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Jesus forteller at såkornet er Guds ord. 
Det får forskjellig vekstvilkår der det blir 
sådd. Noe kveles av bekymringer og andre 
hindringer som gjør at det ikke bærer frukt. 
Vi skal likevel så ved «alle vann - for i 
tidenes løp skal vi finne det igjen».

Jesu eget ord i denne sammenheng er at: noe 
falt i god jord. Det er et fantastisk budskap, 
et løfte og en gladmelding. Vi får stadig 
meldinger om at arbeidet bærer frukter, at 
noe falt i god jord. Og det som falt i god jord 
vokste opp og bar rikelig med frukt. 

Bibelmisjonen Sporos har videreformidlet 
mange vitnesbyrd fra mennesker som 
har opplevd bibelordets kraft og virkning 
i deres liv. Vi selv er også et vitnesbyrd 
om kraften i Guds ord. Troen kommer av 
forkynnelsen.

Bibelens ord skaper tro. Det er dette VI er 
med på. 

Sammen med mange andre organisasjoner 
og kirker i hele verden er vi med på å fullføre 
befalingen Jesus ga til disiplene sine:

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har 
fått all makt i himmelen og på jorden.19 Gå 
derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp 
dem til Faderens og Sønnens og Den hellige 
ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har 
befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager 
inntil verdens ende.» 

Dette arbeidet er ikke fånyttes, vi fortsetter 
derfor ufortrødent videre. Vi trykker Bibelen 
og nytestamentet samtidig som vi ber om at 
det må falle i god jord. Takk for at du er med 
i dette viktige arbeidet.

Noe falt i god jord, det nytter å 
drive misjon. Tekst: Jan Erik Lehre
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Tekst: Torgeir Henden

Tu s e n  h j e r t e l i g  t a k k !

Giverglede
Vi ser tilbake på et innholdsrikt fjorår 
tross pandemi og få fysiske møtepunkt. 
Likevel kan vi gledelig  informere om at 
antall givere har økt med 62 personer og 
bedrifter! Dette er vi godt fornøyd med, 
og vi ser nå frukter av arbeidet med å gjøre 
misjonen kjent for flere, spesielt gjennom 
flere digitale flater som ny internettside og 
en egen side på Facebook hvor vi har ca. 100 
følgere. På www.bibelmisjonen.no har vi 
gjort det enkelt å gi - enkeltgave via bankkort 
og Vipps eller mulighet til å opprette fast 
givertjeneste via banken. 

Gaver til misjonens arbeid
Hovedprosjektet for 2021 har vært bibler og 
NT til minoritetsspråk. Her har vi mottatt 
gaver på nesten tre millioner kroner! Vi 
har også trykket bibler til etiopiere for ca. 
én million kroner. Det har kommet inn et 
mindre beløp til øvrige prosjekter. Styret 
valgte i tillegg å bevilge 25 000 kr til kristne 
bøker for søndagsskolebarn i Pakistan.

Hva skjer i 2022?
Vi erfarer at det stadig blir vanskeligere 
å få sendt inn bibler og NT i mange 
land - spesielt i Asia. Bibler og NT 
til nye minoritetsspråk blir derfor et 
satsingsområde de neste årene. Foreløpig er 
det åpent i India, men de kristne opplever 
økt forfølgelse, så vær med i bønn om 
beskyttelse for de kristne og distribusjonen 
av bibler der. I samarbeid med Evangelisk 
Orientmisjon ønsker vi å få trykket mer 
bibler og NT til minoritets folkegrupper i 
Asia.

Vi får jevnlig forespørsler om vi kan bidra 
til å trykke bibler til nye minoritetsspråk - 
og så lenge vi har likvide midler er vi klare 
til å bidra. Vi ber derfor Herren stadig 
minne både trofaste givere og vekke nye 
givere til å støtte oss. Vi står i sterk tro 
på at Herren som har gitt oss ordren om 
å trykke Hans ord - også sender oss de 
gaver som trengs. 

GODT NYTT ÅR 2022 & TUSEN TAKK FOR FORBØNN OG GAVER 
GITT TIL MISJONENS ARBEID I 2021. DIN STØTTE ER MED Å TRYKKE 

OG FINANSIERE BIBLER OG NYTESTAMENTER TIL TUSENER AV 
MENNESKER - SOM LENGE HAR VENTET OG ENDA VENTER PÅ Å FÅ 

HØRE OG LESE GUDS ORD PÅ SITT HJERTESPRÅK. 



Kven er vi - og kva gjer vi? 
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Tekst: Gunnar Andås

Bibelmisjonen Sporos er ein 
felleskristen misjon som også er eigar av 
misjonstrykkeriet New Life Literature på 
Sri Lanka. Dette trykkeriet har vore i drift 
sidan 1984 og har i alle år vore ein reiskap 
tilgjengeleg for alle evangeliske misjonar til å 
få trykt Guds ord.

Trykkeriet har hatt som motto “å tene dei som 
tener”, og målet har heile tida vore å trykke så 
mykje av Guds ord som råd, med ein kvalitet så 
god som råd, til ein pris så rimeleg som råd.

Trykkeriet har difor i alle år levert trykksakene 
til sjølvkost, utan at det har vore teke ut noko 
forteneste til eigarane.

Trykkeriet vart starta av Nytt Livs Lys ved 
misjonærane Hildur og Arnfinn Andås, 
og Bibelmisjonen Sporos, tidlegare kalla 
Litteraturmisjonen, tok over ansvaret for drifta 
i 2001.

Etter kvart har Bibelmisjonen Sporos engasjert 
seg i fleire og fleire prosjekt. Ein har sendt fleire 
hundre tusen biblar til Kina og like mange til 
Midtausten. Ein har sendt mange millionar 
Markusevangelie til India, og dei siste åra har 
ein også hatt eit stort fokus på trykking av Guds 
ord på minoritetsspråk.

Godt samarbeid
Bibelmisjonen Sporos driv ikkje med 
omsetjingsarbeid, men vi har eit godt 
samarbeid med fleire organisasjonar og 
misjonar som nettopp har dette som si 
oppgåve. Dei har fortalt oss at dei har gode 

støttepartnarar når det gjeld å omsetje Bibelen 
til nye språk, men det er vanskelegare å få 
pengar til å trykke biblane. Her har vi difor i 
Bibelmisjonen Sporos opplevd at det låg ei 
oppgåve ferdig for oss, og i løpet av dei siste 
fem åra har vi saman med andre organisasjonar 
skaffa midlar til å trykke nytestamente på meir 
enn 55 ulike minoritetsspråk i Asia og Afrika. 
Men behovet er på langt nær dekka, og vi har 
like mange språk som vi forventar skal vere klar 
til trykking dei komande åra. Berre for 2022 
reknar vimed at omlag 25 nye språk vil verte 
klar for trykking. Tilsvarande er venta også for 
2023.

Dei tomme kars misjon
Bibelmisjonen Sporos har ofte brukt uttrykket 
«dei tomme kars misjon» om seg sjølv. Vårt 
fokus har ikkje primært vore å samle inn 
pengar til misjonen, men å leite etter område 
rundt om i verda der det er behov for Guds 
ord. Desse behova har vi ofte kalla våre tomme 
kar, - og som enka i 2. Kongebok, - så har også 
vi igjen og igjen opplevd at Gud sender dei 
ressursane som skal til for å fylle desse tomme 
kara. Ja, den dagen vi ikkje finn fleire tomme 
kar, så vil vår oppgåve vere forbi, og Guds 
velsigning over misjonen vil stoppe.

Misjonstrykkeriet på Sri Lanka og 
Bibelmisjonen Sporos er likevel berre som to 
små bitar i eit puslespel å rekne. Ikkje omset 
vi Bibelen, ikkje distribuerer vi den, - og 
finansieringa av arbeidet vert også dekka av 
fleire hundre personar som sender oss av sine 
midlar.
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Kvar raud prikk viser ei 
språkgruppe i India som 
har fått nytestamente på 
sitt eige hjartespråk.

Vi kan også i denne samanhengen nemne at 
sjølv om Bibelmisjonen Sporos har sitt eige 
trykkeri, så har ein i det siste også fått biblar 
og nytestamente trykt på andre trykkeri. Det 
har vore ulike grunnar til det, men når ein 
har funne at t.d. kostnadane ved frakt, toll og 
ikkje minst nasjonale restriksjonar har vore 
for store, så har Bibelmisjonen heller funne eit 
trykkeri som ligg inne i landet der biblane skal 
distribuerast.

Kva mål har vi så for 2022?
Misjonen sitt mål vil alltid vere å få distribuert 
Guds ord til stadig fleire. For å oppnå dette, er 
vi alltid på utkikk etter land og område der det 
er eit udekka behov for Guds ord. Samtidig 
ser vi også etter samarbeidspartnarar som 
deler vår visjon, og som vi kan gå saman med 
for å nå måla våre. Arbeidet er i stadig vekst, 
og antal språk som skal få eit nytestamente 
for alle fyrste gong i 2022 er såleis dobbelt 
så mange som noko tidlegare år - og det er 
forventa å verte minst like mange i 2023.

Utviding
Vi reknar også med at etter som 
koronapandemien sloknar, så vil ein del 
av dei restriksjonane som no finst mot 

å distribuere materiell verte oppheva. 
Vi ynskjer då på nytt å få trykke opp 
millionopplag av Markusevangeliet. 
Etter som etterspørselen stig, så ser vi 
også ein trong for å utvide kapasiteten på 
misjonstrykkeriet på Sri Lanka, og vi håper 
difor at vi i 2022 skal få utvide både arealet 
og produksjonskapasiteten på trykkeriet.

Bokbinderiet på trykkeriet i Sri Lanka



Tyven kommer bare for å stjele, myrde og 
ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha 
liv og overflod. ( Joh 10,10). Reflekter over 
dette:  Det finnes et liv i overflod.

Tekst: Johan Hovda

Reidar Skaiaa forteller om gleden han 
opplever i livet sammen med Jesus, og den 
store gleden når han får være med på å gi 
Guds Ord videre (les side 8-9). Vi ønsker 
å gjøre nettopp dette, og vi håper du ser på 
Bibelmisjonen Sporos som et nyttig verktøy 
for å nå ut til andre. 

Nå trenger vi din hjelp!
Guds Ord oppmuntrer oss til å tale til 
1) oppbyggelse, 2) formaning og 3) trøst. 
(1.Kor 14,3). «Den som bringer fram 
budskap fra Gud, snakker til menneskene, 
ordene hans styrker troen til andre gjennom 
advarsel eller oppmuntring.» (En levende 
bok)

Vi vil satse på Facebook framover, og vil 
ha fokus på følgende:

1) Fortelle om arbeidet og bringe 
fram forskjellige behov (bønn, arbeid, 
økonomisk).

2) Gi konkrete oppmuntringsord som vil 
hjelpe deg og andre i hverdagen.

3) Hva Guds ord sier om Guds ord.
Hva sier Salme 119 om Guds ord? 
Hvordan bringer Ordet liv og overflod? 
Og Ord til oppmuntring, formaning og 
trøst.    

Hjelp oss å spre gledens budskap
Hva kan du gjøre?
-Følg oss - og lik innleggene vi deler. 
Dette gjør at andre ser at du liker innholdet 
og andre får nyss i at du synes dette er 
interessant. 

Inviter venner og bekjente til å like siden.

-Ser du et innlegg som du liker, del det 
gjerne på din egen side.

Mer info:
facebook.com/bibelmisjonen  
www.bibelmisjonen.no

Norge IDAG skrev desember en lengre artikkel 
om Bibelmisjonens arbeid deriblant i Nepal og 

India. Du finner den på vår nettside.
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Linda Askeland har siden 2011 vært 
redaktør på frivillig basis for bladet 
Sporos. Vi er svært takknemlige for 
hennes sterke engasjement og varme 
for Bibelmisjonen Sporos i alle disse 
årene. Linda vil gjerne bidra videre 
fra sidelinjen - og er tilgjengelig for Torgeir 
Henden som nå tar over redaktøransvaret. 
Det er en stor glede at arbeidet nå kan  
videreføres og det er i vår bønn at Gud 
fortsatt vil velsigne arbeidet vårt.

Jan Erik Lehre         
Styreleder

Ny redaktør 
for Sporos

Hannah bor med familien sin 
på landsbygda i Bangladesh. 
«Før jeg kjente Kristus ble 
jeg regnet som en dårlig 
kvinne. Jeg kranglet ofte med 
mannen min og svigermor. 
Men jeg innså at jeg tok feil 
og trengte Kristus», sier 
hun. «Livet mitt endret seg 
etter at jeg begynte å leve 
for Kristus. Bible League’s 
Prosjekt Philip gjorde et 
dypt inntrykk på meg. Det 
forandret tankesettet mitt og viste meg at 
bare Kristus kan frelse.»

Hannah ser behovet for Guds ord i 
lokalmiljøet sitt. «Jeg ønsker for alle i mitt 
område at de skal tro på den sanne Gud og 
Bibelen. Mange tilber både slanger og trær 
her. Det er et stort behov for Guds ord. 
Innbyggerne holder seg lojalt til myter og 
tradisjoner. Menneskene her trenger disse 
gode nyhetene om Jesus for å få nye liv. Men 
det er ikke lett å arrangere bønnemøter eller 
fortelle andre om hvem Han er», sier hun. 

Hannah har erfart at å vitne om evangeliet 
som kvinne kan bli dårlig mottatt. De lokale 
kirkelederne er imot at kvinner forkynner. 
«Riktignok har ingen angrepet meg, men 
jeg fortsetter å møte så mange hindringer, 
bare fordi jeg er kvinne», beklager hun. Hun 
unngår konfliktfylte sammenhenger og deler 
heller Ordet med kvinner som vanligvis ikke 
har noen stemme i sine lokalsamfunn. At 
kvinner generelt opplever undertrykkelse, er 
heller ikke uvanlig.

Hannah tror Gud har utrustet henne til å 

møte utfordringer med 
frimodighet. -Jeg er trygg 
på at Jesus er med meg. Joh. 
3.18 har hjulpet meg i mitt 
nye liv med Kristus. Det har 
virkelig inspirert meg til å 
tro på Kristus og forkynne 
om han », tilføyer hun.

«Bible League’s opplæring 
har vært avgjørende for meg. 
Jeg ble kjent med evangeliet, 
som oppmuntret meg til å 

leve og arbeide for Kristus. Takk for hjelpen 
til å fullføre mitt ønske om å tjene Gud».

*Bibelheftene Project Philip er trykket på 
Bibelmisjonen Sporos sitt trykkeri New Life 
Literature, på oppdrag og i samarbeid med 
BLI. 

Gud har utrustet meg
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-Gud bruker det som ingenting er

Reidar Skaiaa (81) vokste opp på Vennesla. 
-Som 12 åring var jeg på et misjonsmøte, der 
Gud gav meg et misjonskall. Og det førte 
til at jeg ga 50 kroner i kollekt. Da hadde jeg 
en sommerjobb hvor jeg tjente 70 kroner i 
måneden. Det var min måte å bekrefte kallet 
på, sier Reidar.

I ungdomstiden kom Gud på avstand. 
Men som 18 åring kalte Gud ham på nytt 
under fellesmøtene i Kristiansand. Etter 
dette fikk han god oppfølgning av en eldre 
arbeidskollega.

I 1973 deltok Marit og Reidar på et 
pinsestevne på Lifjell i Telemark, der talere 
fra Ungdom i Oppdrag (UIO) deltok -Her 
møtte Gud meg på nytt. Jeg fikk en mektig 
fornyelse som skapte en unik kjærlighet til 
alt Guds folk, og som forandret mitt liv. Da 
vi kom hjem fra stevnet la jeg meg på kne, 
innviet meg og sa til Gud at jeg ønsker å 
følge deg, og gjøre alt du vil jeg skal gjøre. 
Da viste Gud meg Peters fiskefangst fra 
Lukas 5. Du skal nå gå ut på dypet, for Han 
ville gjøre meg til en menneskefisker og for 
meg var det å gå ut der fisken var, på gater og 
streder. 

Gatemisjonen
Dette førte til at Reidar sammen med en 
annen startet Gatemisjonen. Hver helg 
dro de ut til bygder på Sørlandet. De 

hadde bokstand, traktatutdeling, snakket 
med folk på gata og hadde husbesøk. 
Samtidig samarbeidet de med menigheter 
i bygda og flere ungdommer ble i brann 
for evangelisering. De hadde også helger 
ute i distriktene der de hadde gatestand og 
innbød til møter.

2. Mosebok kap 3 og 4 ble levende for 
Reidar. -Gud kalte på Moses, som ikke 
hadde tro på seg selv og egne evner. Jeg 
opplevde også dette, mangel på egne evner 
og talenter. Spesielt kapittel 4,14 ble levende 
for meg: «Har du ikke din bror Aron, 
levitten? Han kan tale til folket for deg». 
For Reidar ble det nå bøkene og andre typer 
media som skulle tale til folket for han.

Proklamedia
Etter hvert opplevde Reidar at Gud kalte han 
til å satse mer på fulltid, men han ville ikke 
gå videre med dette før Gud hadde kalt både 
kona, Marit og barna. På underfullt vis skjedde 
dette og som familie var de klar for et nytt liv. 
I 1976 flyttet de til Grimerud og UIO. Et nytt 
spennende liv uten inntekt, men alene med 
Gud som arbeidsgiver. Og det var naturlig å 
tjene Gud gjennom Proklamedia som nettopp 
hadde startet. -Vi reiste rundt og inspirerte 
ungdom til å begynne å evangelisere samt 
at vi deltok på messer, merknader, stevner 
familieleirer over hele landet og hele familien 
var med når de var fri fra skolen.

-Det viktigste du må få med deg i artikkelen, er at Gud skal ha æren 
for alt som har skjedd. Det er Han som har gjort det, og Han tilhører 

all æren, understreker Reidar

Tekst: Johan Hovda
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I 1987 utfordret Alv Magnus, UIO sin nye leder, 
Reidar om han ville bli leder for forlaget. Og 
det var han helt til han gikk av med pensjon 
2009. Reidar og Marits tre døtre har også vært 
aktive i UIO og er ivrige for Jesus hver dag. 

Reidar nevner et eksempel fra årene i 
Proklamedia da de var på Grundsetmart, 
en tradisjonell folkefest i Elverum. Her kom 
en mann for å diskutere. Reidar hørte lenge 
på mannen og hans synspunkter, og svarte 
vennlig at det han snakket om hadde han ikke 
så mye greie på, men ville gjerne gi ham en 
talekassett. Etter noen dager kom mannen 
tilbake, og ville ha flere kassetter. Den tredje 
gangen fikk Reidar vitne for ham. Noen 
måneder senere hadde mannen tatt imot 
frelse og var gått inn i en lokal menighet.

Bibelmisjonen
Som 67 åring sluttet Reidar som forlagssjef i 
Proklamedia. -Bare noen uker senere fikk jeg 
en forespørsel om å bli med i styret til det som 
da het Litteraturmisjonen, nå Bibelmisjonen 
Sporos.

-Nå var det biblene som ble min Aron. Det 
var det samme kallet jeg fikk som ung, som 
ble ført videre. Gjennom bibeltrykkeriet 
i Sri Lanka har millioner blitt nådd med 
evangeliet. 

-Tenk på det fantastiske arbeidet. Vi som sitter 
i styret kunne reist rundt og nådd noen få, 
men nå får vi være med å spre Guds Ord til 
millioner. Det har vært utrolig meningsfylt å 
få være med på dette arbeidet.

-Min bønn er at om vi kunne få opp øynene 
til folk, slik at de kan være med å be, gi av sin 
tid og økonomi til dette fantastiske arbeidet. 
Tenk hvordan en Bibel kan forandre et 
menneskeliv, ja en hel familie

Marit og han ber hver dag om at Gud skal 
holde ilden brennende i deres liv slik at de kan 
være et vitne for Jesus i hverdagen. 

-Det beste som finnes er å høre Jesus til. Vi er 
avhengige av Ham hver eneste dag, avslutter 
ekteparet som nå bor på Søgne.

9



Bibelmisjonen Sporos er på mange måtar 
eit felleskristent prosjekt. Ikkje berre er 
misjonen og styret samansett av folk frå 
mange ulike evangeliske trussamfunn, men 
i dei fleste prosjekta som Bibelmisjonen 
Sporos er engasjert, så er det oftast eit 
samarbeidsprosjekt med andre misjonar og 
organisasjonar.

Ein av organisasjonane som vi har arbeidd 
saman med i mange år er Bible League 
International. Denne organisasjonen er 
engasjert med distribusjon av biblar og 
bibelstudiemateriell i over 40 land.  Mykje 
av dette materiellet vert trykt av New Life 
Literature på Sri Lanka.

I februar fekk vi besøk av to representantar 
frå BLI, og vi diskuterte då ulike måtar som 
vi kan styrke samarbeidet på i åra som kjem.

Vi set stor pris på dette samarbeidet og ynskjer 
Guds velsigning over arbeidet som Bible league 
International driv også i åra som kjem.

Besøk av representanter fra 
Bible League International (BLI)

Tekst: Gunnar Andås
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I februar 2022 møttes representanter fra Bibelmisjonen Sporos og BLI i Oslo. 
F.v: styreformann Jan Erik Lehre, Torgeir Henden, Tore Svendsen, Frans Boer og Rob Bullock. 

Rob Bullock, konserndirektør BLI

Frans Boer, direktør for internasjo-
nale støttespillere BLI
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Bjorliheimen Hotell og Møtesenter 26.-29. mai
Hjertelig velkommen til et inspirerende bibel- og misjonsstevne på Bjorli i slutten av mai. Vi 
ønsker unge, voksne, familier og eldre misjonsvenner varmt velkommen! 

Vi har i år invitert Evangelisk Orientmisjon til å være sammen med oss - og vi håper derfor 
å samle flere til åndelig fellesskap, vennskap og friluftsaktiviteter. Vi legger opp til et åpent 
og fleksibelt dagsprogram som vi tror kan passe alle. Utflukter etter egen interesse og 
aktivitetsnivå. 

Bjorliheimen ligger i naturskjønne omgivelser med mange fine turmuligheter. Bjorli har også 
klatrepark, flotte gang- og sykkelveier, sykkelutleie, nærhet til fjellet m.m.. 

Vi legger til rette for gøye aktiviteter for de minste med hoppepute og klosser, og for de litt 
eldre er det aktivitetsrom med biljard, bordtennis og treningsrom.

Priser for 3 døgn pr. person m/full pensjon (inkl. stevneavgift):
- dobbeltrom kr. 2340,- 
- enkeltrom kr.  2940,-
- familierom/hytte (døgnpris basert på antall personer og alder)

Bobil/Caravan: kr. 300,- pr.døgn inkl. strøm og adgang til 
sanitæranlegg. Mulighet for kjøp av separate måltider. Stevneavgift 
kr. 300 pr. pers. (over 18 år).  

Vi møtes til kveldsmat kl. 18:00 og kveldsmøte kl. 19:30. Vel møtt!
Påmelding til: Tlf: +47 907 70 319
Sveinung Lianes - e-post: slianes@bjorliheimen.no / tlf: +47 907 70 319

Mer informasjon om program i neste nummer av Sporos og på 
bibelmisjonen.no. 

Bibel- og misjonsstevne 2022.



Bønne- og takkeemner

Da karene var fulle, sa hun til sin sønn: 
Bær fram enda et kar til meg! 
Men han svarte: Det er ikke flere kar. 
Da stanset oljen. ( 2. Kongebok 4,6 )

Lederne ved trykkeriet på Sri Lanka:
·  Nanda Lal Wijesinghe (daglig leder)
·  Shiran Anandam (økonomisjef)
·  Gihan Abeysingha (produksjonsleder)
·  Anthony Perera (senior trykker)
·  Dinesh Perera  (personalrådgiver)
·  Daniel Kort i Tyskland 
(prosjektkoordinator)
·  Janet og Kobus Van Aswegen i Sør Afrika 
(bibeloversettelse) 

 Styret i New Life Literature - Trykkeriet
· Gunnar Andås (formann)
· Arne Sandvig
· Gunnar Thorstensen
· Jan Erik Lehre
· Roar Haldorsen Strat

Trykkeriet:
· Enklere tilgang på råvarer, kortere leveringstid 
og bedre priser
· Finne gode transportselskaper for 
distribusjon i hele verden
· Gode relasjoner til organisasjoner for mer 
trykking av Guds ord
· Frelse og beskyttelse for arbeiderne
· Utvidelse av arealet og nye maskiner i 
bokbinderiet

Prosjektene:
·  Guds ord på minoritetsspråk i Asia og Afrika.
·  Guds ord til Midtøsten
·  Turistevangelisering mellom kinesere i 
Hongkong.
·  Markusevangeliet til India
·  Åpne øynene våre så vi ser behovene - slik 
Gud ser dem.

Styret og engasjerte i Bibelmisjonen Sporos
· Jan Erik Lehre
· Henning Myckland
· Torgeir Henden
· Gunnar Andås 
· Tore Svendsen 
· Gunnar Thorstensen
· Kathrine Svendsen 
· Johan Hovda
· Reidar Skaiaa
· Harald Thomas Endresen 
· Linda Askeland
· Arnfinn Holten

Sri Lanka: 
- at landet kommer gjennom sin største 
finansielle krise noen sinne
-  at det blir mulig å få tak i livsnødvendige 
varer til f.eks. matlaging
- at Herren gir landets ledere visdom og viser 
veg ut av dette uføre
- at dette kan føre mennesker til Jesus
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Sporos går nye veier
Tekst: Kathrine Svendsen

Sporos Bibelmisjon har en stund jobbet 
med måter å nå ut med budskapet til 
misjon for å engasjere den yngre garde. 
Å spre Guds Ord gjennom bibeltrykking 
er et viktig arbeid, selv om det ikke alltid 
virker like spennende som kanskje andre 
former for misjon. 

Flere bibel- og folkehøgskoler har årlige 
teamturer på noen ukers varighet til 
utlandet hvor de besøker en organisasjon. 
De får opplæring i misjonsarbeidet og 
tar del i deler av arbeidet.. Vi tenker at 
slike turer kan være en mulighet for oss 
å nå ut til flere unge mennesker som har 
misjonsinteresse. I tiden fremover vil vi 
kontakte aktuelle skoler - og vi ber om 
forbønn for dette prosjektet. 

Vi har tidligere hatt mange grupper på 
besøk på trykkeriet i Sri Lanka, og nå 
ønsker vi å engasjere elever og studenter 
i arbeidet. På trykkeriet  vil de få se bibler 
og nytestamentet laget fra A til Å, og vi vil 
prøve å tilrettelegge for at de får være med 

å pakke i esker  eller gjøre andre praktiske 
oppgaver. Vi ønsker også å planlegge det 
slik  at de får bli med til et annet land for å 
overlevere Bibelen til noen som aldri før 
har lest Guds ord på sitt hjertespråk.  Dette  
tror vi vil tenne misjonsgløden i de som får 
anledning til å være med.

Sri Lanka er et kontrastfylt land. En 
fantastisk natur, med nydelig mat og 
spennende kultur, men også et land 
med mye fattigdom og nød. Vi ønsker at 
ungdommene skal få ta del i hjelpearbeid, 
og vi ser nå etter samarbeidspartnere hvor 
teamet fra Norge kan være med å gjøre 
praktisk arbeid.

Hvis du har kontakter på skoler du tenker 
kunne være interessert i dette, skriv gjerne 
e-post eller ring. Kontaktinformasjon finner 
du på side 2. 

Dette prosjektet er helt i oppstartsfasen, så 
vær med i bønn om at dette kan legge seg til 
rette slik Gud vil. Be om riktige kontakter på 
skoler, rett tid og god ledelse. 
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Dereje lar seg ikke  
stoppe av forfølgelse

Det er fremdeles mange mennesker som 
venter Guds Ord på sitt eget hjertespråk. 

Dette vil gjerne kunstneren Inger-Lise 
Bergersen fra Asker gjøre noe med. Inger-
Lise er født i 1944, og har tegnet siden hun 
gikk på folkeskolen. Inger-Lise er opplært 
av kjente kunstnere, blant annet Trygve 
Davidsen har vært hennes tegnelærer. 
Hun har hatt mange hundre utstillinger 
på Bekkestua bibliotek, Asker kulturhus, 
Heggedal hovedgård m.fl. Hun har solgt 
langt over hundre malerier.

-Gud er den største kunstneren, og hvis 
jeg kan formidle noe av hans skaperverk 
i bildene mine, da har jeg gjort jobben. 
Jeg tenker på himmel med skyer, trær og 
blomster. Trær tar et menneskeliv å vokse 
opp, sekunder å felle. For meg er det et kall 
å male og formidle dette mangfoldet, sier 
kunstneren. 

Inger-Lise har også et stort hjerte for misjon, 
og ønsker å være med i arbeidet. For mange 
år siden malte hun et nydelig bilde i pastel - 
det har svake og duse farger. Maleriet viser et 
gammelt vintermotiv med båter i opplag fra 
Landøybroen i Asker. Nå ønsker hun å selge 
bildet, og vil donere alle pengene til bibler 
på indiske minoritetsspråk.  

Maleriet på ca. 58x76 cm (uten ramme) og er 
malt i farger som passer til rammen. Maleri 
inkl. ramme selges for kr. 90 000 kr. Om 
du er en kunstkjenner og samtidig ønsker 
å være med å få trykket bibler, så har du en 
sjelden mulighet akkurat nå.

For mer informasjon, ta kontakt via e-post 
eller mobilnummer på side 2. 

Stor kunst til bibler for 
minoriteter

Tekst: Gunnar Thorstensen
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Størrelse: ca. 58 cm x 76 cm

Pris: 90 000 kr



Tiden vi lever i gir oss ofte dårlige eller 
nedslående nyheter; krig, miljøproblemer 
og stigende priser. Takk og lov for at vi 
kristne kan komme med de Gode Nyhetene, 
evangeliet om Jesus Kristus! 

I 2.Kongebok kap. 7 leser vi om et Israel i 
store problemer. Syrerne hadde beleiret dem 
og det var ikke mat. Guds profet sto fram og 
forkynte at det skulle bli nok mat, ja rikelig 
til alle bare et døgn etterpå. Men folket 
greide ikke tro det midt i vanskelighetene. 

I porten satt fire spedalske menn. De sa til 
hverandre: Hvorfor skal vi bli sittende her 
til vi dør? Går vi inn i byen er der ikke mat, 
blir vi sittende her, må vi også dø. Så la oss 
nå gå over til syrernes leir! Lar de oss leve, 
så lever vi. Dreper de oss, så dør vi. Så gikk 
de til syrernes leir, og fant den tom for folk. 
Herren hadde spredd frykt blant dem så de 
flyktet fra alt, utstyr og mat. De spedalske 
fant alt de ville ha og forsynte seg - inntil en 
av dem sa: Det er ikke rett det vi gjør. I dag 
er dagen vi kan bringe godt budskap! Tier 
vi og venter, så faller det skyld på oss. Og de 
skyndte seg og brakte bud som forandret 
livet for alle!

Hvilken forskjell det gjør at noen bringer det 
gode budskap! Det gir liv, ikke bare her på 
jorden, men evig liv og frelse. Vi har Ordet 
og muligheten til å dele. Fordi noen delte det 
gode budskapet de hadde fått, er du og jeg 
frelst i dag. La oss spørre Herren hva VI kan 
gjøre i dag!

Bring et godt budskap!

Magnhild som deler ut traktater og vitner for lokale 
folk nær Nuwara Eliya i høylandet og  for fiskere på 
stranden i Negombo. Foto: Gunnar Thorstensen

Tekst: Gunnar Thorstensen
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