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Kjære medlemmer og andre mottagere av nyhetsbrev fra GodtNytt. 
 
Denne gangen slår vi sammen nyhetsbrevet for mai og juni. 
Daglig leder må få uttrykke både glede og frustrasjon. Vi planlegger og kansellerer, 
forbereder og avlyser. Derfor er det viktig å holde fokus. Og fokuset heter BØNN. 
Her foregår kampene. Derfor vil jeg spesielt takke dere som kjemper denne kampen. Og han 
som har all makt i himmel og på jord hører bønnene. Har tenkt mye på Fædrelandssalmen av 
Richard Norderaak. I andre verset der står det: …….. som den Herre stille lempet …….. Dette 
er saken, det er vår trygghet og tillit til Den allmektige. Vår Frelser og Hjelper. 
Lørdag 29.05 
ble en helt spesiell dag for GodtNytt.  Geir Møller, som er Facebook-ansvarlig og leder for 
Bergensavdelingen i GodtNytt,  besøkte Bergen Street Mission. Det er et tverrkirkelig  

 
 
 
 evangeliseringsteam som er aktive sentralt i Bergen. Geir hadde med seg en del av vårt 
materiell, blant annet Markusevangeliet med bilde av Bryggen i Bergen på forsiden. 
Lederern deres, Øyvind Heggernes, til høyre på bildet og flere andre var svært takknemlig til 
Geir, og overstrømmende begeistret for vårt materiell. De forteller om mange gode samtaler 
og åpenhet for evangeliet. Derfor: Vær frimodig.  
Øyvind Heggernes skriver på facebook.:” Må bare si tusen takk til Geir Møller og GodtNytt 
for disse nytestamentene og evangeliseringsbøkene vi fikk på lørdag. Vi fikk en haug og 
tilbud om mer. Herlige mennesker som går for Jesus. Vi ser frem til videre samarbeid med 
GodtNytt og Geir.” 
 
Samme dag var det evangelisering på Hurumlandet 
Her et utdrag fra Facebooksida fra en begeistret gjeng.  
Herlig dag på Tofte, flott gjeng og mange gode samtaler og en jente som ba Jesus inn i 

hjertet sitt. Det nytter å gå ut, Gud er bare god. ��❤❤� og all ære til Jesus Kristus. Det er 
åpent for evangeliet i Norge. Vi fryder oss i Herren. Halleluja og amen.  
Svein, Arne Eivind, Joachim og Øyvind … 
Bilde på neste side. 
 



Det er fantastisk å oppleve at mennesker kommer 
til tro. 
 
Fordi noen forteller andre om Jesus og fordi noen 
gir midler slik at de har noe å dele ut 
.. og fordi noen ber 
 
.. og at vår allmektige Gud hører bønn. 
 
 
Her et knippe av de som var engasjert 
På Tofte denne lørdagen. 
 

 
Bredde.  
Det begynner å bli stor bredde i måten vi evangeliserer på i GodtNytt. La meg derfor også nevne at 
menighetene på Bømlo benytter vårt GNIST-magasin i sin konfirmantundervisning. 
  
Vi er ulikt skapt og mennesker nås på ulik måte. Evangeliet må derfor presenteres på ulikt vis av 
mennesker med ulik livserfaring og til mennesker med ulike historier i sin livsbagasje. 
 
I sommer skal et evangeliseringsteam fra Ottestad ved Hamar benytte en vesentlig del av 
sommerferien til å evangelisere opp Gudbrandsdalen til Trondheim og så videre til Sørlandet. De har 
tatt kontakt med ulike menigheter for å evangelisere sammen med personer lokalt. Under 
evangeliseringen synger og spiller de, tilbyr gratis plastflasker med vann og tilbyr noe annet som er 
gratis. Og dermed er samtalen om gratis frelse i gang. På sin turne benytter de både Håp, Gnist og 
Markusevangeliet for de aktuelle områdene. Be for disse tente personene som evangeliserer. 
  
Og her en hilsen fra Trondheim : 
I Trondheim er vi ute med telt og steker vafler annenhver lørdag. De siste årene har vi sett en økning 
av at mennesker blir helbredet og ønsker å ta imot Jesus som sin frelser. Vi har hele tiden hatt fokus 
på utdeling av testamenter og traktater, og den siste tiden har GodtNytt forsynt oss med det. Vi 
opplever at mange blir glade når de får et testamente, og særlig de små hendige Markus Evangeliene 
med bilde av Nidarosdomen på forsiden. Vi opplever at det er en stor åpenhet blant ungdom i 
Trondheim og resten av landet, og det er flest i alderen 14-18 som blir frelst.  Hilsen Roar. 
 
Og møtene Haugalandsavdelingen holder på de ulike Bedehus er kommet i gang igjen. Stor takk til 
Knut og andre som har vært aktive på disse. Viktig med møtene og kjærkomne bidrag til 
evangeliserinen. 

 
På landsmøtet i år blir ulike måter å evangelisere på tema på lørdag 
ettermiddag, men som en overgang til landsmøtepresentasjon en 
annen presentasjon og gratulasjon. 

   Gratulerer 

   Her ser dere Audun. Han har produsert hjemmesida vår på     
   en særdeles profesjonell måte og kommer stadig med   
   forslag til forbedringer.  At han kan sine ting er bare helt 
   naturlig, for dette bildet er hentet fra dagen da han   
   forsvarte sin doktorgrad nå i juni – i Shanghai 



Velkommen til Fitjar Fjordhotell - GodtNytt LANDSMØTE 2021 
17. – 19. september. 

Hovedtema: Evangeliet til alle 

 
Nå ser vi frem til Landsmøtet vårt. Program kommer siden, men her følger en del av 
innholdet. Fredag kl.17.00 er det registrering. På kvelden misjonsmøte. Lørdag ettermiddag 
får du anledning til å bli med på evangelisering sentralt på Fitjar og om ettermiddagen blir 
det stor konsert i kulturhuset med Bømlo Gospelkor og deres eminente dirigent kantor 
Øystein Lund Andersen. Talere blir Jan Ivar Nilsen, Ingvild Løklingholm, Håkon C. Hartveit 
og  Kjell Arne Falla i tillegg til våre internasjonale gjester, Georgio Gori, Bill Thomas og 
Christina Johansson. Ordfører på Fitjar vil både ønske velkommen og delta med pianospill. 
Begge kvelder skal vi ha sang, dele og bønn som avslutning på kvelden. 
Priser: Ei natt med full pensjon pr. person: kr. 1.795 i enkeltrom, kr.1.595 i dobbeltrom.  
For to netter: Kr.3.095 i enkeltrom og 2.695 i dobbeltrum. Dagpakke lunsj kr. 495,- og 
dagpakke lunsj og middag kr.895,-      Påmeldingsavgift kr. 250,- 
Vi arbeider med et sosialt ettermiddagstilbud på fredagen.  Bestill flybillett allerede nå. Vi 
ordner med tilbringertransport fra flyplassene i Haugesund, Stord og Flesland. 
Vi håper virkelig mange setter av disse dagene. Det er viktig å treffes, se hverandre ikke bare 
på mail og telefon. Bli inspirert og stake ut veien videre. 
PÅMELDING: godtnytt@godtnytt.com  eller telefon 48368650 
 
Kontingent 2021. Er det noen som savner fakturaen på kontingent? Alle er sendt ut, men vi 
savner en del innbetalinger. Kan den ha havnet i «spampost? 
Er du usikker på om du har betalt kan regnskapsfører svare og eventuelt sende ny faktura. 
Ta kontakt på mail: gudvmarie@gmail.com eller telefon 48245868 (Gudveig) 
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Gode Gud. Mye skjer i Kenya og Uganda i forbindelse med Biblene de har fått. Mye er delt 
ut og mye står fremdeles på lager i Nairobi. Kjell Arne Falla drar til Nairobi om 14 dager. Da 
får han det virkelig travelt med å distribuere Guds ord til en befolkning som tørster etter 
«Det levende vann.» Be for Kjell Arne. Mer om dette når han er tilbake. 
  
Den andre grupperingen har delt ut de fleste biblene av første forsendelse.  Det har ført til 
inspirasjon og oppsving i arbeidet og nye husmenigheter er dannet.   
Her en hilsen fra Inger Johanne, ansvarlig for dette arbeidet: 
 
Kjære Gudveig og Arne. 
I dag fikk jeg en imponerende nyhet om at vår nye medarbeider Noah har startet opp 12 nye 
husmenigheter i Kisumu!!! 
Utrolig hva han står på. Etter en lang reise for å hente et telt og stoler som var lagret i 
Nakumu dro han rett på et husmøte som medarbeideren hans Charles hadde invitert folk til. 
Det endte med at 12 stykker bestemte seg for å starte opp fellesskap i hjemmene sine helt 
enkelt ved å invitere familie og venner. Noen var så ivrige at de skulle starte opp med å 
invitere allerede samme kveld! Jeg har fått delta noe via video. Veldig åndsfylt og mektig. 
Himmelen kom nær.  
Hver fikk sin bibel fra bibeldonasjonen fra Share World Global.  
Den siste leveransen på 1400 bibler kommer nok til å gå unna nå som det er blitt så stort 
engasjement i Kisumu.  
 
Legger ved bilde og navneliste                                            

.   
  
Varme hilsener fra Inger Johanne  
 
og seiersrapport fra evangeliseringsteamet fra Hamarområdet. Søndag, som var første dag 
samtalte de med ca 50 personer. To ble helbredet. Mandag formiddag ba de med to menn til 
frelse på Otta. Mer i neste brev.  
 
Kjære venner!!  Det nytter!! Jesus lever!!  -- Takk for dine bønner, gaver og engasjement. 
 
Hvil i Nåden     
 
Hilsen Arne 
daglig leder 


