne Jesus som sa ”Kom til meg alle de 
som slit og har tungt å bere”? Eg oppfylte i 
alle fall kriteria, skriv han. Etter ei tid vart 
han med på ei samtalegruppe og han gjekk 

motvillig på ei gudsteneste i fengselet. Han 
vart nysgjerrig på dei kristne. Kven var desse 
som stilte opp søndag etter søndag for å 
halde gudsteneste på fengselet ? 

På juleavslutninga var det ei eldre kvinne 
frå Frelsesarmeen som sa: ”Eg veit at det er 
mange rundt om i fengselet som ber i det 
stille. Veit du at då er du ein kristen?” Han 
fortel at han trygla Gud frå cella. Kunne 
Gud elska han - så mykje vondt som han 
hadde gjort? Han fekk etter kvart mange 
samtalar med presten. Han innsåg at han 
hadde eit alkoholproblem, og gjekk på rus-
meistringskurs. 

På første permisjonen han hadde frå fengse-
let, kasta han ein heil søppelsekk med CD'ar, 
LP ar, plakatar, litteratur og klede. Alt som 
hadde verka nedbrytande. Det var vondt der 
og då, skriv han, men utruleg godt etterpå. 
Han hadde teke eit val. Utan at eg gjorde 
anna enn å be om framtida, vart eg rikeleg 
velsigna, skriv han. Det skjedde ikkje noko 
dramatisk åndsutdriving, men han fekk 
møte Jesus og fekk oppleve at Han kunne 
frie han ut av Satans makt.

Olav Martin Hove 
Tidligere sokneprest og fengselsprest

Lyset kom inn i fengselscella

”Det stod 
 eit lite 
 Nytestamente 

i bokhylla 
 på cella...
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Først vil jeg takke Steinar for en flott 
artikkel i avisen Dagen som skapte 
engasjement og entusiasme for Gideo-
narbeidet hos meg. 

Herrens Ord møter stengte dører, viser 
artikkelen. Dette gjør oss bedrøvet, alle vi 
som brenner etter at andre mennesker skal 
få møte Jesus. Men hvem er det som stenger 
dørene for Herrens Ord?

Artikkelen peker på at sekularisering er en 
del av dette, men sekularisering er absolutt 
ikke den eneste årsaken til stengte dører. La 
meg ta et eksempel; journalister som yrkes-
gruppe står erfaringsmessig i første rekke 
når det gjelder å fremskynde sekularisering 
i samfunnet. På God Morgen Norge på TV2 
før påske var journalistene overraskende 
krystallklare på hvorfor vi feirer påsken. 
Jesu innmarsj i Jerusalem, den grufulle 
korsfestelsen og den viktige oppstandelsen 
ble behørig behandlet, der nytestamentet ble 
referert til som kilden til vår kulturhistorie.

En politiker som stenger barna ute
Jeg ønsker derfor med dette innlegget å 

rette vår oppmerksomhet på hva artikke-
len avdekker om stengte dører. Dette for at 
vi som ber for at mennesker skal bli frelst 
gjennom et Gideon-testamente, kan målret-
te våre bønner. Det er meget interessant at 
journalisten i Dagen velger å ettergå saken. 
Han konfronterer skolebyråden i Bergen, 
Endre Tvinnerheim direkte om saken, og 
Byråden blir «ordknapp». Han skylder på 
opplæringsloven og kommer med påstanden 
at «utdeling av nytestamenter kan tende-
re mot forkynnelse». Ordet tendere er et 
begrep som ikke er basert på fakta, men på 
personlig fortolkning. Vi vet at Gideonitter 
ikke forkynner når vi er på skoler, og dette 
er nedfelt i våre retningslinjer. Ergo, fakta i 
denne saken tilbakeviser Byrådens påstand. 
Byråden viser med sine påstander at han rett 
og slett ikke ønsker at Gideontestamenter 
skal deles ut til skoleelever. Altså byråden 
hindrer barna å komme til Jesus!

Her bruker en folkevalgt politiker sin makt-
posisjon til å sørge for at skoleelever ikke får 
velge selv om de ønsker å motta et Gideon-
testamente. Følgelig er denne politikerens 
reelle handling direkte i strid med opplæ-

Robin Alexander Wold

Når vi hindres:

Mer person 
enn institusjon!

Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem 
«La de små barn komme til meg, hindre dem ikke!»
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ringsloven. Når vi tar i betraktning at nesten 
alle helligdagene i skoleåret er dokumentert 
i Det nye testamentet, så opplever jeg at sko-
lebyråden bruker vikarierende argumenter. 
Det finnes andre skolebyråder som gjør det 
samme som Endre Tvinnerheim. Sågar po-
litikere som åpent innrømmer at de ønsker 
kristendommen ut av skolen. 

Personer, mer enn institusjoner
Men artikkelen viser også at det finnes 
politikere som ønsker Gideontestamenter 
velkommen inn i skolene. Eksempelet fra 
TV2 viser klart at media ikke har til hensikt 
å tåkelegge vår helligdager, som jo er viktige 
kulturdrivere i samfunnet.  Så folkevalgte 
som ønsker Herrens Ord ut av skolene kan 
på ingen måte ta media til inntekt for eget 
livssyn. Ateister representerer heller ikke 
et flertall i det norske folk. Jeg opplevde det 
samme da jeg var på besøk på et lærervæ-
relse der en lærer var helt anti utdeling av 
testamenter. De andre lærerne samt rektor 
turde ikke å si imot. Resultatet ble at fem 
8. klasser aldri fikk muligheten til å velge å 
ta imot et Gideontestemente. Det som viser 
elevene veien til Guds rike (Markus 10,14.)

«Stengte dører» blir for meg litt for gene-
relt. Det er tross alt enkeltpersoner som 
motarbeider spredningen av Herrens Ord. 
Vi i Gideon har regler som forhindrer oss 
i å konfrontere enkeltpersoner som jobber 
aktivt for å stenge dørene for oss. Jeg håper 
at dette innlegget inspirerer oss til å be for 
de personene som stenger dørene for utde-
ling av Gideontestamentene. At de enten 
endrer innstilling, fordi de ser at det faktisk 
er de, og ikke Gideon, som forkynner sitt 
eget livssyn til den oppvoksende slekt.  Et 
livssyn som er i strid med det samfunnet 
som regnes for å være ett av verdens beste. 
Alternativt, at personer som velger en slik 
respektløs motarbeidelse, byttes ut med 
andre, som ikke har en misjon om å stenge 
dører. Jeg vil på vegne av Gideon sende en 
stor takk til journalist Tor-Helge Gundersen. 
Selv om Gideonitter ikke skal konfrontere 
slik urettmessig negativ innstilling, så har 
journalisten gjort jobben for oss i denne sa-
ken. Jeg håper at vi kan få flere slike artikler 
som synliggjør hva som skjer bak kulissene. 
Vi bør blottlegge det egentlige motivet bak 
motstanden mot Herren Ord.

Faksimile fra Dagen 23.3.21
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De kristne radio og TV kanalene er 
etter hvert sentrale institusjoner i 
vårt norske kristenliv. Vi har snakket 
med Kenneth Hjortland om P7 Kristen 
Riksradio. Det faller sammen med at 
vårt styre har vurdert det slik at vi 
bør bli noe mer synlig. Det er viktig 
at navnet GIDEON forbindes med noe 
konkret i den kristne misjon som på-
går i vårt land i 2021. Kanskje vi kan 
presentere oss mer i radio? 

• Hva er historikken bak P7?
P7 ble stiftet i 1995 av noen entusiaster. Tan-
ken var å samle mange aktører til en felles 
satsing for å få realisert en nasjonal kristen 
radiokanal. Allerede før årtusenskiftet tenk-
te gründerne at DAB var fremtiden. Lisenser 
ble kjøpt inn. Det viste seg å være dyrt og 
noen år for tidlig. 

Samtidig ble posisjonen som programpro-
dusent dyrket frem. Veien Gjennom Bibelen 
og Vindu Mot Livet ble produsert med støtte 
fra de amerikanske organisasjonene som 
laget originalutgavene. 

I 2005 lå virksomheten nede med brukket 
rygg, styret ansatte Johnn Hardang og flyttet 
virksomheten fra Oslo til Sotra vest for Ber-
gen. Vi er nå en relativt stor kristen medie-
aktør med egen radiokanal på DAB i store 
deler av landet, og som i tillegg leverer godt 
innhold på TV og er engasjert i misjon. 
 

• Hva er strategien dere har jobbet 
etter de siste par år?

P7 ønsker ikke å bli så store som mulig, men 
vi vil nå så langt ut som mulig. Og vi vil 
nå inn i hjertene til dem som lytter og ser. 
Bibelundervisning er den viktigste bære-
bjelken i det vi produserer på radio og TV. 
Vi leverer fremdeles seriene Veien gjennom 
Bibelen og Vindu mot Livet. I tillegg lager vi 
bibelundervisningsserien Ord til Liv. 

• Hvordan finansieres dere?
P7 lever hovedsakelig på gaver. Trofaste 
misjonsvenner som ser verdien av å nå ut 
med de gode nyhetene om Jesus Kristus bi-
drar til å holde arbeidet levende. I tillegg har 
vi noe salg av gode oppbyggelige bøker, og 
av egenprodusert innhold på lyd og bilde. 

• Hvordan ser fremtiden ut for de 
kristne radio- og TV kanaler ut?
Medielandskapet er i stor endring. For kun 
få år siden lyttet vi mye mer på radio enn 
hva vi gjør i dag. På TV går utviklingen 
enda raskere. Såkalt lineær-TV er på rask re-
tur. Spesielt de yngre bruker helst løsninger 
hvor de kan velge hva og når de vil se ting. 
Der må vi kristne medieaktører være på 
ballen! Vi må følge med i denne utviklingen 
og tilby godt kristent innhold på de plattfor-
mer hvor mennesker er. Derfor finner du oss 
på Spotify, På YouTube, på Facebook, og så 
videre. 

P7 Kristen Riksradio

Vil nå inn i hjertene
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• I hvilken grad kan dere nå frem til 
mennesker som ikke allerede er 
godt forankret i kristne miljøer?

Jeg har arbeidet i mange år som leder i me-
nighet. Jeg kunne være godt fornøyd om jeg 
hadde 200 tilhørere en søndag. I radioen har 
jeg 15.000 hver dag... Av disse er det mange 
søkende og en del ikke-troende. Vi får jevn-
lig tilbakemeldinger fra mennesker som har 
funnet Gud gjennom sendingene våre, og 
fra andre som har vokst i troen gjennom den 
veiledning og undervisning vi får lov å dele. 
Vi er veldig klar over at terskelen for å få en 
søkende sjel inn i kirken og bedehuset kan 
være stor. Det å slå på radioen eller søke oss 
opp på internett har en mye lavere terskel. 
Dermed har vi bedre forutsetninger til å nå 
frem til disse menneskene. Vi ønsker å være 
menighetens forlengede arm! 

• Hvordan tolker du situasjonen for 
den kristne tro?

Norge er et av verdens mest sekulære land. 
En undersøkelse viser at kun Sverige og 
Nederland regnes som mer sekulære enn 
Norge. På få år har rommet for tro og livs-
syn blitt mye trangere. Vi trenger å være i 
bønn for våre ledere og våre søsken, vi må be 

for våre naboer og venner. Og vi må huske 
at vi tilhører Han som har vunnet, Han som 
har all makt i himmel og på jord. Da kan vi 
være frimodige selv om samfunnet rundt 
oss i stadig mindre grad gir rom for trosut-
øvelse. 

• Har du et Bibelvers til oss som du 
ofte finner glede i ?

Jeg søker ofte til Salme 23.  Husk at vi har 
en far som elsker oss mer enn vi kan forstå. 
Han leder oss til vann der vi finner hvile. 
Vi skal få lov å tjene ham, ikke av plikt eller 
for å oppnå frelse, men av takknemlighet til 
en far som har gjort alt for oss, vi skal få ta i 
mot og bare hvile på grønne enger, like ved 
kilden. 

• Og et vers om oftere burde kom-
met frem i lyset?

Efeserbrevet 4,1-6! Paulus har levd et langt 
liv i ufred, trengsel og kamp. Han sitter i 
fengsel når han skriver disse ordene – og det 
er ord til oss i dag: 

” Jeg formaner dere til å leve et liv verdig 
det kallet dere har fått, i mildhet, 
ydmykhet og storsinn, så dere bære over 
med hverandre i kjærlighet." 

May-Britt og Kenneth Hjortland i studio til Radio P7.



36 GIDEONBLADET NR 2 - 2021

Vi hører det av og til sagt at de godt voks-
ne i dag kanskje er den mest kjøpesterke 
gruppen. "De er stor sett godt bemidlet". 
Dette varierer selvsagt svært mye, det 
vet vi jo, men noe sant er det i påstanden, 
sier Statistisk Sentralbyrå. Det betyr at 
flere enn før har mulighet for å overlevere 
noe til neste generasjon dersom man har 
arvinger. 

Vi som tror på den hellige Bibel og på de 
ufortjente store løfter der mener at saken vi 
arbeider for er den største vi kan tenke oss: 

En redning fra et liv uten evighetsperspek-
tiv, over til en personlig trygghet i troen på 
Jesus Kristus.

Hva og hvordan?
Vi aktualiserer igjen i Gideon tanken om 
testamentariske gaver for å få en ny kilde 
til finansiering av Bibel og Nytestament 
innkjøp. 

Dersom du ikke har skrevet et testament når 
du går bort og du har familie, vil hele din 
arv fordeles etter bestemmelsene i Arvelo-
ven. Skulle du ikke ha noen som arver deg 
vil verdiene du hadde gå i Statskassen. 

Skulle du ønske å tilgodese Gideon og vårt 
arbeid på denne måten er det enkleste å ta 
kontakt med kontoret slik at vi kan sette opp 
et dokument. Vi passer da på at det kommer 
inn i en form som er akseptert som formelt 
riktig. Mange benytter likevel en advokat, 
og noen løser det selv ved å liste opp viktige 

eiendeler som hus, andre eiendommer, bil, 
bankkonti, smykker o.l. og nevner konkret 
navn og fødselsdata på de som skal ha dette. 

Om du etterlater deg livsarvinger skal din 
ektefelle arve 1/4 av det du etterlater deg (el-
ler 4 ganger folketrygdens grunnbeløp), og 
barn, hvis du har det, 2/3 av arven, med en 
maksimum "pliktdelsarv" på 1 mill. Ut over 
dette står du egentlig helt fritt. 

Når er det vanlig å skrive testament?
Det er ingen regel om dette, men vanlig 
kutyme viser at dette gjøres av mange når de 
er i 60-årene. Det er ikke uvanlig å sette opp 
et testament dersom man inngår et ekteskap 
etter skilsmisse eller dødsfall for ektefelle. 
Har man da barn fra tidligere bør man gjer-
ne sette ned tydelige punkter i et testament. 
Andre igjen vil bare være tidlig ute med å 
gi en klar beskjed om at en viss del av den 
formuen man har skal gis til den organisa-
sjonen han eller hun har en forkjærlighet for. 

Når vi anbefaler at du skal vurdere dette 
som en mulighet for å gi til Gideons arbeid 
er vi på trygg grunn i Bokens tekst:

2 Korinter 9,7:
Enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt 
hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. 
For Gud elsker en glad giver.

Ta gjerne en helt uforpliktende kontakt med 
administrasjonen i Norsk Gideon om dette 
på telefon 67 13 95 20. 
Eller på e-post til post@gideon.no.

En testamentarisk 
gave til Gideon

Vil du gi av det som 

Testamentarisk gave_utfallende.indd   1

10.09.2019   16.34.47

Denne brosjyren fås ved henvendelse 
til Gideon-kontoret.
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Vår formann, Per Inge Langeland, takket styret 
for innsatsen, og pekte på nytt på det unike ar-
beidet vårt forbund står i. Han orienterte om ge-
neralsekretær-stillingen og søkningen så langt, 
om bytte av International Trustee da perioden er 
utløpt, generelt om valget på det kommende års-
møtet, og ga sin evaluering av organisasjonens 
evne til å håndtere Koronatiden. 

Økonomien ble, som alltid, diskutert. Lands-
økonom og generalsekretær orienterte om pro-
sessen fram til det foreliggende budsjett, et for-
slag godkjent av Arbeidsutvalget den 13.4. Det 
var enighet om å inkludere et nytt fond som er 
opprettet (en gave fra et medlem) i vårt ordinæ-
re regnskap - det er godt ha reserver for tyngre 
tider. Budsjettet for arbeidsåret 2021–2022 ble 
enstemmig vedtatt.

Generalsekretæren ga en kortfattet oversikt 
over bl.a. kontakten med TGI, en ny formell 
samarbeidsavtale mellom oss og TGI, utgivelsen 
av Hva Skjer, kollekter i april, kontingent-restan-
ser, Gideon-venners gavebidrag, det forestående 
bytte av kontorlokaler, den nye innloggings-må-
te i medlemssystemet, arbeidet med hjemmesi-
den, den nye Gideonvenn-brosjyren, og arbeidet 
med Landsmøtet. De fire regionledere fortalte 
om sine kontakter med avdelingene siden sist, 
spesielle hendelser, møtevirksomheten, koro-
na-påvirkning av utdelings-programmet vårt og 
nye planer fremover. 

Formann for gruppen som forbereder Lands-
møtet 25. – 27. juni, Arnor Evensen, redegjorde 
detaljert for kontakten med lokalkomitéen i 
Stavanger/Sandnes/Jæren avdelingene og tok 
opp enkelte spørsmål. Generalsekretær supplerte 
med opplysninger. Landsmøte-arrangementet er 
under kontroll. Programkomitéen, i samråd med 
Arbeidsutvalget, vil i midten av mai beslutte 
om møtet går som planlagt – det er overveiende 
sannsynlig. I damearbeidet har det vært kontakt 
mellom Gideon og NGD. Håndboken til NGD 
er under arbeid, det jobbes med verving fortsatt, 
det ble orientert om kortsalget, og om at det 
trengs flere gode kandidater til styremedlem-
sposter fra 1.6. Det ble ellers overrakt en hilsen 
fra damestyret med Bibelordet: 

Esaias 41,6. «Hver mann hjelper sin neste og sier 
til sin bror; Vær ved godt mot!»

Fra det internasjonale styret kunne Kåre 
Nordpoll berette: Den internasjonale kongress,  
går som planlagt i Orlando i juli, i en forkortet 
versjon. Årsmøtet i TGI holdes på nett en uke 
etter. Ny organisasjonsstruktur blir iverksatt om 
to eller tre år, Norge vil fortsatt ha en god posi-
sjon innad i felleskapet, bl.a basert på vår lange 
historikk i det internasjonale forbundet. Han 
orienterte ellers om det valget som skal foretas 
til vårt styre her til lands.

Kommunikasjonsstrategi ble også drøftet av 
styret. Det er viktig at vi har gode retningslinjer 
om hvordan vi forholder oss, både utover og 
innover i forbundet. Slike «guidelines» vil måtte 
tilpasses vår hovedstrategi som også er oppe til 
vurdering. Det hele vil bli presentert i vår års-
beretning og på Årsmøtet i juni. Når det gjelder 
kommunikasjon ut vil spesielt avsnittet om 
sosiale medier gis en oppfriskning. En noe høy-
ere profil ut i samfunnet og spesielt mot andre 
kristne organisasjoner, kan være formålstjenlig. 
Dette må kalibreres mot internasjonal "policy". 

Strategiplanen med en horisont frem til 2025 
ble på nytt drøftet. Teksten der NGD er beskre-
vet, samt en informasjon om det forhold at for 
få medlemmer har sine koner med bør styrkes. 
Det bør være med et avsnitt om våre strategiske 
samarbeidspartnere. 

Tom Kleve, vår tilsynsmann, redegjorde for 
et undervisningsprogram utarbeidet av The 
Gideons International som kalles Conversations, 
på norsk; Samtaler. Han fortalte om den nytte 
forbundet kunne ha av dette. På Landsmøtet 
blir dette undervisnings-programmet nærmere 
presentert. Vi er enige om at det er en ny og frisk 
måte å vise frem det vi står for, klokt sammen-
satte bibel-vers, enkle forklaringer om hva sann 
kristendom er, og hvordan Guds Ord kan for-
midles. Til opplysning for dem som ikke er godt 
kjent med budskapet, og til styrking av troen for 
oss andre som har prøvd lenge å leve opp til de 
råd Bibelen gir. Landsstyret ga sin støtte til å ut-
vikle en norsk kortvariant av dette programmet.

Hva arbeider Landsstyret med?
Styret vårt er aktivt. Her er et kort sammendrag fra siste møte den 24. april:
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Det nye testamentets norm for et kristent liv;
1. Betale toll og avgifter. Være lydig mot 

styresmaktene.
2. Være vennlige og hjelpsomme mot alle 

mennesker.
3. Vi skal ikke hevne oss selv. Vi skal være 

fredelige.
4. Være milde og gode mot barn og ektefel-

le.
5. Vi skal ikke trå etter nesten sin ektefelle 

eller hans eiendom.

6. Hjelpe de svake i samfunnet, og ikke 
gjøre forskjell på folk.

7. De kristne skal ikke fare med løgn eller 
baktale.

8. Være ærlige i handel og vandel.
9. Vi skal ikke være æresyke, grådige eller 

havesyke..
10. Så langt det er råd skal vi søke fred med 

alle mennesker.
11. Vi skal være edruelige og arbeidsomme.

Odd Dubland fra Varhaug på Jæren er 
en norsk sanger, predikant, forfatter 
og billedkunstner. Denne 82 år gamle 
skribenten er også aktiv i avisdebatter.

Ganske nylig rykket han ut med et forsvar 
for Hans Nielsen Hauge. Han forsvarte at 
Hauge til tider kunne være nokså direkte 
i sin tale. Det var svært nødvendig å være 
tydelig i noen sammenhenger. Også når 
Hauge mislikte «det tilgjorte og kunstige» 
blant kristenfolket. Han mente at noen av de 
kjente åndelige høvdinger hadde lagt seg til 
en «ynkelighets-framtoning». «Ditt væsen 
er taget, og ikke givet», var hans ord til slike 
mennesker. De var blitt en rollefigur, man 
var ikke seg selv. Dette med å gjøre seg til, 
legge an en måte å gå på, og stå på og snakke 

på og dermed tro at man er en mer ekte 
kristen, er vel fenomener vi kan støte på også 
i 2021?

Dubland forteller om Arne Garborg at han 
sa om en teologisk student at han gikk om-
kring som om han hadde slukt et økseskaft! 
Han siterer også Ludvig Hope, den velkjente 
forkynneren som sa det slik: «Det er uen-
delig stort når et menneske blir en kristen. 
Men det er også stort når en kristen blir et 
sant menneske!» 

Nedenfor viser Dubland oss de enkle nor-
mer for et kristenliv, rett frem, ukomplisert 
– samtidig som det er lett å snuble i hvert av 
disse punktene:

En vis mann fra Jæren
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For korthets skyld vil jeg vise til prest Jan 
Bygstads tidligere artikler i Dagen, hvor han 
skriver om Branham og henviser til "The 
Dictionary of Christianity in America" (IVP 
1990) og "The Dictionary of Pentecostal 
and Charismatic Movements" (Zondervan 
1988), samt Hank Hanegraaffs "Counterfeit 
Revival" (Word Publishing 1997). En kan 
også finne en ganske grundig artikkel om 
Branham med diverse kildehenvisninger i 
den engelske utgaven av Wikipedia.

Betydningsfull, men omstridt
William Branham (d. 1965) er en betyd-
ningsfull skikkelse innen nyere pentekostal 
og karismatisk kristendom. Han regnes som 
opphavet til den helbredelses- og trosfor-
kynnelse som vokste frem etter krigen, og 
var viktig i tilblivelsen av den såkalte "Latter 
Rain Movement". "Latter Rain" ble fordømt 
som vranglærende av Assemblies of God 
(den tradisjonelle amerikanske pinsebeve-

gelsen) i 1948. En rekke av de mest ytterlig-
gående helbredelses- og trospredikantene 
viser til Branham som inspirator og åndelig 
far, så som f.eks. Oral Roberts.

Noe av det alvorligste ved Branhams lære, er 
hans fornektelse av treenigheten. Han står 
her for en variant av en retning som er kjent 
- og avvist - allerede i oldkirken, den såkalte 
modalisme. Modalismen avviste at Gud er 
tre personer, Fader, Sønn og Hellig Ånd, 
forenet i ett guddommelig vesen.

De tre oldkirkelige bekjennelser – den apos-
toliske -, nikenske - og athanasianske be-
kjennelse - er en grunnleggende fellesnevner 
for det vi kaller "kristenheten". Dersom noen 
vil kalle seg kristen, og samtidig tar avstand 
fra det vitnebyrd om Gud som vi finner i 
disse, stiller en seg dermed også utenfor den 
kristne tro. Det har dessverre Jehovas vitner 
og Mormonere gjort, og Branham likeså.

Boe Johannes Hermansen, prest og Gideonvenn

Er han utsendt av Gud?
Redaktøren har en artikkel i nr. 1/2021 av Gideonbladet 
med tittelen: «En mann utsendt av Gud». Her sammen-
lignes William Branham med Gideon i Bibelen, men det 
kommer ikke fram et eneste ord om Branhams proble-
matiske teologi. 

—> det du vil at andre skal gjøre mot deg 
skal du gjøre mot dem.

—> du skal elske nesten din som deg selv

Dette er den mal som Det nye testamentet 
setter opp for et kristent liv. 

Og vi kan lure på...
Hva er det som er så om å gjøre for å få kris-
tendommen ut av skole og politikk? Hva er 
det som er så galt med dette?

Da husker vi et ord av Jesus: 
«Ja, salige er dere når de spotter og forfølger 
dere og lyver allslags ondt på dere for min 
skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn 
dere har i himmelen. For slik forfulgte de 
profetene før dere.»   Matteus 5:11-12 NB

Det er her vi har vår prøve alle sammen; 
å leve etter dette som Jesus og apostlene har 
sagt, og holde vårt lys fram.

Jesus forutser det som kommer til å skje!
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Arnold Rasmussen døde 1. april  nesten 92 
år gammel. Han sovnet stille inn på mor-
genkvisten på sykehjemmet der han hadde 
bodd noen uker. Det gikk nedover med hel-
sen den siste tiden, og han hadde tatt farvel 
med familien og var klar til å flytte hjem til 
Gud.

Arnolds foreldre var aktive i Den Frie 
Evangeliske Forsamling, og han ble tidlig en 
bevisst kristen. Han var aktiv i ungdomsråd 
og menighetsmusikk, hvor han spilte fiolin, 
og var også mange år medlem og leder av 
eldsterådet.

Arnold var en dyktig forretningsmann og 
var i mange år direktør for Knappehuset 
A/S, som var en stor bedrift i Bergen. Under 
hans ledelse ble denne bedriften den største i 
sin bransje i Skandinavia.

Han ble medlem i Norsk Gideon i 1973 og 
her utførte han lang og tro tjeneste i 45 år.  
Han hadde de fleste tillitsverv i organisa-
sjonen både lokalt i Bergen, nasjonalt som 
viseformann, landsformann, tilsynsmann 
og norsk representant i det internasjonale 
styret. I Bergen hadde han en sentral rolle 
med medlemsverving og oppstart av nye 
avdelinger.

Arnold satte store krav til seg selv og hadde 
store forventninger til sine medarbeidere. 
Han har inspirert og motivert gideonitter 

over hele landet, og han har vært et forbil-
de for oss alle. Arnold var perfeksjonist og 
holdt alltid orden i «sysakene» sine.

I årenes løp har Arnold delt ut masse nytes-
tamenter på skoler og hoteller. Det Arnold 
var spesielt flink til, var å gi et personlig 
testamente etter en god samtale. Arnold var 
klar på at bibelspredning ikke er noe mål i 
seg selv, men et middel til å vinne mennes-
ker for Gud.

Arnold var gift med Ruth-Karin og de fikk 
tre barn. Dessverre døde Ruth-Karin altfor 
tidlig. Han giftet seg igjen med Marit (tid-
ligere Jansen) i 2011, og de fikk ti flotte år 
sammen. 

Noen gideonitter vil huske Marit som sangs-
tjerne på flere landsmøter, hvor hun spesielt 
sang «Jeg vet intet om i morgen». Denne 
sangen var Arnold svært glad i. 

Arnold vil bli husket som en dyktig leder 
respektert av alle, med store kunnskaper og 
klare visjoner for arbeidet. En stor gideonitt 
har fullført sin tjeneste.

Vi lyser fred over Arnold Rasmussens gode 
minne.

Arnold Rasmussen

Minneord v/Magnus Frantzen

Den rettferdiges minne lever i velsignelse. 
Ordspr. 10,7
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Magne Steinar Kjølen døde 22.11.2020

Vi hedrer Magne Steinar Kjølen sitt minne 
og deltar i sorgen. Magne søkte medlems-
skap i Gideon i 1997 etter at han hadde lest 
en brosjyre som ble utdelt i en kirke. 

Magne var en habil andaktsholder på med-
lemsmøter og ikke minst på alle bedehus og 
kirker som han jevnlig besøkte. Vi minnes 
ham som den trofaste støttespilleren han var 
i utdeling av gideontestamenter til skole-
ungdom i Sotra/Øygarden avdeling. Han 
ble formann i avdelingen og kjent som en 
bibelkjær støttespiller. Uttrykkene «en bauta 
for bibelarbeidet» eller «en bærebjelke for 

avdelingen» kan trygt brukes om Magne.

Magne kjente skriften meget godt og det var 
flott å ha ham med på laget vårt. Våre tanker 
går nå til Kirsten i savnet av sin kjære mann. 
Dere vil møtes igjen!

I 1. Johannes brev 5.13 står det:          

” Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal 
vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds 
Sønns navn.”

Hvil i fred.

Gideon takker hjertelig for gaver gitt i forbin-
delse med Magne Kjølen sin begravelse.

Magne Steinar Kjølen

Minneord 
v/Magnus Frantzen og Stein Arne Haugland

Jeg vet intet om i morgen,
jeg vet bare om i dag,
og jeg låner ingen glede
fra en uviss framtidsdag.
Men jeg vet at Han som teller
endog hvert et hodehår.
Han vil sørge for i morgen,
dag for dag, og år for år.

For hvert steg litt mer klarhet
På min vei mot høylys dag.
Der hvor nådesolen skinner,
skapes seir av nederlag.
Om jeg engstes på min vandring
for all ufred, krig og nød.
Han har sagt: vær ei bekymret,
du har trygghet i min død.

Hva kan morgendagen bringe
som ei Jesus kjenner til,
skal jeg spottes eller hylles,
det må bli som Herren vil.
Han har kalt meg,
han har frelst meg
og han vet så vel mitt navn.
Kanskje våkner jeg i morgen,
fri og glad i himlens havn.

Jeg vet intet 
om i morgen
Av Ira Stanphil

KOR: Jeg vet intet om i morgen,
kanskje best for meg det er.
Men jeg kjenner Han som vet det,
det er Han som har meg kjær!
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Fredrikstad
Ketil Karlsen

Lyngdal
Johan Remen Evensen

Flekkefjord
Tom Atle Hove

Tromsø
Morten Nord-Varhaug

Nye gideonvenner   
15.02.2021 - 25.04.2021

80 år
07.06.  Ingfrid Jess
20.06.  Terje Nilsen Erdal
17.08.  Gerd Gunvaldsen
30.09.  Bjarne Fidje

85 år 
10.06.  Tormod Jakob Karlsen
12.06.  Kåre Hatløy
13.06.  Sven Viste
06.07.  Gerd Ekeland
13.07.  Nils O. Røinås
03.08.  Jan Draumås
06.09.  Eivind Ziegler
24.09.  Kåre Røgenes
30.09.  Otto Haugen

90 år
27.04.  Christen Øygard
30.09.  Arne Sortland

Vi gratulerer  
 våre seniorer

Nær 1700 Gideonvenner

Er du en av dem?
Det er gledelig å kunne fortelle at ditt 
bidrag til vårt arbeid ble en viktig del 
av helheten da vi gikk til innkjøp av nye 
Bibler og hotell-testamenter på to språk 
i fjor. Også de Nytestamenter som skal 
legges i hånden på ungdomsskole-elever 
når skolen nå gjenåpner kan delvis være 
betalt med penger du har overført til oss.

Gideonvenner har hatt et minimumsbeløp 
pr. år på kr. 250,- som nå løftes til kr. 300,- . 
Dersom vi klarer å verve noen Gideonvenner 
til, og når opp til 1700, vil det bety at vi årlig 
fra denne gruppen kan sette et beløp på kr. 
510.000,- i banken. Der skal ikke pengene 
stå lenge. Alt det vi får inn går ut til Gideons 
arbeid, først og fremst til den evangelisering 
som skjer gjennom trykking, transport og 

utdeling av Guds Ord der behovene er størst. 
Vi jobber stadig med å få ned våre faste kost-
nader slik at enda mer blir disponibelt for 
primær-formålet! 

Til dem som gir en ekstra gave på toppen av 
det faste: Hjertelig takk! 

Til deg som har glemt å sende avgårde belø-
pet du lovet: Aldri for sent!

En Gideonvenn medvirker helt konkret til et 
arbeid som bringer Jesus frem i lyset – Han 
er jo faktisk vårt lys og vårt håp! 

Er du usikker på om det årlige bidraget til 
denne tjenesten er betalt? En kort telefon, 
67139520, kan bekrefte eller avkrefte dette. 
Du kan også bruke e-post: post@gideon.no 
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Haugstad Eiendom AS
4362 Vigrestad

sykler - barnevogner - gaveartikler

Josef Størkersen
4276 Veavågen

Telefon: 52 82 41 50

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

 1 rubrikk pr. nr. kr.  400,-
 2 rubrikker  pr. nr. kr. 770,-
 1/3 side  pr. nr. kr. 1500,-
 1/2 side  pr. nr. kr. 2200,-
    Helside  pr. nr. kr. 4400,-
 Små linjeannonser pr. år  kr. 800,- 
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www.sg-as.no Passion for lighting
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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

WWW.GIDEON.NO     45

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



Kortene våre – bruker du dem?
Vi har kort med ulike illustrasjoner, 
ment for ulike formål – disse er 
spesielle fordi de både representerer 
Gideon og de har gode Bibel-ord 
nederst. Dette siste er ikke like lett å 
få tak i nå: Vanlige bokhandlere har 
ikke noe slikt.

Vi har, i tillegg til god design, og en 
talende illustrasjon, en liten tekst 
som kan skape en refleksjon. Det 
kan bli starten på en ny vurdering av 
hvor vi er i livet... Et medlem i staten 
Virginia skrev nylig dette i vårt 
internasjonale magasin:

«Jeg forsto aldri virkningen et av 
våre kort kan ha før jeg møtte en 
annen troende som nylig hadde 
mistet sin sønn på 29 år. Jeg kjente 
han ikke godt, men jeg følte likevel 
et behov for å gi uttrykk for min 
kondolanse. Jeg sendte ham derfor et 

av våre minne-kort og donerte et ny-
testamente til sønnens minne. Like 
etter mottok jeg en takk fra ham, 
men tenkte ikke mer på saken. Da 
kirken vår åpnet igjen traff jeg ham 
og ble overrasket da han fortalte 
hvor mye dette kortet hadde betydd 
for ham. Han sa at han like etter 
sønnens bortgang hadde gått inn i 
en depresjon – helt til han fant frem 
kortet igjen. Da søkte han profesjo-
nell hjelp for å komme over tapet av 
sønnen. Han delte med meg at jeg 
var en av de meget få som gikk inn i 
den smerten han følte og ga uttrykk 
for det gjennom Gideon-kortet. 
Flere andre av hans venner hadde 
tydeligvis vært usikker på hvordan 
de skulle vise sine følelser omkring 
dette.»

"Han skal gi sine engler befaling 
om deg at de skal bevare deg på alle 
dine veier."

Salme 91,11.

Englers befaling 
- og våre kort
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HANS BARMHJERTIGHET TAR IKKE SLUTT,DEN ER NY HVER MORGEN. DIN TROFASTHET ER STOR.

KLAG 3,22-23

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 

organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.

Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938
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I evighet, 
Herre,

 står ditt ord 
fast i himmelen.

Din trofasthet 
varer fra 

slekt til slekt.

SALME 119, 89-90

The Gideons International in Norway er en tverrkirkelig 
organisasjon  med fokus på utdeling av Guds ord.
Tlf. 67 13 95 20 post@gideon.no VIPPS 19938
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