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Et viktig samarbeid
Bibelmisjonen Sporos er avhengig av samarbeid med enkeltpersoner og organisasjoner.
Vår eksistens er blitt til gjennom samarbeid.
Uten dette ville vi ikke kunne arbeide på den
måten som vi gjør i dag. Vi arbeider sammen
med organisasjoner nasjonalt, men i enda
større grad internasjonalt. Dette har ved
Guds nåde og under ført til at millioner av
mennesker har fått bedre tilgang til Bibelen.

I julen feirer vi at Jesus kom til oss, vi har
hørt det på vårt eget språk, og snart skal
vi på nytt feire dette. Vi inviterer deg til å
samarbeide om å spre julens budskap, slik
at evangeliet kan nå enda flere! Vedlagt i
konvolutten finner du to julekort. Med disse
ønsker vi å gi deg muligheten til å gi en
meningsfull julegave til deg selv eller noen
du bryr deg om. Se mer informasjon på neste
side.

I flere land har vi fått være med på å gi
bibler og NT til mennesker som aldri har
hatt tilgang på Guds Ord på sitt eget språk
tidligere. Selv om noen av disse menneskene
har hørt og kanskje lest bruddstykker av
Bibelen på et språk som er i slektskap med
morsmålet, så er det likevel noe spesielt når
de hører Guds tale på sitt eget hjertespråk.
Det er som om Gud kommer nær - på en
spesiell måte. Det er et stort Guds under!

En riktig god advent og julehøytid ønskes
deg.

Vennlig hilsen Jan Erik Lehre (styreleder)

Guds ord til verdens ende
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Meningsfull
julegave
Hvor mange bibler har du? Jeg kan telle
minst fire. En studiebibel, en kornåkerbibel fra da jeg var konfirmant, en hvit
fra da jeg giftet meg og en bibelapp på
mobiltelefonen min. Ja, og så har jo kona
omtrent like mange - i tillegg har også
barna bibler i ulike versjoner. Vi har Guds
ord så lett tilgjengelig!

Din julegave kan gi noen sin aller første
bibel!
Valgfritt beløp sender du til:
Kontonummer 3991.04.29047
Vipps: #723940
Bankkort: bibelmisjonen.no/julegave

Selv om Bibelen er den bestselgende boka i
verden, er det veldig mange mennesker som
verken har råd eller tilgang til Bibelen på sitt
hjertespråk - det er her vi i Bibelmisjonen
Sporos ønsker å stå til tjeneste!

Ved å oppgi personnummer til oss, vil man
kunne få skattefradrag for gaver inntil 50 000 kr.

Vi vil gi deg muligheten til å være med å gi
en julegave til dette arbeidet. Benytt gjerne
julekortene som er vedlagt. Disse kan du gi
som julegave til noen som “har alt” og som
kan ha interesse av å bli kjent med arbeidet
vårt. Det er gitt plass til å fylle inn antall
bibler i teksten på kortet - og evt. et navn
som avsender.

Tusen takk for gaven!
Vi ønsker deg og dine en velsignet
julehøytid!

Med vennlig hilsen
Torgeir Henden
Daglig leder

Èn bibel ferdig produsert og fraktet til
mottaker koster 25 kr. Se eksempler på gavebeløp for utfylling av julekortet.

10 bibler
20 bibler
40 bibler
100 bibler
1000 bibler

250 kr
500 kr
1000 kr
2500 kr
25000 kr

Tusen takk for Bibelen!
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Stor misjonsiver på stevnet
Misjonsvennene var glade for igjen å samles om deres felles interesse og pasjon. Temaet for årets stevne var: Guds Ord til verdens ende.
Nytt for året var videoinnslag fra misjonens partnere rundt om i
verden.
Tekst og foto: Johan Hovda

Bibelmisjonens stevne har
normalt blitt arrangert siste
helg i skoleåret i juni. På grunn
av koronarestriksjoner ble fjorsommerens stevne avlyst. I år
ble bibelstevnet arrangert 15-17
oktober på Bjorliheimen.

EOMs arbeid i Nord-Korea, og hvordan en
ved kreativitet, oppfinnsomhet og moderne
teknologi kunne nå befolkningen.
1 av 8 kristne lever i områder under
forfølgelse
På stevne talte også Linda Askeland fra
Åpne Dører Hun fortalte om de kristnes
pressede situasjon i verden. Hun viste
til Åpne Dørers årlige World Watch List
som viser landene med størst forfølgelse
av kristne. I dag regner en med at 340
millioner kristne blir forfulgt, det tilsvarer
1 av 8 kristne i verden.

Store muligheter på misjonstrykkeriet
Først ut på fredagskvelden var Gunnar
Andås, som i år hadde en ny vri på sin
presentasjon av trykkeriet. Han fortalte om
misjonstrykkeriets partnere ute i verden og
hvilke arbeid de driver. På denne måten fikk
folk se det store bildet , og hvor stort arbeid
misjonen får være med på. –Vi er et tannhjul
i et stort maskineri, sa Gunnar. Sammen er vi
mye sterkere enn om vi står alene.

Hva skal så kristne gjøre i situasjoner med
forfølgelse. Hun viste til Paulus og Silas
som ble kastet i fengsel, men som på tross
av alt valgte å lovsynge midt på natta.
–Dette er et våpen Gud har gitt oss, sa hun.
På slutten av samlingen ledet hun forsamlingen i bønn for de forfulgte,

Lørdag formiddag talte lederen for
Evangelisk Orientmisjon (EOM) Roald
Føreland over temaet om å nå de minst
nnådde. Han roste det flotte samarbeidet
mellom BSp og EOM. Nå trykkes nytestamenter på 51 minoritetsspråk i India og ett i
Burma. I siste del av sin tale fortalte han om

Guds Ord har makt
Mange gledet seg til å høre tidligere
misjonær og daglig leder på bibeltrykkeriet; Gunnar Thorstensen tale på
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Foto: Johan Hovda

lørdagskvelden. Han talte om hvor viktig
Guds Ord er i verden. Gunnar ba tilhørerne
reflektere over hvor viktig Guds Ord er i
både egne liv, og i verden. Guds Ord har
makt, og vender ikke tomt tilbake.

Misjonsvenner på stevnet. F. V Ole Kristian, Linda og
Kjell Askeland smmen med Gunnar Andås.

Spennende og interessante innslag
På fire av fem møter var det direkte
videoinnslag fra misjonens partnere rundt
om i verden. Stevnedeltakerne fikk høre fra
trykkeriets leder i Sri Lanka, fra lederne av
bibeloversettelsesarbeid , en stor internasjonal bibeloversettelsesorganisasjon
og fra misjonens egen Daniel Kort fra
Tyskland.
Dette ble svært godt mottatt blant deltakerne som fikk en følelse av å komme nært
på arbeidet. Det var som de var til stede på
stevnet, sa en deltaker.
Stevnet ble avsluttet søndag, hvor Jan Erik
Lehre talte om Guds rike. Deretter var det
middag og fornøyde stevnedeltakere kunne
ta fatt på hjemveien. De gleder seg allerede
til neste stevne, Kristi Himmelfartshelgen
26.- 29. mai 2022. Mer informasjon i neste
nummer av Sporos.

Foto: Johan Hovda
Linda Askeland, informasjonleder i Åpne Dører talte
engasjert om de kristnes pressede situasjoner mange
steder i verden. Hun gledet seg over bibeltrykkingsarbeidet blant annet i India.
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–Et utdelt nytestamente
resulterer ofte i mange nyfrelste.
Av Johan Hovda

Trond Solberg har i nesten hele
sitt yrkesaktive liv arbeidet ved
et av Schibsteds avistrykkeri på
Østlandet. For en del år siden
besøkte han bibeltrykkeriet på Sri
Lanka.

i India og de har flere pågående prosjekter
i hele verden.
Uante muligheter
Trond med sin lange erfaring i kristent
mediearbeid er opptatt av hvor stor makt det
trykte ordet har.

–Det er helt fantastisk å følge med på hva
de får til på bibeltrykkeriet. Jeg har selv vært
der, og jeg ble imponert over kvaliteten på
bøkene.

-Jeg har hørt at når folk får et nytestamente og
leser i det, så vil de dele nyheten med andre. Ett
utdelt nytestamente resulterer ofte i ti omvendelser!Vi kristne må se det enorme potensialet
vi har. Tenk på de enorme resultatene dette
arbeidet gir. Jeg er glad for å være en del av
dette, sier Trond entusiastisk.

En mediamisjonærs refleksjoner
Trond synes det er viktig å ta i bruk media
for utbredelsen av Guds Rike. Han har
selv vært med i oppstarten av den kristne
tv-kanalen “Kanal 10”, og er fortsatt aktiv
blant annet som styremedlem. Trond har
hatt kjennskap til Bibelmisjonen Sporos i
mange år, og i oktober var han igjen tilstede
på bibelstevnet i Bjorli.

*Les flere intervju fra stevnedeltakere på
bibelmisjonen.no

–Det var veldig gripende å høre om arbeidet.
Det var god informasjon og i år hadde de
mange videoklipp fra arbeidet. Jeg likte godt å
se på innslagene hvor vi i samtid hørte informasjon fra lederen av trykkeriet i Sri Lanka, fra
ledere av bibeloversettelsesprosjektene fra India
og fra lederen av WFTW*. Det opplevdes som
om misjonens samarbeidspartnere var til stede,
sier Trond.
TWFTW er forkortelsen til en samarbeids
organisasjon som har oversatt nytestamentet til 12 språk i Etiopia, over 70 språk

Foto: Johan Hovda.
Trond Solberg fra Tomter begeistret for igjen å være på
Bibelmisjonen Sporos sitt bibelstevne i Bjorli i oktober.
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Utfordringar i arbeidet!
Vi er svært takksame til Gud for all hjelp
som vi har opplevd i dei to spesielle åra
som ligg bak oss. Sjølv om vi i fjor måtte
stenge trykkeriet i nesten tre månader og
arbeidarane likevel måtte få noko å leve
av, så var vi i stand til å kome oss gjennom
fjoråret i balanse. Ei spesiell takk til dagleg
leiar Nanda Lal Wijesinghe (Lal) som
gjer ein veldig god jobb. Vi er også svært
takksame for ein stadig aukande tilgang på
oppdrag. 2021 ser såleis ut til å verte eit av
dei beste åra i trykkeriet si historie.

mest ved at vi kan ha vanskar med å skaffe
deler til maskinene våre. Lønningane til
arbeidarane vert justerte i januar kvart år,
og det er no forventa ein vesentleg auke i
lønsutgiftene. Vi vil difor vere takksame om
de kan hugse oss i bøn i tida framover, - både
for arbeidarane våre, og vi som har eit ansvar
for å administrere. På førehand, takk!

Vi kjem likevel ikkje utanom dei spesielle
utfordringane som vi opplever i verda
generelt, men også på Sri Lanka spesielt.
Nokre av dei stadane som vi skal levere
biblar og nytestamente til opplever krig og
urolege tilstandar. Det gjer at ein del ferdige
varer hopar seg opp på lageret vårt. Vi ber
difor dagleg om at Gud må vise oss ein måte
som vi kan utvide arealet vårt på, - enten ved
at vi kan utvide den eksisterande bygninga,
eller at vi finn ei ny bygning.

Sri Lanka som land er også inne i ein svært
vanskeleg situasjon. Staten har over lengre
tid bygd ut vegar og andre kommunikasjonslinjer ved hjelp av utanlandske lån. Då
pandemien breidde seg gjennom landet, vart
også grensene stengde og turiststraumen frå
utlandet stoppa opp. Dermed miste ein også
ein jamn straum med utanlandsk valuta til
landet. Dette har ført til at det no har vorte
innført restriksjonar på alle varer som skal
importerast. For arbeidet vårt merkar vi det

Dagleg leiar Nanda Lal Wijesinghe styrer trykkeriet med
ei stødig hand
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New Life Littera
En tjener for H
Inngangspartiet
Resepsjonen

Å tjene de som tjener
Trykkerihallen
Bibelmisjonen Sporos eier og driver trykkeriet New Life Literature
(NLL) på Sri Lanka. Det er omkring 60 personer i fulltids tjeneste
med å produsere bibler, nytestamenter og evangelier som blir
sendt rundt i hele verden. Foruten
våre egne prosjekt, så trykker NLL
også for mange andre evangeliske
misjonsorganisasjoner. Vårt motto
er “å tjene de som tjener”. Bare i
2021 har vi trykt nesten 700 000
bibler og nytestamenter på 38
forskjellige språk.

Bokbinderiet

8

ature- Sri Lanka
Herrens tjenere
Trykkeribygningen
Papirlageret

Klart til utsendelse
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Fant håp i Kristus.
Han prøvde å drukne smerten i alkohol, men Jesus forandret livet hans.
Artikkel er oversatt av Gunnar Thorstensen.
Kilde: Bible League International.

Tombe hadde ingen fast jobb og strevde
med den ene etter den andre av livets utfordringer. Han hadde to barn og et vaklende
ekteskap. Derfor tydde han til alkoholen
for å “glemme problemene sine.”

Drikkingen har stanset, og nå sparer jeg
penger. Jeg ba kona mi om tilgivelse, og vi er
blitt forent igjen. “Jeg drømmer om å lede
andre til Kristus. Mange av mine venner er
fremdeles bundet av alkohol. Jeg ønsker å
lede dem til Kristus, og jeg ønsker å selv bli
utrustet i Guds Ord”, deler han.

Den 40 år gamle mannen i Juba, Sør Sudan,
tenker tilbake: “Jeg var arbeidsløs, og som
familiens overhode, var jeg forvirret og visste
ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg drakk altfor mye,
og trodde at dette skulle få meg til å glemme
smerten i livet. Jeg var langt borte fra Jesus,
og kjente ikke Guds plan i livet mitt. Hans
kone var medlem i en pinsekirke i Sudan, men
Tombe gikk ikke i kirken. I stedet levde han
et gudløst liv. Kirken var veldig bekymret for
familien. Menigheten tok ansvaret for barna,
og betalte skolepengene deres.
Gismalla, som deltok i et av Bible League’s
bibelstudier, gikk til Tombe for å dele håpet
i Guds Ord med ham. Tombe fant svaret på
sine problemer - og ved Gud og Den Hellige
Ånds kraft, ble livet hans forandret. “Jeg lærte
at håpet bare fantes i Kristus, “ sier han. “Jeg
ble forvandlet fra å være en alkoholiker til en
mann med Kristus i hjertet. Jeg har nå fått
jobb i bygningsbransjen, og kan nå ta vare på
familien min. Jeg kjenner en glede og en fred i
mitt indre som jeg aldri før har kjent.
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Bible League International
(BLI)
Av Gunnar Andås
I 1936 låg ein amerikanar som heitte
William Chapman alvorleg sjuk på eit
sjukehus i Chicago. Ein eldstebror frå
menigheita hans kom på besøk på sjukehuset, og han bad om at Gud måtte spare
livet hans og lede William inn i ei teneste
for Han. William ville nok gjerne verte
frisk, men den andre delen av bøna hadde
han mindre til overs for.

over 40 land rundt om i verda. Dei driv med
bibelomsetjing, distribuasjon av biblar- og
bibelstudiemateriell og kurs med bibelrelatert leseopplæring.

For meir enn ti år sidan, var vi på jakt etter ei
omsetjing av ein arabisk bibel som vi kunne
få lov til å trykke. BLI hadde ei omsetjing
vi fekk lov til å bruke. Då dei seinare kom
tilbake for å trykke meir av denne bibelen
hjå oss, kunne Bibelmisjonen Sporos
betale for ein del av ordren. Slik har vi m.a.
betalt for fleire hundre tusen biblar og nytestamente for distribusjon i Midtausten.

Etter som timane gjekk, vart imidlertid
William betre og betre, og han gjorde ein
avtale med Gud om at dersom han ville gjere
han heilt frisk igjen, så ville han bruke resten
av livet sitt i teneste for han.

I dag er BLI den størte kunden som trykkeriet har. Det skuldast nok ikkje berre at
dei er fornøgde med produktet, men vår
prosjektkoordinator Daniel Kort gjer ein
veldig god jobb når det gjeld å fylgje opp
kunden.

I 1938 kjøpte William og kona hans Betty inn
1000 biblar og byrja å gå frå hus til hus og
spørre folk om dei hadde ein bibel. Dersom
svaret var negativt, så spurde dei: Dersom
eg gir deg ein bibel, vil du love meg å lese
i den?

Mange av vitnemåla som vi brukar i bladet
vårt er tilbakemeldingar som vi har fått frå
BLI sitt misjonsarbeid.

Etter kvart vart fleire involverte i dette
arbeidet, og i dag har BLI arbeid gåande i
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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 )

Prosjektene:
· Guds ord på minoritetsspråk til 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.

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

Styret i Bibelmisjonen Sporos
Jan Erik Lehre (formann)
Henning Myckland (sekretær)
Torgeir Henden (daglig leder)
Gunnar Andås (trykkeri)
Tore Svendsen (regnskapsfører)
Harald Thomas Endresen
Gunnar Thorstensen
Johan Hovda
Kathrine Svendsen
Arnfinn Holten (vara)
Linda Askeland (vara)
Reidar Skaiaa (seniorrådgiver)

Trykkeriet:
· Frelse for arbeiderne
· Visdom og innsikt i arbeidet
· Beskyttelse for arbeiderne.
· Utvidelse av arealet i bokbinderiet
· Nye bokbindemaskiner
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Takk for den flotte Bibelen
«Jesus forandret meg og ga meg et bedre liv»
Artikkel er oversatt av Kathrine Svendsen.
Kilde: Bible League International.

-Jesus forandret meg og ga meg et bedre liv,
forteller Rachel, ei tenåringsjente i Ghana,
og fortsetter: -Den munnen som jeg en gang
brukte til å fortelle løgner med, er nå den
munnen jeg priser og tilber Han med.

med klassekameratene mine. Jeg håper og ber
om at dere kan gi ut flere bibler og «Prosjekt
Filip» studiemateriell, slik at klassen min også
kan lære mer om Jesus.
Rachel avslutter: -Takk for at dere har gitt
meg denne flotte bibelen. Jeg kan nå lese Guds
Ord når jeg selv ønsker. Før måtte jeg vente til
søsteren min lot meg få lese hennes bibel. Slik er
det ikke lenger når jeg har min egen bibel.

Rachael bor med foreldrene sine i Bohye
i Accra-regionen. Bohye er en forstad til
Accra, et kristent område med mange
husmenigheter.
-Jeg gikk i kirken og var aktivt med på
søndagsskolen, men jeg stjal og fortalte løgner.
Jeg vet det var feil, men jeg klarte ikke å gjøre
noe selv for å endre livet mitt. Foreldrene mine
ble sinte på meg når de oppdaget at jeg løy til
dem. Jeg ble ofte straffet, men det stoppet meg
ikke, innrømmer hun.

*Bibelheftene Project Philip er trykket på Sri
Lanka på Bibelmisjonen Sporos sitt bibeltrykkeri New Life Literature, på oppdrag og
i samarbeid med Bible League International
(BLI). Vitnesbyrdet er hentet med tillatelse
fra BLI sin nettside.

Rachel ble invitert med i en «Prosjekt
Filip» -bibelgruppe. I det fellesskapet lærte
hun mer om Jesu kjærlighet og at Gud kan
forandre menneskers liv.
-Jeg tror på Jesus, og at han vil ta bort de onde
handlingene mine. Da jeg var yngre trodde jeg
at Jesus kom for å dø for syndene mine, men jeg
visste ikke hvordan før jeg lærte det i bibelgruppen. Jeg erfarer nå Jesu’ verk som har gitt
meg frelse og et nytt liv, forklarer Rachel.
-Foreldrene mine synes det er vanskelig å tro
det jeg forteller, men de er glade for at jeg har
stoppet å stjele. Jeg har også sluttet å lyve.
Slektningene mine vil nok også tro på meg etterhvert. Nå ønsker jeg å dele de gode nyhetene
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Spennende tjenest

Bombeangrep, krig, kjærlighet, mirakler, vennsk
av Kathrine Svendsen

-Da jeg kom hjem til Norge hadde jeg fått nok
av Sri Lanka. Jeg ville absolutt ikke tilbake.
Men Gud jobbet i meg, og en serie ferdiglagte
gjerninger og noen mirakler to år senere dro
jeg tilbake som 25-åring, sier han. Han tenkte
selv at han skulle være ute i 3-5 år. Oppholdet
skulle bli hele 18 år!

Det høres ut som en thriller, men
ordene over beskriver hverdagen
og livet gjennom Svend Svendsen
sine 18 år som misjonær på trykkeriet på Sri Lanka.
-Jeg ville ha noe mer enn bare et
A4-kristenliv, forteller Svend, og det fikk
jeg. Livet på Sri Lanka ble alt annet enn
A4 når jeg reiste til et land som stod midt
i en borgerkrig (2003).

Svend jobbet med innkjøp og hadde ansvar
for lageret. Trykkeriet gikk så inn i en omfattende fornyelsesprosess, og det var en tid
med store forandringer. Hele dataparken ble
fornyet, lageroversikten digitalisert, og Svend
fikk etter hvert ansvaret for IT-avdelingen
også.

-Var du aldri redd?
-Kanskje et par ganger, men jeg lærte
meg å stole på Herren. Jeg fikk stadig
oppleve Guds beskyttelse og at trofaste
bønnekjemper ba, forteller han, og legger
til at han også tenkte seg om av og til før
han dro på tur.

-Trykkeriet har blitt mer moderne og et
bedre sted å jobbe. Kontorer og trykkeriet
er oppgradert, mer anvendelige og pene.
Oppholdsrommene for arbeiderne har også fått
et ansiktsløft.

Kallet vokste fram
Kallet til Sri Lanka vokste fram etter
et år på Smyrna bibelskole med besøk
hos misjonærer i Brasil. Svend kjente at
interessen for misjon vokste og begynte å
be om Guds ledelse. Arthur Andås, den
gang nabo og styremedlem i NLL spurte
om Svend ville reise til trykkeriet. Dette
førte til et opphold på et halvt år for å bli
kjent med trykkeriet og landet.

Far og datter på tur ute i den vakre naturen
i Norge.
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te på bibeltrykkeri

kap, tropisk varme, angrep, sykdom og familie.
Bare tyver løper

-Jeg bestemte meg for å lære språket. Først lærte
jeg alfabetet og enkle ord, deretter å skrive, men
det var først etter at jeg traff min kone i 2006 at
jeg ble flink i språket, forklarer Svend.

For en vestlig mann er det helt naturlig å ta
seg en joggetur for å holde seg i form. Svend
gjorde også det, helt til en mann spurte
Svend: Hvorfor løper du? Det er bare tyver
som løper… Er du en tyv?..

Ny tid
Tidlig januar 2021 landet Svend og datteren
Elizabeth på Gardermoen. Etter mange år
tok familien en avgjørelse om at det var en
ny tid. Svend kjente at hans tid på trykkeriet
var over. I tillegg trengte Elizabeth å få norsk
utdanning. Roshini må avslutte jobben før
hun kommer etter.

Svend skaffet seg en sykkel
Han bestemte seg for å gå inn i kulturen og
bli kjent med den. Det førte til en helt annen
kontakt med menneskene, og en annen
aksept tilbake.

-Dere kom til Norge midt i pandemien.
Hvordan var det?

-Jeg elsker maten!
-Hvor sterk chili kan du spise?

-Befriende og frustrerende. Befriende å komme
til et land hvor man kunne gå ute uten munnbind og ikke måtte tenke på å bli stoppet av
politiet. Frustrerende å forlate deler av familien
og en tjeneste jeg var glad i. Men kroppen
trenger hvile, forklarer Svend.

-Ganske sterk. Jeg spiser sterkere chili enn barna
mine, sier han og ler.

Ser framover
-Ut av dette så tror jeg Gud har en vei videre
og at jeg kan fortsette å tjene Herren i Norge,
avslutter Svend. Gjennom hengivenhet til
Herren og kallet har han lært mye om Guds
trofasthet og godhet. Han uttrykker stor
takknemlighet for alle som har stått med i
giver- og bønnetjenesten.
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Fortell om Bibelmisjonen Sporos til familie og venner!

Vi ønsker å nå ut med informasjon til flere og nye misjonsvenner i
Norge. Del gjerne bladet med noen du kjenner, kanskje noen i en
generasjon under deg? Bladet er gratis og vi sender gladelig ut flere
blader for utdeling, men da må du gi oss beskjed.
Send e-post til post@bibelmisjonen.no, ring 41108812 eller registrer
mottaker på bibelmisjonen.no/sporosbladet. Det er også mulig å følge
oss på Facebook.
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