Kære Læser
Vores DTS er nu lige startet. Derudover har vi også et par arrangementer, vi glæder os til at
dele med jer - KKI Efterårslejr for de friske teenagere og et spændende bibelstudie-seminar,
begge i oktober.
Vi ser tilbage på en på mange måder rig sommer, med familielejr, missionstur til Athen og
Asien og nye medarbejdere. Anne-Mari Olsen og Amanda Steffensen-Thomasen har sluttet
sig til basen på Sjellebro sammen med Eliab fra Brasilien. Samtidig har vi måttet sige farvel
til Danny, der, i hvert fald for en tid, vil være hjemme i Californien.
I denne mail kan du blandt andet læse om bibeluddeling i Centralasien, og en kort, inspirerende undervisning af Tove Poulsen. Du kan naturligvis også læse om vores kommende
arrangementer. Sidst i mailen er der en kort beskrivelse af vores bede-emner der, ligesom
kalenderen og oversigten over vores åbne møder, kan downloades ved at klikke på nederste
højre hjørne på billedet.
Rigtig god læselyst!
Mette

Sommerferien er bag os, og nu er det tilbage til studiet eller arbejdspladsen!
Det bliver hyggeligt at gense studiekammeraterne eller kollegaerne på arbejdet, men hvad
andet motiverer dig til at komme ud af sengen, ud over løn eller eksaminer naturligvis?
Peter arbejder med fredsmægling og forsoning i et meget multikulturelt miljø i England. For
nogle år siden tog han mig med ud i Lutons gader for at vise mig, hvor han arbejdede. Det
var som at træde ind i en blanding af Mellemøsten og Asien, med en liflig duft af karry og
halal kebab. Både den lokale Mullah og politimester stoppede ham på gaden bare for at hyggesnakke.
Her spurgte jeg ham: ”Med hvilken vision går du på arbejde?”
Han stoppede op og udbrød begejstret: ”That’s it!....that’s it!” Jeg går ikke på arbejde med
et sæt principper og værdier, dem har jeg også, men med en vision af hvordan denne bydel kunne se ud, hvis folk levede i fred og forsoning med hinanden og med Gud. Det er det
mentale billede, der driver mig. Det var dejligt at se min vens begejstring for sit arbejde, og
hvordan hans dybe glæde og kald samtidig mødte Lutons dybe behov.
Tillad dig selv at drømme
Guds historie er en lang fortælling om forvandling og forsoning, som vi bliver inviteret til at
være en del af. Derfor er det også vigtigt, at vi, som min ven i Luton, bærer et mentalt billede
af, hvordan vores studiested, arbejdsplads, bydel, land kunne se ud, hvis det/den var forsonet med Gud. Tillad dig selv at drømme lidt. Invitér Helligånden til at forme en vision for
netop dér hvor du er plantet. Gå så til studiet eller jobbet med oprejst pande, et klart billede
af en forbedret fremtid, fornyet tro og identitet som Guds forsoningsagent.
“For i ham (Jesus) besluttede hele guddomsfylden at tage bolig og ved ham at forsone alt
med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.” Kol. 1,19-20
(den aut. Bibel af 1992).

I følgende artikel er lande og stednavne fjernet fra teksten af sikkerhedsmæssige grunde. (Red.)
Jeg er kommet hjem efter en fantastisk tid i det centrale Asien, hvor jeg har været med til at
dele Bibler ud. ”Bibles to all” er visionen om, at alle hjem, heriblandt i Centralasien, får en
Bibel. I løbet af de sidste to måneder er ca. 500.000 bibler blevet delt ud; det levende ord som
kan forvandle, skabe nyt og åbenbare, at Gud er vores far, som ønsker fællesskab med os. Det
begejstrer mig så meget!
Fra hovedstaden kørte vi mange timer i bus og blev mødt med den smukkeste natur. Folket der
er meget gæstfrit, og i hvert hjem (som er et rundt telt, de kan slå sammen og tage med sig) vi
kom ind i, blev vi budt på slik, mælkete, brød eller kød. Det er så stor en glæde at give Biblen til
folk, som aldrig før har hørt om Jesus. De unge fik et SD kort til mobilen med hele Biblen, Jesusfilmen og lovsange - alt sammen på modersmålet. Nomaderne fik en solcelledrevet lygte med
radio, hvor de kunne lytte til det nye testamente og høre lovsange.
Vi mødte to, der var blinde, og nogle, der ikke kunne læse, som var glade for lygten med radio.
Næsten alle steder fik vi lov til at bede for og velsigne dem, vi havde snakket med. En kvinde
blev helbredt for smerter i armene, og en mand blev helt fri for smerter, han havde haft i sine
knæ. Vi boede i en lille kirke, som bare var syv år gammel, og flere fra menigheden gik med os
ud og delte deres livshistorie. De var så begejstrede for Jesus.
Børnebibelen var et stort hit. Børnene fordybede sig med det samme i billeder og tekst. Vi
mødte også nogle, der var kristne i det skjulte, fordi ægtefælle eller nabolag var imod deres tro.
De blev meget opmuntret af vores besøg. Flere af dem, vi havde besøgt og givet Biblen, kom
til gudstjeneste i den lille kirke. Menigheden tog så hjerteligt imod de nye, der kom. I løbet af
ugen havde menigheden bedt Gud vise dem, hvem de kunne give noget til, og hvad det skulle
være. Til gudstjenesten blev der givet gaver til stor glæde for alle.
Jeg er kommet tilbage til Danmark med store indtryk af et utroligt folk, som lever i en ubeskrivelig smuk natur med en uovervindelig Gud, der kalder på sine børn for at fortælle og vise: “Du
er min elskede søn /datter”

Et lille team tog i starten af sommeren ud fra YWAM for at bruge en uge af deres ferie på at
række ud til nogle af de mange flygtninge, der er kommet til lejre i Athen, Grækenland. ”Her
følger en af deltagernes oplevelse af at rejse som team”. (Red.)
Det var en rigtig god oplevelse at snakke med flygtningene på International Christian Consulate.
ICC er en organisation, der tager sig af kristne flygtninge. Jeg spurgte ind til, hvorfor de (flygtningene) var rejst fra Iran, og de var meget åbne og ville gerne snakke og fortælle. Det var inspirerende, at deres tro på Gud er så stor, at nogle af dem havde været nødt til at forlade deres
hjem, familie og land.
Fællesskabet i gruppen har været super godt. Vi var der for hinanden, og der var plads til og
respekt for hinandens forskelligheder. Det var en positiv oplevelse, og humøret var højt. Jeg
elskede, hvordan Gud var i centrum af vores fællesskab. Det var skønt at være en lille gruppe,
hvor vi alle var kristne, og hvor vi kunne have Gud i fokus sammen. Jeg følte, at jeg kom tættere
på Gud.
Jeg har lært mange ting ved at være med: Bl.a. er jeg blevet bedre til at formulere mig på engelsk, og jeg har lært at lytte til, hvad Gud siger. Jeg har også fundet ud af, at jeg elsker at møde
og snakke med mennesker, jeg ikke kender, og jeg føler mig mere modig ved at have overskredet grænser. Jeg har en stærk følelse af, at jeg blev brugt af Gud, og jeg har fået oplevelser og
minder for livet.
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Turister og lokale folk fik i juni på Strøget lov til at opleve at møde Guds kærlighed, kreativitet
og skønhed gennem en flot blanding af show, leg, dans og evangelisation. YWAM havde nemlig
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Introduktionen til den induktive måde at studere Bibelen har til formål at skabe en opmærksomhed hos deltagerne på, hvordan Bibelen kan studeres via metodens tre søjler: observation,
fortolkning og tilegnelse. Gennem studierne vil deltagerne få lyst til at grave dybere i Skriften
for at opdage tekstens sande betydning og finde principper, som kan anvendes idag, ved at studere en af Bibelens bøger.
Heinz Zenger, fra Schweiz er begejstret for at undervise ud fra Guds Ord. Han startede SBS (School of Biblical Studies) i Schweiz og har arbejdet med Bibelstudier i over 20 år i hele
Verden.
TILMELD DIG VIA VORES HJEMMESIDE:
https://www.ywam.dk/introduktion-til-bibelstudier
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Dit medlemsskab er meget mere end prisen på kontingent. Medlemskab er vigtigt for at vi kan
fungere som forening i Danmark. Inviter gerne en ven til også at blive medlem.

1. - 3. november seminar i København
Hvilket unikt design har Gud skabt dig med?

Enkeltmedlemsskab: 150 kr. årligt.
Deadline for tilmelding: Mandag d. 28. oktober (først til mølle-princippet)
Familiemedlemsskab: 350 kr. årligt.

DIGosVIA
Det er så nemt at gøre en TILMELD
forskel. Støt
vedVORES
at bliveHJEMMESIDE:
medlem.

https://www.ywam.dk/destiny-by-design-dk/
Bliv medlem her

Stå sammen med os og bed for:
DTS’en. Vi har syv elever. Bed gerne for både stab og elever. Bed også for vores
undervisere.
KKI Efterårslejr. Bed for at lejren må være livsforvandlende og flere må opleve Guds
kald..
Vores nuværende medarbejdere og at vi bliver flere. Bed især for medarbejdere med
evner for medier og kommunikation. Bed også for beskyttelse, helbred og økonomi.
For YWAMs arbejde i København og for medarbejderne. Bed også gerne for
renovationen af Soli Deo Gloria.
Tak Gud for vore nye medarbejdere, og bed gerne om at han vil sende endnu flere til
missionsmarken.

Dit medlemsskab er meget mere end prisen på kontingent. Medlemskab er vigtigt for at vi kan
fungere som forening i Danmark. Inviter gerne en ven til også at blive medlem.
Enkeltmedlemsskab: 150 kr. årligt.
Familiemedlemsskab: 350 kr. årligt.
Det er så nemt at gøre en forskel. Støt os ved at blive medlem.
TILMELD DIG VIA VORES HJEMMESIDE:
https://www.ywam.dk/medlemskab/

Du kan vælge at få tilsendt stayConnected som email
Alt du skal gøre er at tilmelde dig vores mailliste via vores hjemmeside.
https://www.ywam.dk/stayconnected

