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LANDSMØTET ER OVER. Vi SER TILBAKE
Landsmøtet 2021 på Fitjar Fjordhotell er historie og tiden er kommet for evaluering. Den
store summen er at landsmøtet var vellykket. Med noen justeringer kan malen benyttes også
til neste år. Talerne gav mye, kanskje noe mange sangere, noe tett program,
mye god mat, mange smil og gode samtaler, en uforglemmelig konsert, nye hyggelige
bekjentskap, totalt 48 deltagere. Det er lagt ut en del på facebook fra landsmøtet.

Sangere fra Bømlo Gospel. Konserten var et musikalsk eventyr.
Vårt første GodtNytt magasin ble presentert og svært godt mottatt. Dette er ment å dele ut
der vi ønsker å fortelle om GodtNytt. Ligger her som vedlegg.
Under landsmøtet avholdt vi også årsmøte. Lovkomiteen fremla forslag til «Lover og
vedtekter» med utgangspunkt i landsmøtet 2019. Forslaget ble vedtatt enstemmig. Du finner
dette vedlagt. Medlemskontingenten blir som nå, kr.300 for enkeltmedlemmer, kr.500 for
ektepar og kr.100 for personer under 25 år.
Når det gjelder disponering av midler ellers var det enighet om å avsette 10% av overskuddet
til internasjonalt bibelarbeid. Dessuten kr.100.000 til lønnsfond.

Det nye landsstyret. En flott bukett fra Guds blomsterhage.
Fra venstre: Gudveig Balchen Topland, Else Marit M. Koløen, Øyvind Mørch (ny)
Rolf Jarl Sjøen (leder), Anne-Lise Brekke Lien (ny) og Per Vestbøstad. Enstemmig valg.
Legg det nye styret til på dine daglige bønner. Vara: Marit Tobiassen og Geir Møller.

ORDET MÅ UT!
I flere måneder har jeg vært opptatt av ordet INNTIL. Profeten Asaf hadde nær snublet i sitt
gudsforhold. Han ble opptatt av timelige ting og så hvor bra andre hadde det. Og ble
misunnelig. Så kommer ordet INNTIL. Han gikk inn i skriften og så virkeligheten: Virkeligheten
at det finnes en evighet gikk opp for han. Det finnes en himmel og det finnes en fortapelse,
begge endepunktene for valg vi gjør i livet er permanente – for en hel evighet. Det er
realiteten, og det må vi forholde oss til når det gjelder bruk av tid og ressurser.
I septemberhilsenen til medlemmer og andre interesserte fokuserer vi hvert år spesielt på
givertjeneste.
Hva er den økonomiske situasjonen for GodtNytt? Og noen refleksjoner rundt det.
GodtNytt har slik vi driver en tilfredsstillende økonomi. Takket være givere av ulikt slag og at
vi foreløpig ikke har lønnskostnader.
Våre midler skal finansiere:
1. Opptrykk av nytt materiell
2. Sponsing av en del utdelinger (etter landsmøtet på to nye steder)
3. Bidrag til internasjonalt bibelarbeid
4. Drift av GodtNytt.
5. Fremtidige lønnskostnader
Til nå har fokuset vært trykking av materiell, noe vi er opptatt av hele tiden. Og vi leter for å
finne frem til nye og tjenlige publikasjoner. Muligens noe for barn?
Årsmøtet i år vedtok at 10% av overskuddet skal øremerkes internasjonalt bibelarbeid.

Bare det å drive en organisasjon koster penger, også porto. Vi ønsker å være rause ved å
sponse enkeltpersoner og menigheter med materiell. Kan det fortsette? GodtNytt bestemmer
ikke det, men giverne og fokusering på møter og presentasjoner.
Til nå har vi ikke hatt lønnskostnader i GodtNytt. Vi er i den heldige situasjonen at
organisasjonen vokser og medlemstallet stiger. Det betyr på den andre siden at vi MÅ
forberede oss på at neste daglig leder blir en lønnet person. Skal det bli mulig må
inntektene øke. En ansatt i halv stilling inkludert sosiale utgifter og medfølgende kostnader
vil beløpe seg til minst kr.400.000 i året. Vi er rundt kr.300.000 fra å finansiere dette.

Invitasjon
Herved inviteres du til givertjeneste slik at vi kan nå
vårt hovedmål: «At mennesker skal bli frelst»
og sette flest mulig i stand til å evangelisere selv
om deres økonomiske situasjon er krevende.
Vi vet at flere har blitt troende ved bruk av vårt
materiell. Minst en etter landsmøtet.
Er du med? Vil vi videre?

300 gir i snitt kr. 100 i måneden: Til sammen kr.360.000. Skattelette ca. kr.75.000
…mange bekker små …. Nok til opptrykk av testamenter og to magasin, 10.000 eks.
200 gir i snitt kr. 300 i måneden: Til sammen kr.720.000. Skattelette ca. kr. 150.000
100 gir i snitt kr.500 i måneden: Til sammen kr. 600.000. Skattelette ca. kr.130.000
«Mange bekker små gjør en stor å». Skal du bli en bekk, liten eller stor i GodNytt?
Årsgaver over kr. 500,- gir skattefradrag om du ønsker det
Gi beskjed til daglig leder på telefon eller mail. Vi behov for ditt navn og personnummer.
For to dager siden ringte en som nettopp er blitt medlem: «Jeg må ha mer materiell. Det
fine materiellet gir slik inspirasjon til å evangelisere. Og det nytter! Denne uka ba jeg med
en til frelse og gav han testamentet: Levende vann». Nå er materiell for kr.1.529 inkludert
porto på vei til han. Kr.1000 er givere med å sponse.
HOVEDPRINSIPP i GodtNytt. DETTE ER VIKTIG!
I GodtNytt har vi en helt spesiell oppgave. Vårt kall er å evangelisere. Vi er ingen
menighet. Vi tilhører ulike menigheter fordi vi tolker enkelte ting i Bibelen noe ulikt. Det
som binder oss sammen er Jesus. Vi skal derfor unngå å snakke om eller ha som
hovedtema for samlingene våre det som skiller. Vi skal velsigne hverandres menigheter. Vi
skal omtale de ulike menighetene med respekt og aksept. De ulike menighetene finnes
fordi vi, som ufullkomne mennesker tolker en fullkommen Bibel noe ulikt. Vi har ulik fortid i
bagasjen vår og vi er skapt forskjellige. Jesus ba i sin yppersteprestlige bønn: «at de alle
må være ett». Ja, vi skal være bibeltro, og det er noe som er rett og galt. Mener du noe er
uheldig i GodtNytt eller medlemmer opptrer feil må du gi beskjed til ledelsen i GodtNytt.
Slike ting er saker for GodtNytt sin ledelse å ta tak i.

Gudbrandsdalsaksjonen
Første helga i oktober deltok vi på Otta-marknan. Et stort marked i Otta der folk kom fra
fjern og nær. Religiøse og politiske partier hadde ikke lov å ha egen stand blant alle
salgsbodene. Etter hvert viste det seg av det heller ikke var tillatt å evangelisere i
festivalområdet. Vi var femten tilreisende og basen var Sel
Baptistmnighet på Otta. Der var det vafler og åpent hus og møter om
kveldene. Evangeliseringsgruppa fra Hamar danset, og ikke minst en
tilfeldig herlig to-åring deltok taktfast med rytmisk dans og tiltrakk seg
oppmerksomhet. Det ble bedt for om lag 20 personer, halvparten til
frelse. Disse vil nå bli fulgt opp lokalt. Be for Gudbrandsdalen. Det er
åndelig hardt i Gudbrandsdalen, men vi ber om at det også skal være
grobunn for evangeliet også blant steingrunn. Noen som kalles til bønn og faste for
Gudbrandsdalen? Nye aksjoner i Gudbrandsdalen kommer. Be for pastor Falla på Otta.
Nytt fra ShareWord Global
Fra ShareWord vår samarbeidspartner får vi ofte både vitnesbyrd og informasjoner med
video om alt det flotte arbeidet som skjer rundt i verden med utdeling av bibler, testamenter
og magasiner. Noe deler vi og på vår facebookside og noe deler vi her i nyhetsbrevet
fremover.

Har innpass hos myndighetene i Nicaragua.
Det er ganske utrolig det som skjer i Nicaragua. ShareWord får
innpass hos myndighetene og blir nærmest oppfordret til å
dele ut magasiner og bibler. Myndighetspersoner har arrangert
spesielle møter for at vi skal dele evangeliet og Bibelen med
dem. Hvorfor ville hun ha dette møtet? Fordi hun ønsket å
motta en offisiell oppdatering av Bibelen som var delt ut på
nicaraguanske skoler så langt, og som hadde gjort så sterkt
inntrykk på henne. Hun mente at dette ville endre neste
generasjon.
Sammen retter vi vår takk til Kristus som har betrodd oss denne utrolige muligheten og
ansvaret. Vær gjerne med å be for arbeidet:
At tusenvis av unge vil bli kjent med Kristus som deres personlige frelser
Om Guds ledelse når han leder våre skritt i Nicaragua
At ingenting vil stå i veien for at Guds ord skal nå ut.
ShareWord har nå satt sitt fotspor i 47 land. Engasjementet vokser og Guds Rike går frem.
Takk til alle som bærer arbeidet i Norge og internasjonalt i bønn, med dine gaver og ved at
du er medlem.
Julemøter
Agder: Tirsdag 23.11 kl. 19.00: Lillesand Baptistkirke.
Taler: Gunnar Jeppestøl - Sang: Tone Pedersen
Bergen: Torsdag 02.12 kl. 19.00 i Kristkirken. Norvald Askeland forteller om Marie Monsen,
hennes liv og tjeneste og arven etter henne. Sang: Anne Elisabeth Prytz. Dagl. leder blir med.
Sunnhordland og Haugaland: Torsdag 09.12kl.18.00 på Hauge vgs på Torvastad. Daglig leder
blir med.
Hvil i Nåden. Hilsen Daglig leder

