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Otta-aksjonen                                                    

var en opplevelse. Tenk at det ble bedt med 20 personer og at 10 av disse oppga 

navn og telefonnummer og skal følges opp på sitt bosted. Det er jo slikt man egentlig 

drømmer om og derfor man er med i en evangeliseringsorganisasjon. Personlig 

hadde jeg enda en forventning: Flere nye medlemmer. Dette slo ikke helt til. Bare en, 

og han var ikke fra hverken Otta eller Gudbrandsdalen ………. 

Etter Otta-aksjonen                     
……. Så begynner det å skje noe. Ikke mange dagene etter får jeg telefon fra dette 
nye medlemmet. «Nå har jeg fått en til med meg»! Etter noen dager enda en og en 
til. Så ble hun jeg hadde snakket med på Otta medlem, og nå er de en ny avdeling i 
GodtNytt på Totenområdet, eller hva avdelingen der kommer til å hete.                     
Og så. Jeg skulle spille på eldretreff i Norkirken en onsdag. Der ba lederen av 
samlingen meg fortelle om GodtNytt, og jeg lot meg ikke be to ganger. På dette 
formiddagstreffet var leder for pensjonistarbeidet i Misjonskirken også til stede, og 
hun ble så begeistret at hun sa til Gudveig: «Dette må dere fortelle om i morgen når 
dere skal synge i Misjonskirken». Og slik ble det. Etter presentasjonen sier 
møtelederen at de ville ta opp en gave til dette viktige arbeidet.                           
Samme torsdag ettermiddag kontakten han som ble medlem på Otta meg. De hadde 
behov for mer materiell. Bestillingen kostet kr.6.000, men de hadde ikke anledning til 
å betale mer enn kr.2.000. En fin sum for en nystartet avdeling! Så går det ei uke og 
kollekten fra Misjonskirken kommer på konto. Sum kr.4.000. Venner: Dette var mer 

enn tilfeldig.Det var 
gudfeldig. Vi har en 
Gud med full kontroll. 
Ottaaksjonen førte til 
at flere mennesker fikk 
et møte med Jesus og 
en ny avdeling der 
medlemmene brenner 
for og praktiserer 
evangelisering og 
bibelutdeling ble 
resultat.  

 
Første sending til Toten. 110 kg evangeliseringsmateriell. 
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Og så                        
Men ikke nok med det! Før denne sendingen 
var levert kom ny bestilling fra Toten , en 
bestilling som måtte sponses med kr.7.000. Og 
hva skjer samtidig? Vi mottar kollekt fra 
Leirvik Bedehus på kr.7.870 + kr.500 gitt 
tidligere. Nøyaktig summen til å dekke andre 
sending og frakt på første. Går det an å si at 
Gud har kontroll? Takk Gud, for ditt 
fantastiske håndslag. Fra vår Gud hvis navn er 
JEG ER. 
Og takk for generøs gave fra Leivik Bedehus. 
 
 

Evangelisering på Lillehammer 20.11                                   
Det blir kanskje litt mye Lillehammer – 
Toten – Hamar, men flere medlemmer fra 
disse områdene evangeliserte på 
Lillehammer sist lørdag. Noen som ikke er 
medlemmer enda var også med. 
Pinsekirken har åpent hus for 
rusmisbrukere og også for våre 
gateevangelister. (se bildet) Det ble flere 
gode samtaler, mange tok imot 
testamenter og magasin og en tok imot 
frelsen.                   

 

Ny avdeling på Klepp 
Nå er virkelig GodtNyttballen begynt å rulle. Ett av våre medlemmer besøkte Jæren 
etter landsmøtet med det resultatet at vi nå har en egen avdeling på Klepp. Hva den 
kommer til å hete er ikke klart enda. Utgangspunktet for avdelingen er et 
husfellesskap. Når vi drar til Vestlandet 30.november skal vi besøke ett av 
medlemmene der og levere materiell. GodtNytt-familien vokser og heldigvis minker 
det på lageret vårt, ------ men med konsekvenser 

  
Nytt fra styret                             

Styret i GodtNytt hadde sitt første møte med de nye styremedlemmene Anne-Lise Brekke 

Lien og Øyvind Mørch. Engasjerte og med gode innspill begge to. Styret er ydmyk for den 

utviklingen det er i organisasjonen, hvorledes dører åpnes ved at vi har fått nye 

medlemmer og avdelinger både på Klepp og Totenområdet. Både Nytestamenter og annet 

evangeliseringsmateriell finner nye hender og ikke minst at mennesker blir frelst. Dette er i 

neste omgang en økonomisk utfordring for GodtNytt. Skal vi sponse nye avdelinger eller 

bruke alle midler til trykking av nødvendig evangeliseringslitteratur, nødvendig nå til ca. 

kr. 340.000? Lagersituasjonen viser at vi må trykke opp «Levende vann, Markusevangeliet 

og Gnist. 
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         JEG BLIR MED. MITT JULEBIDRAG TIL TRYKKING AV MATERIELL OG EVANGELISERING 

.  

GodtNytt har fått en generøs gave på flere nådekors i sølv. 
Prisen på disse er kr. 600,- og alle inntekter tilfaller GodtNytt. 
Ønsker du heller nådekorset i gull kan vi formidle det. 
Det finnes i ulike størrelser og priser. 
 
 
 
 
 
 

Sissel Nøis har fått kreft i halsen og ber om 
forbønn sammen med mannen, Jan-Ole. De 
ønsker å takke alle som vil være med å be. 
Jan-Ole skriver: «Vi kjenner at vi blir båret 
på bønnens vinger. Herren gir kraft og 
styrke. Gud har gitt Sissel Annie en inderlig 
ro og fred.» 
Fil.4,6. «Vær ikke bekymret for noe, men la i 
alle ting deres bønneemner komme fram for 
Gud i påkallelse og bønn med takk. 7. Og 
Guds fred, som overgår all forstand, skal 

bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus.»     
         
Bli med å be for Sissel i trygg forvissning om at vår himmelske Far gjør det som er 
best for Sissel.           
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Utholdenhet i bønn           
Ett av våre medlemmer forteller at de hadde bedt for naboene med navns nevnelse i 
8-9 år, nær hver dag. Det var bare naturlig å ha disse på bønnelista. Mannen i 
nabohuset, la oss gi han navnet Jens, slet med flere helseutfordringer, han levde et 
sunt liv, men måtte likevel ta hensyn til sine helseplager. 

           Medlemmet vårt lette stadig etter muligheter for å komme inn på åndelige ting.    

 Tiden gikk.                         

Så, etter alle disse årene kom anledningen og samtalen dreide seg om livet og evigheten, 

Gud, skapelsen og det å tro. Jens var virkelig engasjert med i samtalen. Ikke minst når 

evigheten var tema. «Ta med deg disse», sa medlemmet vårt og gav han boka «Da Gud 

grep inn» og et Nytestamente. Denne rolige, sindige mannen tok imot med engasjement og 

gledet seg til å lese mer.                                                                                             

To dager etter så Gud i sin visdom at det var best for Jens at livet hans på jorda var slutt. Kjære leser: 

Det er makt i de foldede hender!! Gi ikke opp. Gud hører bønn og svarer på sin måte i sin tid 

Vil du bli bønnepartner i 

GodtNytt? Vi har noen 

men skulle gjerne hatt 

fler.  Gi beskjed til daglig 

leder.                         

Minner om en av våre 

grunnsetninger: Alt arbeid 

i GodtNytt starter i bønn. 

                                                                             

Nytt fra ShareWord Global                                   

I GodtNytt har det utviklet seg en forkjærlighet for Kenya. Vi har medlemmer som er svært 

aktive i området og etter å ha tatt kontakt med Giorgio Gori skal vi sende vår misjonsgave 

til ShareWord øremerket Kenya.          

ShareWord Global har hatt arbeid sammen med menigheter i lang tid i Kenya. De har blant 

annet undervist pastorer og menighetsleder i evangelisering, både teoretisk og praktisk. 

Dette har ført til økt syn for evangelisering i disse menighetene. Svært gledelig er det også 

at flere er kommet til tro og menighetene har fått nye medlemmer.          

Nå skal de inn i enda et arbeid sammen med menigheter, nemlig arbeid i fengsler. 

18.november startet et treningsprogram for fengselsprestene. De skal deretter dele 

budskapet om Jesus til fengselsansatte og innsatte. Her utfordringen fra ShareWord Global 

v./ B. Wiley:Vil du være med å takke og be for alle de fantastiske tingene Gud gjør i 

Kenya Til alle våre medlemmer: Takk at dere er med.  Hilsen daglig leder 


