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Med Guds ord i liv og tjen`ste,
det er GodtNytts store kall.
Vi skal arbeide for Herren,
tjene Jesus her vi skal.
Vi vil ut med Jesu budskap
der vi bor, og andre land.
Kun i tro og barnlig tillit,
stol du på din Frelsermann

Unge, gamle, menn og kvinner,
alle Jesus kallet har
til å være sanne vitner
og  for Ham et ærens kar.
Bare Ordet vi skal dele,
i seg selv det frelse kan.
Hellig Ånden i det virker,
mennesker de vinnes skal.

GodtNytt-sangen
Tekst og melodi: Terje Morsund Koløen

Blir du med i dette kallet
du vil snart erfare få.
Jesus alltid er den samme,
Han vil sammen med oss gå.
Og en dag når vi skal våkne
hjemme i Guds himmelhavn,
flere som vi engang møtte
skal få prise Jesu navn. 
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av Johnny Eskedal, Hovedpastor i Fevik Misjonskirke

navn helliget!

Når vi ber i Fadervår om at Guds rike må komme, minner 
vi Gud om å gripe inn og oppfylle sitt løfte om en ny him-
mel og en ny jord der rettferdighet bor. Vi ber om at kong 
Jesus må komme igjen til jorden og opprette sitt evige 
rike. De første kristne hilste hverandre med det arameiske 
utrykket: «Maran Ata!». Det betyr: «Herre kom!»
Den tredje bønnen om at Guds vilje må skje på jorden 
som i himmelen betyr å overgi seg til Guds vilje med sitt 
liv i bønnen. Vi underordner oss Gud for Herrens tanker er 
høyere enn våre tanker!

Og når vi ber Gud om det daglige brød, om tilgivelse, 
om å ikke komme i fristelse og om frelse fra det onde, da 
anerkjenner vi Gud som vår forsørger, vår forsoner, vår 
opprettholder og vår utfrier. Og han vil dekke bord for oss 
like foran våre fiender, han vil tilgi for han er langmodig, 
nådefull og god og han vil frelse og utfri oss for Jesu navn 
betyr faktisk Guds frelse. Og gjennom alle prøvelser og 
fristelser vil han være ved vår side når vi påkaller hans 
hellige navn.

Så la oss be til Gud vår Far, kjære venn. For den som ber, 
han får!

Jesus sa: «Be, så skal dere få!» For et herlig løfte! Å be 
om noe er ikke vanskelig. Men å få det vi ber om, det er 
det Gud som gjør!

Jesus lærte oss å påkalle Gud som «vår Far». Vi ber altså 
som barn til vår himmelske far. Tenk at Gud ønsker at vi 
skal være hans sønner og døtre og ha en personlig rela-
sjon med ham! Men vi kommer ikke veien utenom Jesus. 
Vi må ta imot ham som vår frelser. Jesus sa: «Jeg er vei-
en, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen utenom 
ved meg». 

I Fadervår gir Jesus oss flere nøkler for vårt bønneliv. Fa-
dervår er nemlig en mønsterbønn. Der finner du alt vi tren-
ger å ha fokus på i bønnen. 

Den første bønnen lyder: «La navnet ditt helliges». I den 
gamle pakt leser vi at Israel gang på gang vanhelliget 
Guds navn da de vendte seg fra Gud til avgudene og be-
gynte å dyrke guder av stokk og stein. Men Jesus oppret-
tet en ny pakt mellom Gud og mennesker da Jesus døde 
på korset for vår skyld. Det er Jesu blod som rense oss 
fra all synd. Det er den hellige Ånd som kan fylle oss med 
hans guddommelige nærvær i vårt indre. 
Når Kristi forsoningsverk få virke i våre liv, da blir Guds 
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Jesus sier: Dere skal være mine vitner og Følg meg, 
så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere! 

Fiske krever god agn og Godt nytt sitt materiell med testa-
menter og magasiner er virkelig god agn 
Guds ord til folket på hverdagsbibeloversettelsen, på en 
folkelig og lett forståelig måte for ung og gammel.  
Personlig er jeg mest glad i nytestamentet Levende vann 
med stor god skrift, i pocketformat med vannavstøtende 
omslag, noe man kan ha med seg både på bussen og 
i båten !  Vi kan gi dette fantastiske materiellet til folket 
GRATIS faktisk, takket være støttepartnere.
Guds ord må tilbake i hus og hjem i fedrelandet Norge og 
dette er virkelig et fantastisk redskap.  Magasinene Håp 
og Gnist er ekstra fargerike når det gjelder bilder, et blad 
man kan legge igjen på venterom og i buss-skur for den 
del, så det er mange muligheter også om man ikke er så 
modig å ta kontakt med fremmede. 

Personlig har jeg lagt meg til samme vanen som Kjell Hal-
torp, alltid beredt å vise mennesker Vegen til Gud. Jeg har 
vært menneskefiskerkallet lydig og kraften fra himmelen 
har lært meg opp til å la menneskefrykten fare Det viktig-
ste er hva jeg har fått innlagt når jeg ble født på ny, mer 
enn hvordan jeg var/er anlagt - det viktigste var/er å la 
ånden lede, så er jeg blitt anlagt litt etter litt. La oss våge 
å åpne vår munn for Guds hjertesak, evangeliet om Jesus 
og ikke skamme oss over dette Da kan salvelsen flyte ut 
til en døende verden. Folk flest er høflige, selv om noen 
takker nei, så takker også mange ja til materiell som vil 
vise dem hvem Jesus er.  På en enkel måte har jeg lært 
meg til å dele mitt vitnesbyrd når Jesus møtte meg og slik 
kan jeg få være et vitne om at Jesus virkelig lever i dag.
 
Det vesle Markus-evangeliet er også flott til folk i farten, og 
jeg legger ofte en liten viktig traktat eller musikk-kort til min 

Jesus musikk på Spotify og You-tube inni.  
Dess mindre det er - jo enklere for folk på farten å ta imot.   
Så størrelsen på hvilken agn man bruker avhenger av sit-
uasjonen du fisker i.  Godt nytt har tenkt på det meste og 
jeg syns de fortjener en egen reklamesang : 

Gnist, Håp og Levende vann!

                       1.
Godt nytt har nå på banen

et flott materiell,
For den som hørre hanen,
nå er det seint på kveld …

Befalingen den lyde
for alle oss som tror,

Og tidens tegn me tyde,
det står jo i Guds ord !

Kor:
Folk trenge Gnist og Håp og Levende vann, om folk 
skal finna vegen fram…? Så brett opp armane å ta i et 
tak, me vil gi folket himmelsk mat!
For hjørnesteinen trengs som aldri før i øst og vest 
og nord og sør. Nå må me reisa oss send mismotet på 
dør / stå på som aldri før

                          2.
Ka er det Norge trenge?

Ka er det folk må få?
Jo - det er Jesu ord,

uten det går alt i stå…

Guds ord det trenge alle,
bli med å ta et tak,

Befalingen og kallet,
må bli vår hjertesak!

Følg meg og jeg vil gjøre dere til 
meneskefiskere!
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Svetteperler dryppet ned på sidene i Skriftbladene.  i 
magen var det et snev av frykt.  Men med et våkent  
sinn og trofaste hjerter fortsatte de.
Dette var scenen i begynnelsen av juli i et veldig fattig 
sør -asiatisk samfunn - der kristendommen i stor grad er 
begrenset og vanligvis snakkes i stilte toner.
En lidenskapelig evangelist som tilhører vår lokale  organ-
isasjon , fru Isabel1, hadde kontakt med en lokal frivillig for 
å arrangere en dag med dør-til-dør-skriftdeling.
Hvorfor ta denne risikoen?
På grunn av 42 ° C vær og Covid-19-relaterte samlingsre-
striksjoner, fikk ikke folk samles i kirken.
Men Den Hellige Ånd var i arbeid hos fru Isabel og hennes 
team av frivillige.
“Hvis kirkedørene er lukket” sa de, “så er dører til hjem 
åpne - hvorfor ikke bruke disse åpne dørene?”
Og de gikk ut.  Under den blåsende solen, der var de og 
gikk fra dør til dør, leverte Nye testamenter, Hope -blader 
til voksne og Spark -blader til barn.  Dør til dør brakte de 
evangeliet rett til folks hjem.
De møtte alle slags av mennesker sammen på deres tur 
- noen innbydende med åpne armer.  Men reisen var ikke 
lett for de. De har møtt mye lokal motstand . 
Men nå våget de seg ut. Kirken er ute blant folket.,Den er 
ikke stengt. 

I stedet for å bli motløs, ved Guds nåde, inntok fru Isabels 
team en annen holdning. 

”Vi fortsatte å be og be Herren om Den hellige ånds kraft, 
for å gi oss styrke og for å holde folks sinn åpen for å mot-
ta evangeliet.”
Og Gud svarte den bønnen.
Da fru Isabels team fortsatte å evangelisere, ga et be-
stemt hjem en spesiell mor og sønn.  De ble så rørt av det 
som skjedde at de to bestemte seg for å hjelpe fru Isabels 
team med å bringe testsmenter og magasiner til sine egne 
naboer!  De visste hvor vanskelig og risikabelt det var å 
evangelisere i dette samfunnet.
Som vår venn av organisasjonen sa: “Gud ga disse to 
menneskene for å hjelpe teamet og fremme hans rike, og 
spre det gode budskapet blant disse fattige og trengende.  
Vi takket Gud for at han hadde åpnet sinnene og forberedt 
veien for disse sultne og tørste menneskene til å motta 
Guds ord. ”

La oss komme sammen med vår  lokale arbeider i Guds 
rike  og -
• takk Gud for det han allerede har gjort i dette fellesskapet
• be om at denne typen frimodighet vil bringe mot til alle 
troende, globalt
• be om fortsatt beskyttelse og sikkerhet fremfor vår part-
ner og deres frivillige, så evangeliet kan fortsette å gå ut!
• Be om fremtidige muligheter for å nå denne overveiende 
muslimske nasjon gjennom evangelisering, partnerskap 
og distribusjon (Fra ShareWord Global)

Kirken som aldri stengte
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Slik ble det i alle fall for meg – i ettertid.
Jeg skulle spille på gudstjeneste i Norkirken i Grimstad på 
forsommeren. Da fikk jeg en slik sterk innskytelse at jeg 
skulle ta med Markusevangeliet med bilde av fyret Store 
Torungen utenfor Arendal for å dele ut til de som ønsket. 

Av Arne Topland                     

Når Gud går først
Daglig leder forteller ….

Som kjent på, så gjort. Heftene ble lagt på et bord ved 
utgangen og de som ønsket tok med seg.

Etter noen uker ringer kateketen i en nabokommune. Han 
hadde vært på denne gudstjenesten i Norkirken og tatt 
med seg Markusevangeliet. Nå skulle han på villmarkstur 
med 25 ungdommer fra menigheten og hadde planer om 
andakter fra Markusevangeliet og lurte på om han kunne 
få kjøpe noen av disse. 

Så gå det tre uker og jeg får ny henvendelse, denne gan-
gen på sms: «Hei! Jeg skal gi en gave til konfirmantene de 
kommende tre helgene. Er det mulig å hente flere av disse 
Markusevangeliene?»
Jeg ville gjerne vise han det vi har, så han kommer og blir 
virkelig begeistret. «Jeg vil gjerne ha 50 stk av hver (Tes-
tamentene, Håp, Gnist og boka Da Gud grep inn) og gi til 
konfirmantene. Og det ikke konfirmantene leser blir gjerne 
foreldrene interessert i»!

Dagen etter kommer han med tilbakemelding etter å ha 
snakket med prest og kirkeverge, som sier at jeg var 
hjertelig velkommen til å presentere arbeidet i GodtNytt, 
og kollekt skulle vi også få. Presten ønsket også å gi en 
del til konfirmantene, men han ville beholde noe for å mo-
tivere menigheten til evangelisering. 

«Takk, store Gud. Du har oversikten»!

Når Gud går først  ……. ferdiglagte gjerninger

Prison fellowship
Dette er en organisasjon av frivillige medarbeidere som 
har arbeid blant innsatte i Norge og andre land. Under her 
ser dere to hyggelige personer. Øystein, som har lageret 
vårt og Thor-Egil. Han er leder for prison Fellowship på 
Agder. Han ønsket å gi innsatte i kvinnefengselet på Evje 
og i det nye fengselet i Froland et NT og magasinet Håp. 
Uka før påske pakket medlemmer fra et par menigheter i 
området 100 pakker med NT – Levende vann, magasinet 
Håp og diverse «goddis»
Vi håper det ble en hyggelig påskehilsen med evige verdi-
er for mange innsatte.
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Samme helg som Aredalsuka ble avsluttet ble vårt 
materiell benyttet på stand på Stortorget i Oslo. 
Organisasjonen nitti 10 var drivkraften bak fremstøtet 
og flere av våre medlemmer deltok også med evan-
gelisering, utdeling og musikk. 

Nitti 10 engasjerer seg hovedsakelig å nå mennesker 
med radioprogram og evangelisering, gjerne sammen 
med ulike menigheter. Jørgen Reinertsen fra Venne-
sla er leder. Han skriver etter aksjonen. 
Vi fikk snakke med mange, mye av det flotte mate-
riellet fra GodtNytt ble delt ut og mange fikk et møte 
med Jesus.

Gå ut!
Jesus forlet denne jorda med det som står skrive:  
«Messias skal lida og stå opp frå dei døde tredje dagen, 
og i hans namn skal omvending og tilgjeving for syndene 
forkynnast for alle folkeslag» Instruksen til læresveinane 
var klar: De er vitne om dette.  De skal ta til i Jerusalem. 

Vårt Jerusalem er i denne samanhengen: Der me bur og 
der me ferdast. Der kjenner me språket og kulturen (etter 
kvart), og kan gjera oss forstått.

Dei færraste er naturleg frimodige, så me er mange som 
kan kjenna oss motlause. Og Guds fiende kjem med 
innspela sine: «Dette er flaut – du kjem til å dumma deg 
ut!» «Den du tenkjer å vitna for, er sikkert ikkje interessert 
eller vil avvisa alle åndelege innspel» o.s.b.

Ikkje la deg stressa, du har lov å ta små steg  i starten. 
Husk på Herrens «berolegande» tillegg i instruksen: «Bli 
i byen - til dess de vert kledde med kraft frå det høge. 
(Lukas 24, 49 - Bibelselskapet 2011)

Nå du er ute:
Du treng ikkje gå omkring og jakta på personar som kan 
vera mottakeleg for eit vitnemål, men tenk litt på kva du 
kan seia, dersom folk du møter (og får positiv kontakt 
med), verkar å vera opne for eit innspel med åndeleg sik-
temål.   

Ver også klar over at du vil verta avvist (meir eller mindre 
høflegt), og godta dette utan sure miner eller negative ord. 

Såmann - eg ? Av og til vil det høva med eit blygt «Beklagar» eller «Or-
sak/unnskyld meg». 
Hugs Meisteren sine ord: «Ein tenar er ikkje større enn 
herren sin.»

Hugs å be Heilag-Anden å leia deg inn i, og legg til rette 
situasjonar der det er naturleg (=ikkje påtrengande) at du 
tek/får kontakt med folk. Be også om å få gode/høvelege 
ord undervegs.

Her følgjer nokre utkast til start-replikk:
Kan eg få (lov å/vera så fri å) tilby deg ei (litt ny) utgåve av 
nyesteatamentet?
Folk som er litt «oppi åra) kan få tilbod om « ein vegvisar 
til Evig Liv»?
Dei fleste toler å høyra: Her kan du lesa om vegen til det 
Evige Livet!
Her kan du lesa om «vegen til det evige Liv.
Har du tenkt på det Evige Liv?
Grunnskule-elevar som sit med nasen i mobil-skjermen, 
kan t.d. få dette tilbodet: 
Her skal du få litt lesestoff, når du/dokke bli lei(e) av mo-
bilskjermen! Her kan du/dokke lesa om vegen til det Evige 
Liv! 
Ver klare til å svara når einkvan krev dokke til rekneskap 
for det Håpet de eig! (1. Pet. 3,15) 
Sørg for at du er har med deg eit lite utval av det trykte 
Ordet: 
Nytestamentet i ein hendig format, t.d. norsk (bokmål/
nynorsk/frå Hverdagsbibelen (veleigna for ungdom) ), en-
gelsk, andre språk (for aktuelle indvandrargrupper). 
Godt Nytt har trykt ei hendig utgåve av Markus-evangeliet 
(det kortaste av NT-evangelia), Johannes-evangeliet finst 
også som særtrykk.
Ein del kristne har funne traktatar som dei deler med folk 
dei treffer og får kontakt med:

Per Vedtbøstad

Nitti10
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MAGASINET  «HÅP» 
BRINGER  HÅP TIL MENNESKER! 

Pastor Agnes er kjent for sin inderlige medfølelse 
med det fattige samfunnet rundt kirken hun er en 
del av i Uganda. og er en ivrig evangelist.  Hun er 
i brann for Jesus og bryr seg dypt om de sårende 
medlemmene i hennes sliter landsby.

“Magasinet heter Hope, eller i Luganda, vi kaller 
det Essuubi.  Jeg har fått vite at det er et magasin å 
gi håp til mennesker som er håpløse.  Når vi deler 
det, er det håp som blir brakt tilbake etter håpløse 
tider. Folk trenger bibler slik at de har Ordet.  De vil 
gå sammen

Gå sammen med Jesus til daglig.  

Og når vi daglig går sammen med Jesus, blir det så 
nyttig å ha en bibel for evangelisering.  Ikke i kirk-
en alene, men også i hjemmene våre.  Vi må dele 
denne Bibelen, og ordene i den, med våre barn, 
med våre naboer - forkynne evangeliet.

Jeg vil takke alle dere for bibelen og magasinene.  
Vi kommer til å følge opp med menneskene som 
har fått disse biblene, og vi vil få tilbakemeldinger 
fra dem.  Det er noe som er så bra for Guds rike og 
samfunnene vi lever i. Dette er for å gi Gud æren! 
”  - Pastor Anges, Entebbe, Uganda

I Uganda har hundrevis av pastor-
er tatt opplæring i evangelisering.  
Og nå sprer frukten seg!  Folk over 
hele Uganda kommer til Kristus, 
og vi planlegger enda flere innen 
utgangen av 2021!

 En muslimsk imam, som regelmessig forkynte i den 
lokale moskeen i Entebbe, jobber også i en butikk 
der over 10.000 Hope- og Essuubi-magasiner ble 
trykt i januar 2020. GO-teamet hadde hørt at denne 
mannen la merke til at et av bladene hadde falt, og 
motvillig.  plukket opp bladet og begynte å lese det.  
Nå har vi mottatt nyheten om at han har blitt forvand-
let gjennom Kristus!

 “Jeg er en muslimsk mann, som aldri har lest Bi-
belen, men når jeg leser Hope-magasinet, får jeg 
sjansen til å vite hva Bibelen er, og hva Bibelen 
betyr.  Hope magazine ble utgitt på en helt spesiell 
måte.  Den har informasjon som lærer Bibelen på 
en enkel måte.  Det bygger deg opp.  Hver side er 
unikt designet.  Når du åpner magasinet Hope, kan 
du ikke unnlate å lære noe eller to.  
Hver side er fristende å lese, og hver side er inter-
essant.  
Å være en muslimsk mann, åpnet magasinet Hope 
meg for å begynne å tenke på Bibelen.  Jeg vil takke 
forfatterne for at de har gitt ut Bibelen på en så krea-
tiv måte.”
* navnene er endret av sikkerhetsmessige årsaker
 (Foto ble tatt før COVID-19 Fra ShareWord
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Trykker en million av bibelmagasin 
til utdeling i Midtøsten 
Shareword har nettopp fått tilbakemelding fra sine 
kolleger se Bildet som du ser viser en  av de mange 
positive svarene de har mottatt fra  utdelingen av ma-
gasinet Spark Bibelmagasin i Midtøsten.  Vi begynte 
arbeidet med 85 kirker, og i løpet av 3 uker hadde 
vi andre pastorer som ba om å bli inkludert i dette 
programmet.  
Nyheten om effektiviteten til Spark -magasinet 
begynte å lekke ut da deltakende kirker delte med 
andre hvilken innvirkning bladet hadde på barna de 
tjente.  Vi venter en flom av forespørsler fra flere pa-
storer, og vi stoler på Gud for en flom rapporter om 
barn og familier som har svart på evangeliets bud-
skap forteller ShareWord  i en epost til oss. Be for 
det voksende arbeidet, og for pastorene i Midtøsten. 
Dette bibelmagasinet er trykt på ulike språk. 
Også på norsk. 

ET MAGASIN - TO SJELER !  
I dag fikk vi enda et vitnesbyrd og rapport fra Peru. 
Selv om vi er langt borte fra Peru kan vi med våre 
midler og gaver bringe håp og frihet til andre! 

«Her er en førstehånds informasjon  fra Jairo skriv 
Giorgio i epost til oss i GodtNytt.

“Bildet nedenfor er av Rafael. Vi ba med ham på 
lørdag og ga ham et Esperanza-magasin. Da jeg dro 
tilbake for å besøke ham i dag, var han ikke lenger 
på rommet sitt. Sykepleieren fortalte meg at han had-
de blitt flyttet til en annen avdeling fordi  Tilstanden 
hans hadde blitt bedre, og så jeg lette etter ham. Da 
jeg kom inn i den nye avdelingen hans, grep han 
spent i bladet, åpnet det på siden du ser og sa: ‘Se 
hva jeg fant i magasinet. 
På denne siden står det’ Frihet  “Og det er det jeg er 
nå, jeg er fri!” Han var så spent og han snakket med 
meg om det nye livet og planene han har for frem-
tiden. Samtidig som romkameraten hans lyttet og før 
jeg dro spurte han om han kunne også ha denne 
friheten som Rafael har fått. Så vi ba sammen og 
han tok imot Jesus. 
Ett magasin, to sjeler! “

KONFIRMANTER FÅR MAGASINET GNIST 
Konfirmantene på Bømlo både  i Den norske kirke og 
samtlige frimenigheter benytte magasinet GNIST i kon-
firmantundervisningen. Det synes vi er flott! 
La oss be om at det blir til velsignelse! Dette kan være 
en god ide for andre menigheter også.
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Åpnet en ny dør
′′ Spark Magazine åpner en ny dør for evangelisering 
av barn. Dette er de beste nyhetene og en stor vel-
signelse fra Shareword Global ′′

- Francis fra Mariakani, Kenya

Misjonsglimt fra Kenya 
Pastor Francis ble trent av Patrick under en innset-
telse  i januar 2021. Her er hva som har skjedd siden 
den datoen:
 1. 78 mennesker aksepterte Jesus som frelser under 
evangeliseringskampanjen i februar
 2. Ut av dette er 78 sjeler som mottok Jesus den 
misjonsdagen mer 45 voksne voksne nå registrerte 
medlemmer av kirken vår.
 En disippelskole ble startet for disse nye konvertit-
tene
 4. Nye medlemmer fortsetter å bli med i kirken når de 
nye konvertitter deler sin tro
 Pastor Francis avslutter sin e-post til meg med føl-
gende ord: ”Årsaken til å dele dette med deg er bare 
for å oppmuntre deg når du fortsetter å investere tid, 
ressurser og energi i å oppfylle den store oppdraget. 
Ditt arbeid i Herren er ikke forgjeves.  Én vakker sjel 
som kommer til Herren, er verdt alle våre anstrengel-
ser.  ”

Pastor Frances i brev til misjonslederen Giorgio Gori i 
ShareWord Global.

Pastor Frances i brev til misjonslederen Giorgio Gori 
i ShareWord Global.

Hilsen fra Kenya
′′ Evangelisering er  så enkelt ′′ Håp ′′ og ′′ Tumaini 
‘ magasiner er så gode at folk kommer til oss og ber 
om å få et eksemplar. . Det tiltrekker seg et publikum. 
Takk til ShareWord Global for å gi oss bibler og ma-
gasiner. ′′
- Jacob, Kenya

Vil du være med å be for Haiti? 
Gjennom ShareWord har vi fått tilsendt følgende: 
Vår lokale partner på Haiti, Jean Benoit og et team 
reiste til Les Cayes, et av de hardest rammede om-
rådene som ble ødelagt av jordskjelvet i august.
I forrige uke mottok vi følgende rapport om deres 
aktivitet:
“Teamet deler evangeliets budskap, distribuerer det 
nye testamente og gir vann.”
Her er noen bilder fra turen 
Fortsett å be for våre brødre og søstre i Haiti, at de 
midt i denne krisen vil finne styrke som bare kan 
komme fra Jesus

- 10 -
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′′ Bibelen du ga meg 
har endret livet mitt. 
Det har vist meg riktig 
vei til Gud og himme-

len. Det har vist meg resultatet av å ha tro og hvordan 
jeg bør respektere andre som ungdom. Jeg liker det 
når det står i ordspråkene 3:13 ′′ Gledelig er den per-
sonen som finner visdom, den som får forståelse.”
- Emma Bwayo, Uganda

DROSJESJÅFØREREN FIKk 
EN LYDBIBEL

Abdul er en 31 år gammel drosjesjåfør i Midt-Østen.  
Han er opprinnelig fra Bangladesh, men flyttet til 
Midtøsten for å tjene nok penger til å forsørge forel-
drene, to brødre, to søstre og en nylig gift kone. 

Han har bodd i emiratet i fem år og har bare vært 
hjemme en gang, i løpet av den tiden giftet han seg 
og 5 dager etter bryllupet hans måtte han reise for 
å gå tilbake til jobben i Midtøsten.  Abdul jobber 16 
timers dager for å tjene nok penger til å overleve og 
sende hjem for å forsørge familien.

En av våre partnere ble hentet av Abdul en vanlig 
arbeidsdag nylig.  
Han følte seg ledet til å dele evangeliet med Abdul, 
og da han introduserte Isa Islam (Jesus Kristus) for 
Abdul, fant hans ord et åpent hjerte.  I løpet av få 
øyeblikk skjønte han at Jesus Kristus ikke er den 
eneste profeten han kjente, men også en venn, en 
livredder og spesielt talsmannen for all smerte og 
smerte.  Vår partner ga Abdul en lydbibel, slik at 
han kunne lytte til Guds ord mens han venter på 
billettpris eller i nedetiden.

Abduls avskjedsord til vår partner var: “Hvis Isa 
Islam (Jesus Kristus) vil, vil jeg bære hans ord til 
mennesker.”

Fra ShareWordGlobal

Lagersjefen!Øystein Holte
Over hele 

verden, Guds 
ord er 

gode nyheter!

Hovedlageret for GodtNytt er plassert på sør-
landskysten i Søgne. Det er ellers flere lokale lagre  
andre  steder i Sør Norge  der en kan hente ut mate-
riale  til GodtNytt. I Søgne  har Øystein  Holte kjøpt 
seg eget lagerlokale. Det huser ikke bare GodtNytt 
sin litteratur, men og gamle bøker og gjenstander 
han har hatt tatt vare på gjennom et langt liv. Han 
har og tatt  med seg litt utstyr fra den gamle spiker-
fabrikken  han var med å drive for noen  år siden i 
Kristiansand.
Nå er han en aktiv pensjonist med flere jern i ilden 
med blant annet misjonsvirksomhet i flere organis-
asjoner og   aktiv i jubileet til Hans Nilsen Hauge der 
han har  sittet i den nasjonale jubileumskomiteen.  
Vi i GodtNytt er veldig glade for å ha Øystein med 
på laget . En positiv mann med et godt hjerte for 
misjonen. Slik en lagersjef skal være.

- Da vi ba for testamentene  
skjedde det noe. 

SØGNE: Det er Øystein Holte fra Søgne som for-
teller dette. 
Han har lageret for testamenter og bibelmagasiner 
til GodtNytt.  
- Vi var samlet noen på lageret  i vår og vi la hen-
dene på bøkene og ba om at det måtte åpne seg 
med utdeling enda mere  forteller Øystein. 
Det skjedde noe under denne forbønnshandlingen 
. Vi ble bønnhørt forteller han. For etter dette har 
det gått ut mye materiale fra lageret. - Det er vi 
veldig glade  og takknemlig for sier  « lagersjefen» 
Øystein Holte . 
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Penger!? Nei og nei. Nå igjen!

To påstander gjelder. Uten bilen stopper Norge. Uten 
penger stopper GodtNytt. Beklager å si det, men også i 
GodtNytt er vi helt avhengig av stadig friske midler, slik det 
er i enhver frivillig organisasjon. 
Ja, vi er avhengig av forbønn, vi er avhengig av tjenest-
evillige medarbeidere, men vi er også helt avhengige av 
sunn og god økonomi.
Til nå har vi  hatt økonomi til å trykke den evangeliser-
ingslitteraturen vi ønsker,  hovedsakelig på grunn av fast 
givertjeneste, spontane gaver og kollekter. Vi har des-
suten investert i utstyr for evangelisering som evangeliser-
ingsvogna og utstyr til digitale sendinger. Vi har enda ikke 
hatt lønnede medarbeidere, men den tiden nærmer seg. 
Vi er i den helt unike situasjonen at det har vært stor vekst 
i arbeidet selv i en vanskelig tid med nedstenging av de 
fleste aktiviteter. En lønnet medarbeider vil derfor over tid 
tvinge seg frem. Da må økonomien være på plass.
Fast givertjeneste med skattefradrag ropes det om fra alle 
leire. Du får skattefradrag på din marginalskatt. Det vil 
altså si at du får skattefradrag på den del av inntekten du 
betaler mest skatt av. Gir du kr.5.000 til en organisasjon vil 
de fleste få tilbake vel kr.1000.

Når vi er rundt å handler sjekker vi priser. Jeg liker å 
snekre og har funnet ut at egnet verktøy er viktig for godt 
resultat. Før jeg kjøper sjekker jeg både kvalitet og priser. 
Jeg ønsker at pengene skal utnyttes best mulig. Kan jeg 
få 60 øre billigere drivstoff benytter jeg meg av det. Kjære 
leser, disse eksemplene er bagateller av skattefradraget 
du får ved fast givertjeneste.
Jeg vil ikke sitere noen bibelsteder om givertjeneste an-
net enn å nevne at Bibelen snakker om 10-ende, hellige 
gaver, gaver til velsignelse og gniergaver, om rik og spar-
som høst. 
I en profan sang står det: ”Du kan ingenting ta med deg 
når du dør”. I bibelsk sammenheng er dette ikke riktig selv 
om det fysisk er rett. 
Som Guds barn er vi arvinger til en herlighet sammen med 
Jesus i en hel evighet. Der får vi kanskje oppleve at an-
dre lovsynger Jesus i det himmelske koret fordi det var en 
organisasjon som bar navnet GodtNytt? Eller for å være 
enda mer konkret: Fordi du har levd! Fordi du ba! Fordi du 
vitnet! Fordi du gav til Guds Rike! Fordi du gav til GodtNytt!

Gi en gave til GodtNytt  
- Bruk Konto eller vipps
Alle givere med årsgave til  GodtNytt med sum over 
kr. 500 og oppad til kr. 50.000 er berettiget -
skattefritak.

Bli med å få ut Guds Ord, internasjonalt og nasjonalt 
slik at mennesker kan få et bedre liv i tiden - og en 
evighet hos Gud.

Konto: 3000.40.12573
          564262   
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Ja, jeg vil bli fast giver med skattefradrag

Først en takk fordi du gir til Guds Rike. Til din menighet og til misjon. Vi håper at GodtNytt også er blant dine 
prioriterte mottagere av din givertjeneste. Det gir glede å gi til Guds Rike, og det er meningsfullt.

******************
For de fleste er det naturlig å ordne dette på sin nettbank eller ved å ta fysisk kontakt med banken.

Ønsker du heller å ta kontakt med GodtNytt er det også en mulighet.

Benytt konto 3000.40.12573 eller vipps 564262

For alle som ønsker skattefradrag har vi behov for:
Ditt navn og fødselsnummer.

Du velger selv om du ønsker å gi engangsgave, månedlig eller andre intervaller, dato for overføring og sum.

Jeg ønsker å bli fast giver til GodtNytt med kr. __________  hver måned, _____hvert halvår, _____annet ______

Mitt navn:__________________________________________Mitt personnummer: _______________________

Opplysninger sendes til arne@godtnytt.com eller ring til 483 68 650

GodtNytt sørger for at alle oppgaver til skatteetaten sendes inn til rett tid.                                                     

******************
•  Hvis 100 gir kr.100 pr. måned blir totalsummen kr.120.000

         Nok til å trykke 6.000 testamenter
•  Hvis 100 gir kr.500 pr. måned blir totalsummen kr.600.000

         Nok til å trykke ca 100.000 av magasinet Gnist 
•  Hvis 100 gir kr. 300 pr måned blir totalsummen kr. 360.000

                     Nok til å trykke 90.000 av Markusevangeliet

Blir du med?

Ja, det er litt av et spørsmål, og faktisk svært relevant.
Gud har en plan for menneskeheten som han har skapt. 
Han vil ha sine barn hjem til himmelen. «Han som vil at 
alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjen-
ne.» 1.Tim.2,4. Altså ikke bare et ønske, men dette er noe 
Gud vil. Derfor har han satt mye inn nettopp på det.  «For 
så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den 
enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal forta-
pes, men ha evig liv.» Joh.3,16. Det sant at frelsen er gra-
tis, men du verden hva den kostet for Guds enbårne sønn.
Her er vi på grunnfjellet i kristendommen. 
Det handler altså om å tro på Jesus, at han døde for mine 
synder – og for dine. Men hvorledes kommer folk til tro? 
«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører». 
Rom.10,17. Dette herlige budskapet om Jesus må forkyn-
nes til andre. Derfor skal du være med i GodtNytt.

MEN ALLE SKAL IKKE GJØRE DET SAMME, eller sagt 
på en annen måte: Alle skal ikke være fotvandrende evan-
gelister. Som kristne er vi lem på Krist kropp. Vi er lemmer 
på hans legeme. I Bibelen står det at han, Jesus, er hodet. 
1.Kor.12 handler om dette. Jeg leste forleden om en ung-
dom som var passasjer på motorsykkel for første gang. 
Han kjente på denne herlige frihetsfølelsen og etter hvert 
som farten økte og de kom til svinger krenget kjøretøyet. 
Sjåføren fulgte sykkelen, men passasjeren syntes dette 
var skummelt, så han strittet imot og prøvde å sitte rett. 
Da roper sjåføren: «Du må følge sykkelen!» Jesus, hodet 
på det åndelige legemet gir beskjed til de ulike lemmer, 
og skal dette fungere som en frisk åndelig enhet må alle 
lemmer gjøre det de er tiltenkt. Kanskje du skal ha som 
hovedoppgave å støtte økonomisk? Derfor skal du være 
med i GodtNytt. 

HVORFOR MEDLEM HVORFOR MEDLEM 
I GODTNYTT?I GODTNYTT?

Tlf. 37046595 / 48184403       www.Conradi-topland.no
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Gudbrandsdalen er ett av våre satsingsområder for evan-
gelisering. Når GodtNytt engasjerer seg slik et sted er det 
meningen at dette skal bli en vedvarende evangelisering 
med flere aksjoner i løpet av tre-fem år. Første året er 
det forberedelser det gjelder. Det å knytte kontakter, fin-
ne samarbeidspartnere og skaffe materiell. Ved alle slike 
aksjoner arbeider vi sammen med menigheter på stedet.  
Dette er bekreftelse for at vi skal engasjere oss på det 
aktuelle stedet. Dessuten kjenner disse til lokale forhold 
og vi må ha en menighet å anbefale de som kommer til 
tro. Vi har også et sterkt ønske om at flere menigheter går 
sammen.
Nå viser det seg at mange har kjent på kall til evangelise-
ring i Gudbrandsdalen. Derfor var det med forventning vi 

GUDBRANDSDALEN 
- et satsingsområde for evangelisering  

dro til Otta i månedsskiftet september/oktober 2020 og var 
der ei uke. Prost Birgitte ordnet med husvære midt i byen, 
og daglig var vi i Baptistkirken og snakket med Kjell Arne 
Falla som er pastor der.
Bønner steg opp både i menigheter og «på gata».
Nå gjelder det konkret første helga i oktober. Da er det Ot-
tamartnan. Siterer fra invitasjonen: «Vi ønsker velkommen 
for en folkefest i byen ved Rondane. Denne helgen møtes 
folk fra dal og by på Ottamartnan». Det blir kafé og møter 
på Baptistkirken og 20 pesoner kommer tilreisende for å 
evangelisere. Kjære, kjære leser. Dette blir bønneemne 
nr.1 denne helga. 
Siden vil nye aksjoner rulle videre på Otta og videre i Gud-
brandsdalen. GUD SETTER DALEN I BRANN 

Ny mulighet – Ny start – Ny sjanse 
 

Mer info og søknadsskjema på hjemmesiden; 

  www.hauge-vgs.no 

• Vg1 Bygg og anleggsteknikk 
o Vg2 Tømrer 
o Vg2 Anleggsgartner 

• Vg1 Restaurant og matfag 
o Vg2 Kokk og servitør 

• Vg1 Salg, service og reiseliv 
o Vg2 Salg og reiseliv  

Hauge videregående 
skole 

• For elever som har falt ut 
av skole og arbeidsliv 
grunnet utfordringer som 
lese- og skrivevansker, 
psykiatri, mobbing, 
rusproblemer etc.  

• Ligger på Torvastad i 
Karmøy kommune 

• Kristen friskole 
• Gratis skole, utstyr, 

arbeidsklær og frokost. 
• Små klasser og tett 

oppfølging 
• Vi tar inn elever fra hele 

landet 
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GodtNytt er en evangeliseringsorganisasjon.  
Det er en organisasjon med åpent medlemskap for troen-
de kvinner, menn og ungdom. Vi ønsker medlemmer fra 
ulike trosretninger. Likevel har vi følgende som grunnlag 
for medlemskap: Alle som tror at Bibelen er Guds inspirer-
te og ufeilbarlige ord, at Jesus er Guds sønn, veien til evig 
liv hos Gud og at de selv har tatt imot Jesus som sin Frel-
ser er velkomne som medlemmer. Det som forener oss 
er vårt engasjement for menneskers frelse. Ut over dette 
har vi et åndelig felleskap og lever godt med at vi tolker 
Bibelen på noe forskjellig vis. Kristus forener. Mange har 
også et menneskelig fellesskap på tvers av kirkesamfunn 
og geografi.

For å nå vårt mål om at mennesker skal få et møte med 
Jesus må mange evangelisere. Enkeltpersoner, bibelgrup-
per, menigheter og organisasjoner må tenke evangelise-
ring. I skrivende stund evakuerer tusenvis fra Afghanistan. 
Det er hjerteskjærende scener som utspiller seg. Jeg skal 
ikke brodere dette ut. Vi ser alle behovet for at enkeltper-
soner må komme over på den andre siden og til den frie 
del av verden. I Luk. 16 leser vi om den rike mann og La-
sarus. Fortapelsen blir beskrevet konkret og avstøtende. 
Så langt jeg kan forstå er bildene fra fortapelsen enda mer 
skremmende en fra flyplassen i Kabul. Kjære leser: Evan-
geliet må forkynnes mens det er tid. Der er en sluttdato. 
Må ingen høre ordene: «For sent». 

GodtNytt skal motivere
og inspirere til evangelisering. Jesus sier i Misjonsbefa-
lingen: «GÅ UT! Beskjeden er klar. Det er ikke nok at ge-
nerasjonen jeg tilhører har hørt evangeliet. Hver genera-
sjon må møte budskapet om at Jesus døde på et kors, 
tok verdens og mine synder på seg slik at jeg er arving. 
Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger fordi vi er Guds 
barn. Og som barn har jeg arverett. Dette er store ting. 
Kjære troende leser. Du er kalt til å evangelisere med dine 
menneskelige og økonomiske ressurser.

GodtNytt skal skaffe materiell
Materielle vi har så langt hører vi mye godt om, og det er 
gledelig. Men vi er ikke i mål. Dette er en prossess. Derfor 
utfordres du, kjære leser, både å komme med gode ideer 
og bidra økonomisk.

Pr i dag har vi våre to NT: 
Bibelen-Den Hellige Skrift 1988/07 og Hverdagsbibelen. 

I begge er det Hjelpesider. Foran i testamentene er det stilt 
sentrale spørsmål om livssituasjoner sammen med hen-
visning til et skriftsted. Bak i testamentet er det stilt en del 
bibel-spørsmål samt frelsesguide og sted for å skrive sitt 
navn og frelsesdato.

Dessuten ser vi HÅP og GNIST. HÅP inneholder tiltalende 
norske bilder med tekster fra Salmenes bok i første del og 
Johannes evangelium i andre. 
Det er fantastisk å vite at mennesker er kommet til tro fordi 
vi har benyttet HÅP i evangelisering.
 
GNIST er et undomsmagasin. Mennesket mistet sitt fortro-
lige forhold til Gud en gang. Men Gud hadde allerede en 
frelsesplan. Denne frelsesplanen blir leseren guidet gjen-
nom med tekst, bilder og engasjerende oppgaver. Passer 
svært godt til konfirmanter.

Alt i GodtNytt skal starte i bønn.
Det er en av våre hovedretningslinjer. Vi skal ikke «gå for-
an Gud», men bli veiledet av han. Gud skal åpne dører, 
og vi skal gå inn i disse. Det kan til tider være en tålmo-
dighetsprøve, men det er Gud som har oversikten. Han 
vet. Kjære leser. Bli du også en del av bønnebevegelsen i 
GodtNytt. Vi har et eget bønneteam som har dette som en 
særlig oppgave. 
To uker at de fikk en spesiell bønneoppgave svarte Gud 
med å løse det som var vanskelig. Gud hører bønner nå 
som før. Vær bønnefrimodig og bønneutholdende.

Hvem er GodtNytt

 

  Syvertsens Gartneri, Grimstad 



Å få Jesus ut til mennesker 
i Bergen by

GodtNytt i Bergen

Bergen street mission handler om å få Jesus ut til men-
nesker i byen vår. 
Det er ikke en organisasjon eller et prosjekt, men heller 
en måte å presentere sannheten om Jesus på. 
Vi har to stander foreløpig. En på torgalmenningen, 
der vi har evangelisering og forbønn, og en i korskirke-
almenningen blant de narkomane, der vi deler ut mat, 
klær, forteller om Jesus og ber for behov. 
Utenom dette blir det selvsagt en del oppfølging av 
mennesker vi kommer i kontakt med utenom. 
Vi er ute hver lørdag fra kl 1930 gjennom hele året, 
fordi visjonen fra Gud var tydelig på at det skulle 
være lørdager. 
Han sa også at ”dere skal få oppleve en tid da det 
vil være vanskelig å gå gjennom bergen en lørdags-
kveld, uten å møte kristne mennesker”, og det tror 
vi på. Så vi er både klar for og spent på hva Gud 
skal gjøre blant oss og i byen vår. 
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Kjell Inge Sande, Bergen.
Bilde fra Bergen Street Mission. 

Foto Ingrid Olsen

Dette er åpent for alle som elsker Jesus, og begrenser seg 
ikke til en spesiell menighet eller retning. 
Ønsker du å dele Jesus med mennesker i bergen, er du 
hjertelig velkommen til å bli med.
Vi er i en tid der mennesker virkelig leter og søker etter 
sannheten, i et hav av forvirring.
Det slår meg da som en smule egoistisk at så mange av 
oss vet sannheten  men så få deler den med andre.
Vi er kalt til å være med å forandre verden og spre Guds 
herlighet der vi er, så gå ut og la Ham få skinne gjennom 
deg. 

Vi takker GodtNytt for at vi kan bruke 
materialet som er laget til evangelisering i byen. 

Bergen for Jesus.
 Øyvind Heggernes for bergen street mission.
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BIBLER FØRTE TIL 
VEKKELSE!

Ett av våre medlemmer har et stort arbeide med hus-
menigheter i Kenya og Uganda. Hver husmenighet 
er på ca 10 personer. De er sammen, priser Herren 
og hjelper hverandre med daglige gjøremål.

Bibelgaven de fikk fra oss  er blitt distribuert i om-
rådet, og nå har antall husmenigheter nærmest ek-
splodert til mellom 1.200 - 1.300. Det var 250 for to 
år siden. 

Noah er daglig leder. Han skulle på Covid19-test. 
Han måtte vente lengre enn antatt og kom i snakk 
med ei muslim. Hun tok imot frelsen. 
Noah inviterte til en samling blant hennes familie og 
omgangskrets, og over 20 personer kom til tro på 
Jesus!! Evangeliet har kraft!!

I Trondheim er vi ute med telt og steker vafler annen-
hver lørdag. 
- De siste årene har vi sett en økning av at mennes-
ker blir helbredet og ønsker å ta imot Jesus som sin 
frelser forteller Roar Flottum. 
Vi har hele tiden hatt fokus på utdeling av testamen-
ter og traktater, og den siste tiden har GodtNytt for-
synt 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. 

Evangeliserer 
annenhver lørdag i 

Trondheim



Ektepar som brenner 
for å bringe ut de gode nyheitene

Ekteparet Terje og Else Marit Koløen brenn for å bringe 
ut dei gode nyheitene . og er aktive med i GodtNytt og i 
Frelsesarmeen. 
-Eg og mi kone er soldatar i Frelsesarmeen. Eg har ansvar 
for velferdavdelingen i Stord korps. Der møter eg mange 
som treng hjelp.  Kvar torsdag føremiddag tek eg fri frå 
jobb og leier matutdeling og velferdskafé.Me ynskjer ikkje 
berre å hjelpe folk med det daglege brød. Me ynskjer og 
å gje dei  Livets brød. Gjennom samtale og utdeling av 
Guds ord, får me så ut den glade bodskapen til dei som 
kjem til oss. Me veit at Gud tek seg av resten fortel Terje 
Morsund  Koløen. Else Marit skyter inn. - Dei fleste har 
ikkje nok til å greie kvardagen sin eller kjem bort i van-
skelege situasjonar iløpet av livet, mange tek då kontakt 
med Frelsesarmeen for å få hjelp. Når me møter folk som 
søker hjelp kjem me ofte i samtalar der me ser at dei treng 
meir. Dei treng nokon som kan trøyste, nokon som kan 
være der og lytte. Når me kjem inn på folk så ser me ofte 
ein lengt etter noko meir. Lengt etter å få ei meinig med 
livet. Då er det veldig godt å ha eit ny testamente eller eit 
magasin der dei kan få lese Guds Ord. 

GodtNytt har utarbeid to magasin «Håp» og «Gnist». 
I «Håp» magasinet kan du lett finne bibelvers som går på 
det å få eit håp i vanskelege situasjonar. «Gnist» er meir 
eit magasin som er retta mot ungdom. Det er «ein liten 
smakebit» av det du kan lese i Bibelen, Guds Ord. Det gjer 
det enklare å finne fram til det du treng svar på. Mange 
som har fått eit magasin kjem tilbake, dei får seg eit ny 
testamentet. Slik er dei i god gang med å få ta til seg Guds 
Ord. Det er vanskeleg når du sit med ein Bibel, kor skal 
eg begynne å lese, kor får eg svar på det eg lurer på… 
på den måten kan me på ein enkel måte hjelpe andre på 
vegen mot å ta imot Jesus som sin Frelsar.

Terje kan fortelja om gode tilbakemeldingar  han har fått 
på magasineer og testamentere han har delt ut:

-Ein innvandrar og asylsøkjar hadde ein lokal religion. 
Han vart frivillig arbeider på velferdskaféen vår.  Me 
har alltid samling med dei frivillige medarbeidarane 
før kaféen startar. Denne stunda vert opna med bi-
bel og bøn.Så er det andakt på kaféen. Denne karen 
vart etter kvart rimeleg nysgjerrig på trua vår.Det enda 
med at eg fekk undervisa han i truslære. Guds Ande 
verka på han og i dag er han ein aktiv Kristen mann                                                                                         
Han og borna hans er døypt og kona hans har og no kome 
til tru. Me nyttar Godtnytt sine testamente og magasin på 
matutelinga fortel Terje. 

-Hausten 2021 gav eg eit Håp magasin til ein rusmisbru-
kar. Eg høyrde ikkje noko meir frå han før han møtte opp 
på matutdelng /velferdskafé i vår. Han fortalde då at Håp 
magasinet han hadde fått hos meg, hadde redda han i 
ein vanskeleg situasjon han hadde vore inne i. Halleluja . 
Ordet virkar i seg sjølv. Me treng ikkje alltid leggja til noko 
sier Terje Morsund Koløen- 

Materiell som ein kan dele ut er ikkje alltid lett å få tak i. 
Ofte er kvart eksemplar og for dyrt til å gjevast bort gratis. 
GodtNytt gjer ein fabelaktig jobb med å framskaffe mate-
riell som trengs for evangelisering. Alle skal få vera med å 
så ut Guds ord er mottoet. 

-GodtNytt er ein genialt reiskap i Guds store plan. Me skal 
få så. Gud gjev vekst. Det blir ein spanande haust!! 

Else Marit Morsund Koløen, sitter i Landsstyret for Godt-
Nytt arbeider eg jobbar  i ein kyrkjelydsbarnehage som 
barnehagelærar.-- Mitt største ønske med GodtNytt er at 
me igjennom vårt arbeid er med å skape vekkelse i Norge, 
at folk får eit møte med Jesus. Eg ønsker at så mange 
som mogleg får eit møte og vert med på vegen til det evige 
liv. Eg ønsker og ber om at eg må få med mine kjære når 
Jesus kjem tilbake for å hente sine igjen seier Else Marit. 
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I juli kunne jeg endelig, Kjell Arne Falla, reise på  en 
lenge planlagt tur til Nairobi for å dele ut bibler gitt av 
vår internasjonale samarbeidsparter ShareWord Glo-
bal v/Giorgio Gori.

Det ble i februar første ut levering av  bibler ved Bible So-
ciety og resten ble levert i juni i et antall som var helt over-
veldende.

Nå hadde jeg  mange bibler å dele ut i tillegg til det arbeid  
som skulle gjøres som en del av mitt humanitære arbeid 
i et slumområde der ingen organisasjoner hittil hadde en-
gasjert seg .  Nøden var stor med mangel på næringsrik 
mat og klær etc. I tillegg var det  å få en bibel gull verd for 
en afrikaner og til frelse for mange.
Utgangspunkt for utdelingen av bibler var  fra en skobu-
tikk, hvor innehaver  Eunice, hadde hatt ansvaret for å 
oppbevare dem i påvente av at jeg kunne reise ned når 
koronaen  og vaksinering var under kontroll.
Der  nede traff jeg på en nordmann og danske som len-
ge hadde bodd i Nairobi. De var ikke kristne, men var så 
imponert over arbeidet til jeg utførte at de deltok med å 
dele ut biblene. Vi får håpe disse to kan være med på å 
hjelpe fattige i nød i etterkant. Den store mengde bibler 
forsvant fort under oppholdet, og det er å håpe en kan få 
kjøpt flere. 

Behovet for dette er stort og folk blir frelst. Kjell Arne Falla- tur til Nairobi, Kenya juli 2021
MisjonTogether og medlem av GodtNytt

”Utdeling av bibler i Nairobi”
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Delte ut bibler på misjonstur til Delte ut bibler på misjonstur til 
Nairobi i KenyaNairobi i Kenya



FREDAG 3. AUGUST 2021 (navn er anonymisert pga personvern)
ringte Kjell, som er medlem i GodtNytt meg.  
Han var så glad!! Og jeg kunne høre følelsene hans i tele-
fonen. Han hadde deltatt på bønnemøte. Der var flere 
kjente, blant annet Ole. Ole har vært misjonær i mange år, 
nå arbeider han på et rehabiliteringssenter. I den senere 
tid er det blitt mer åpenhet for å snakke om tro og tvil på 
dette senteret, og Kjell spurte om han var interessert i å 
ta med seg fem eksemplarer av boka som Ove Eikje har 
skrevet: ”Da Gud grep inn”. Det ønsket han og bæreposen 
med bøkene skiftet hender. GodtNytt har fått et spesial-
trykk av denne boka. 

Så, fredag kl.16.05 ringer Kjell. ”Vet du Arne, for fem 
minutter siden ringte Ole. Han forteller at en av beboerne 
på rehabiliteringssenteret hadde lest boka til Eikje, og da 
hadde han bestemt seg for å ta imot Jesus”. Da ble det 
stille i telefonen. Jeg tror Kjell også hørte mine følelser. En 
villfaren sau var kommet hjem til faderhuset! En ny borger 
har flyttet inn i Guds Rike, er blitt arving og du og jeg, tro-
ende medvandrer har fått en ny bror, eller ”broder”, som 
de sa i tidligere tider. Vær med å be for dette familiemed-
lemmet i den åndelige storfamilien  

Si Kåre i våre sammenhenger, og du vet hvem vi snakker 
om. Kåre Mathiassen har lang fartstid med bibelspredning 
og vært en klippe og rådgiver i oppstarten og utviklingen 
av GodtNytt. Stiftelsesmøtet var på grendehuset i nabo-
laget til Kåre og Gunn, der de hadde lagt alt så greit til 
rette. Helt fra starten har han bidratt med gode innspill i 
styret, gjort avtaler og bidratt på en svært positiv måte å 
gjøre GodtNytt kjent på Bømlo. Men her vil jeg nevne en 
spesiell sak.

Vi hadde oppe i styret dette med kjøp av evangeliserings-
vogna. Kåre var nok den i styret som var minst entusias-
tisk, men styret samlet seg og den ble kjøpt. Dette var en 
godt brukt vogn og den  måtte settes i stand til vårt formål. 
Gamle logoer måtte av, vogna måtte males og oppgrade-
res. Hvor skulle dette gjøres? «Jeg har nå en liten plast-
hall», sier Kåre. Og der havnet vogna til glede for oss alle. 
Men ikke bare det. Den største pådriveren for å få vogna 
i stand har vært Kåre. Og når den fikk en skade og det 
viste seg at det måtte en større reparasjon til var det Kåre 
som tok ansvar. Fikk tak i en kjenning med kompetanse 
og fikk vogna reparert for skaden, uten 5 øre i utlegg. Til 
og med ferdig understellsbehandlet – av Kåre. Vi takker 
og bukker. «Slike karer (og damer) det vil GodtNytt ha». 
Takk, Kåre.

Arne Topland

Takk til Kåre Mathiassen

Da Gud grep inn

Besøk oss på facebook og Instagram,
Vi er på facebook og Instagram. (GodtNytt3.16)

Her får du daglige bibelvers, Håpsendinger, 
Informasjon om GodtNytt og fra vår internasjonale arbeide. Gjennom ShareWord. 
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Arendalsuka

Arendalsuka er over for i år, og vi ser tilbake på den 
med glede og takknemlighet. 
Vi deltok der sammen med Filadelfia, Misjonskirken, 
Metodistkirken, 
Baptistkirken og Frikirken. 
Menighetene stilte med 
vafler og mannskap, 
GodtNytt med evangeli-
seringslitteraturen vår og 
folk til å evangelisere. 
«Dette er fantastisk», 
sa Anette med et smil. 
Plutselig så jeg hun stå 
der i menneskemengden, 
holdt handa på skuldra til 
en som besøkte standen 
og ba for henne, mens 
folk gikk frem og tilbake. 
Vi må ut å fortelle 
mennesker om Jesus. 

Hva har du gjort for å få 
slik frimodighet?, spør jeg. 
Da sier hun at det var ikke 
noe som kom av seg selv. 
Hun gikk på evangeli-
seringskurs. Lærte av en 
som hadde erfaring, gikk så sammen med vedkommende 
«på gata»og prøvde seg så selv, med støtte. Etter hvert 
ble hun tryggheten i situasjonen og gikk ut på egen hånd. 
Det virket bare SÅ naturlig. En særlig takk til Øystein som 
lå i gjestehavna under hele Arendalsuka med seilbåten 
sin, ikke fylt med bananer, men Guds ord, og deltok flittig 
på standen. Mange samtaler og 1351 utdelte enheter. Vi 
skal så ved alle vann, også under Arendalsuka. Så lever vi 
i forventning på resultatene. Det er Guds sak.

Hva er vitsen?

Hva er vitsen med å dele ut Guds ord -
testamenter og magasiner?
Hva er vitsen med å vitne om hva vi tror på?
Hvorfor drive misjon i inn- og utland?
Er ikke alle «salig i sin tro»?
Er kristendommen eventyr – Science fiction? 
Finnes det en evighet?
Er alt tilfeldigheter - eller er det en arkitekt, kunstner, 
ingeniør - ja en skaper - bak universet 
Kan vi ikke bruke vår tid og våre ressurser på andre 
ting?
Jesus selv ga oss befalingen: 
«Meg er gitt all makt i himmel og på jorden - gå derfor ut 
og gjør alle folkeslag til disipler»
Kristendommen endret Europa de første århundrene etter 
Kristus og Norge for om lag 1000 år siden. Da vikingkon-
gen Olav ble kristen dro han på konvertittundervisning i 
Frankrike. Der lærte han at hvert menneske har uendelig 
verdi, skapt i Guds bilde. 
Da Kristenretten ble satt på Moster i Bømlo i år 1024 
ble det norske lovverket forandret i tråd med det kristne 
menneskesynet. 
Det ble slutt å sette misdannede og uønskede barn for å 
dø i skogen. Det ble slutt på blodhevn - hvert menneske 
var nå ansvarlig for sine egne handlinger. Det ble slutt på 
slavehold. Jernringen som slavene hadde rundt halsen 
ble tatt av og de ble «frihalser» - noe som har gitt opphav 
til det kristne begrepet frelst. 
Kristendommen endret Norge!
Ja, vi tror på en levende Gud og frelser som kan forandre 
enkeltmennesker, familier, arbeidsplasser og nasjoner. 
Sentrale begreper i kristendommen er nåde, tilgivelse, for-
soning. 
Se jeg skaper noe nytt! (Jes. 43.19). Men ett gjør jeg, sa 
Paulus: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg 
etter det som ligger foran (Fil.3,13).
Som kristne har vi en himmel over våre liv og en evighet 
i vente.
Ja - det er viktig å spre Gudsord og vitne om vår tro i 
gjerninger og ord. 

Rolf Jarl Sjøen 
Styreleder i Godtnytt 

Lageransvarlig: Øystein Holte

Gammelpastoren i Arendal Frikirke besøkte standen. Han pirket 
meg på skuldra og sa med glimt i øyet. «Markusevangeliet jeg 
fikk i går har jeg allerede gitt videre».
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Pastor i Baptistkirkenved 
vaffeljernet

Godt samarbeide om evangelisering i Arendalsuken



GodtNytt hadde stiftelsesmøte på Innvær 
Grendehus på Bømlo lørdag 17. november 2018. 

Stedet er nær der Olav Tryggvason bygget norges 
første kirke på Moster i 995. Her blir altså en ny bi-
bel- og evangeliseringsorganisasjon stiftet, og 20. 
desember samme år var GodtNytt registrert som or-
ganisasjon i Brønnøysund. Seniorer for bibelspred-
ning i Norge kalte hendingen historisk.
Målsetting
Den er enkel og konkret, men ikke minst utfordrende. 
At mennesker må bli frelst. Vi har dagen i dag. Mor-
gendagen kjenner ingen. Jesus kan komme igjen for 
å hente sine til seg, man kan rammes av sykdom og 
ulykker. Derfor haster det for mennesker å møte sin 
Frelser. Det kan bli et «for sent». 
Men det kan også bli et «for sent» å bringe ut Guds 
ord. Middelet for å nå vår målsetting er evangelise-
ring og bibelspredning. Det haster. 
Alle
Og dette spennende arbeidet er noe  både enkelt-
personer ,menigheter og grupper blir invitert til å bli 
med på. Du også!
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Takk for meg!
Og eg såg ein ny himmel og ei ny jord, for den første him-
mel og den første jord var borte og havet var ikkje meir. 
Op 21.1.
I dag er det mykje snakk om miljø og klima-endringane me 
opplever, og dei problema dette skaper for oss mennes-
ke.  Det er aposlutt  rett å ta vare på den jorda me har, og 
mange gjer ein stor innsats her.
Like rett er det å ordne livet sitt, slik at ein kan sjå fram mot 
ein ny himmel og ei ny jord. Tenk at Jesus innbyr oss til å 
møta han der. Han har gjort alt ferdig, men me må ta eit 
bevisst valg mens me er her på denne jorda.  Han seier 
om seg sjølv, at Eg er vegen, sanninga og livet.  Og, ingen 
kjem til faderen utan ved meg. Joh. 14.16
Jesus har bedt alle som har tatt imot han som sin frelsar, 
om å gå ut for å evangelisere og fortelje om han. Derfor 
har GodtNytt som hovudmål å spreie Guds ord, og vinne 
andre for Jesus. Dette har eg vore med på i snart 30 år. Og 
eg kjenner at eg har vorte velsigna på fleire måter.  Vikti-
gast er at eg vert halde på plass i nærleiken av Jesus. Han 
hjelper meg, når eg kjenner meg utrygg.  Og eg har truffe 
mange fine menneske, som har betydd mykje for meg.
I styret har vi hatt eit svært åpent og godt samarbeid. Og 
eg vil be om at det gode arbeidet forsetter. Eg tenker at eit 
godt samarbeid i styret, gir ein god organisasjon, det ser 
ein på utviklinga som har vore sidan GodtNytt vart starta. 
Må Gud velsigne det nye styret.
Med dette takker eg for meg i styret for GodtNytt, og gjer 
stafettpinnen over til nokon som er yngre enn meg. 

Helsing Kåre Mathiassen

I Hans Nilsen Hauges fostspor 

I vinter fikk jeg en visjon til å reise rundt i Norge og evan-
gelisere. På et møte på Livets Senter i Hamar fikk jeg høre 
om boka til Alv Magnus om Hans Nielsen Hauge. Da sa 
det pang i meg! Det var i hans fotspor vi skulle gå!
Da begynte arbeidet med å kartlegge hvor han hadde gått 
og hvor vi kunne reise på 14 dager. Turen var fra 27.6 
til 11.07.21.  Vi endte opp med å kjøre fra Hamar, opp 
Gudbrandsdal til Trondheim og så ned til Arendal, totalt 
2500km. Totalt var vi innom over 30 plasser på 14 dager, 
hvor over 30 stykker tok imot Jesus som sin Frelser. Vi fikk 
gi materiell fra GodtNytt til minst 1200 mennesker, altså 
fikk vi evangelisere for over 1200 mennesker! Vi danset, 
sang og gikk rundt og fortalte om Jesus. 

Vi var 13 stykker som ble med og vi har siden tatt en ek-
stra tur til Øvre Årdal i slutten av juli. På veien var vi innom 
Etnedal, Vang, Tyinnkrysset, Vang, Ryfoss og da var det 
nok over 100 som fikk høre evangeliet! Så langt har vi 
vært innom 35 steder.

Vi er langt fra ferdig å gå i Hans Nielsen Hauges fotspor, 
han var innom over 190 steder så vi har et stykke å gå:-) 
til fortsettelsen med å fortelle Norge om Jesus!

Mvh Nicolett og David Holst og resten av teamet!

Vi har en nettside ihansfotspor.no hvor vi skal, på sikt, 
legge ut bilder og videoer samt oversikt over hvor vi skal 
være på tur.
Vi er så takknemlig for det flotte materiell som vi har fått av 
GodtNytt. Alt er spennende og aktuell og attraktiv å gi ut til 
folk som er nysgjerrig på vår Herre!

Vi har nå et lite lager med NT, Håp, Gnist og Hope som vi 
fremdeles deler ut her lokalt i Hamar.

Vi gleder oss!



GodtNytt på Hurumlandet
Dette er den siste tilveksten i GodtNytt. Dette er en egen 
avdeling og de driver selvstendig med materiell fra Godt-
Nytt. Mye av arbeidet er knyttet til Storstua på Røyken 
hvor vi også har lager av materiell. Spesielt for dette ho-
tellet er at flere av arbeiderne der er personer som skal 
hjelpes inn i samfunnet igjen. En av disse er Joachim. Han 
evangeliserer, mye sammen med søstera si både i nær-
området, i Drammen og Oslo. Han er medlem i GodtNytt, 
og her forteller han.

Sommeren 2021 har vært en fryd. Mange mennesker har 
hørt evangeliet i forskjellige sammenhenger.
Fra et liv som narkoman og kriminell til å kunne være ute 
og vitne for mennesker om Jesus, be for syke og være til 
velsignelse for andre mennesker. Det er en stor kontrast. 
Jesus sa vi skulle gå ut i all verden og fiske  mennes-
ker, og denne sommeren har vi opplevd mye fint. Jeg har 
snakket med mye ungdom, og flere har tatt imot Jesus. 

Jeg og min søster har også hatt evangeliske møter på to 
sommerstevner og har opplevd Guds kraft. Vi har også 
vært på et sykehjem og vitnet og spilt og sunget for den 
eldre garden. Noe som var herlig: De sang med og både 
ansatte og beboere gråt da vi sang og vitnet. Når jeg går 
ut av døren hjemme har jeg nesten alltid med meg Nye 
Testameter og Markus evangelier som jeg kan gi bort når 
jeg får annledninger. Synes de er veldig fine å bruke. Jeg 
gikk forbi en ungdomsgjeng på kanskje 10-15 stk tidligere 
i sommer. Jeg vitnet for de ut ifra historien om den fortapte 
sønn i Lukas evangeliet. En ung gutt ba Jesus inn i hjertet. 
Jeg hadde sekken full av Nye Testamenter fra GodtNytt og 
ga en til hver av dem.
Ønsker alle en god høst videre  og oppmunter alle kristne 
til å ta misjons befalingen seriøst og være vitner for Jesus 
slik at mange kan bli frest, både unge og gamle, fattige 
og rike. 

Gud velsigne dere alle
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Om tilgivelsens helbredende kraft
Av Arnkjell Bjerknes

Da gikk Peter til ham og spurte: ”Herre, hvor mange 
ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg 
likevel tilgi ham? Så mange som sju?”
”Ikke sju ganger”, svarte Jesus, ”men jeg sier deg: 
sytti ganger sju! Matt: 18,22

Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren
Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som 
ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. Da han tok 
fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen 
talenter.
[Ti tusen talenter tilsvarer 60 millioner daglønner.]
Han hadde ikke noe å betale med, og her-
ren befalte at han skulle selges med 
kone og barn og alt han eide, og gjel-
den betales. Men tjeneren kastet 
seg ned for ham og bønnfalt ham: 
`Vær tålmodig med meg, så skal 
jeg betale deg alt sammen. Da 
fikk herren inderlig medfølel-
se med denne tjeneren, slapp 
ham fri og etterga ham gjelden.
Utenfor møtte tjeneren en av 
de andre tjenerne, en som 
skyldte ham hundre denarer. 
Han grep fatt i ham, tok stru-
petak på ham og sa: `Betal 
det du skylder!`
(Hundre denarer En denar 
tilsvarer én daglønn. )
Men den andre falt ned 
for ham og ba: «Vær tål-
modig med meg, så skal 
jeg betale deg.» Men han 
ville ikke. Han gikk av 
sted og fikk kastet ham i 
fengsel; der skulle han sit-
te til han hadde betalt gjel-
den. Da de andre tjenerne 
så hva som skjedde, ble de 
dypt bedrøvet og gikk og for-
talte herren sin alt som hadde 
hendt. Da kalte herren ham til 
seg igjen og sa til ham: 

«Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba 
meg om det. Burde ikke også du ha vist barmhjertighet 
mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?» 
Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet 
av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden.
Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av 
dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.”  
Matt: 18,23-35 

Dette er en lignelse. Dvs. at den er et språklig bilde som 
betyr noe annet enn det ordene sier: 
Kongen er Vårherre. Tjeneren er hver og en av oss.

Dette sitatet: 
”Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mis-
handlet av fangevoktere til han hadde betalt hele 
gjelden. Slik skal også min himmelske Far gjøre 
med hver og en av dere som ikke av hjertet til-
gir sin bror.” Dette sitatet tyder på at vi har en 
straffende og hevngjerrig Gud, hvis vi leser det 
bokstavelig. Men vi må ikke glemme at dette er 
en lignelse: 
Fangevokterne kan vi lett forstå er våre egne 

følelser: Vårt eget hat, vår egen bitterhet, 
våre egne onde og vanskelige følelser mot 

den som har gjort oss urett. Det er disse 
følelsene som holder oss fanget i et 

kaldt og hardt fengsel. Tilgir vi, blir vi 
fri disse ”fangevokterne”. Vi må til-

gi, skal vi bli fri. Den som har 
forulempet oss behøver 

ikke en gang å vite om 
det. Tilgivelse er frihet 
fra bitterhet, hat gam-
melt nag. Frihet fra forti-
den og dens misgjernin-
ger. Det er bare deg selv 
som taper på å ikke ville 

tilgi. Tilgivelsen rensker 
og rydder opp i gam-
le følelser og tanker. 
Følelser som i siste 
instans kan gjøre deg 

syk.

Når himmelen åpner seg
Når regnet faller ned
Det er et folk som leter etter Gud
Det er vekkelse i byen

NÅR HIMMELEN 
ÅPNER SEG

Da vil de unge
Gå som en i gata
De vil fortelle de gode nyhetene
Til alle menneskene de møter

De bringer helbredelse til syke
De gir håp om at de gir glede
Hele byen kommer til å bli forandret
Hver jente og hver gutt

             Kjell Sande, Bergen


