Kære Læser
Efterårets udgave af stayConnected er nu klar. Her får du, som læser, et indblik i det nuværende
initiativ til global bøn i YWAM og en opfordring til personlig refleksion af vores landsleder. Vi
fortalte i sidste nummer at vi har fået flere medarbejdere. Vi bringer her en kort video fra Sjellebro,
hvor vi kort præsenterer Gustav, Markus og Bertram. I december viser vi lidt fra de nye medarbejdere i København.
Som altid har vi både bedeemner og kalender til dig sidst i mailen.
Rigtig god fornøjelse!
Mette

Støt YWAM

September har været en spændende måned her i Danmark og globalt. YWAM rundt om i hele verden
har brugt ekstra tid til at søge Gud i bøn, faste og gennemgang af det Gud har talt til YWAM igennem tiden, og det har været en stor velsignelse. Vi har også haft møder online med YWAM Europa og
Afrika med langt over 4000 deltagere. Som Darlene Cunningham udtrykker det, har YWAM aldrig før
på noget tidspunkt været så forbundet globalt på kryds og tværs, dog savner vi kaffe, kram og knus
og det, at kunne mødes fysisk. Fire nøgleord udgjorde rammerne for bønnen:
TILBAGEBLIK - OMVENDELSE - TILPASNING - UDSENDELSE.
TILBAGEBLIK OG OMVENDELSE
I år fylder YWAM 60 år, så der er meget at se tilbage på; alt hvad Gud har talt, løfterne, formaningerne,
erfaringerne og trofastheden. Dette ledte os til et personligt og tjeneste-mæssigt eftersyn. Omvendelse, det andet ord af de fire, må resultere i at vende tilbage til Gud og bekræfte lydighed og villighed til
at vandre med ham. Er der noget, vi har været ulydige i? Har vi bevæget os væk fra vores vision/værdier eller måske den første kærlighed? Vi har hver især brug for at kunne besvare disse spørgsmål, og
netop den tid, vi er i nu, giver stof til eftertanke, synes jeg.
Tænk om vi passede lige så godt på vores renhed i vandringen med Gud som på ikke at blive smittet
eller smitte med COVID-19. Tænk om vi, hver gang vi spritter hænder, bad Helligånden om at ransage
vores hjerter. Hvis Helligånden viste os noget, eller vi selv mærkede symptomer på synd, så gik vi i
selvisolation med Gud, gjorde op med synden og undgik at sprede den til andre.
Vi kunne også søge Gud om visdom for, hvordan Han ønsker at bruge os i den verden, vi er i nu. Hvis
Jesus gik rundt i Danmark i dag, hvordan ville Han opføre sig? Ville han sætte sig på en kantsten og
vente på, at alt blev normalt igen? Jeg tror, vi ville finde Ham i færd med at møde mennesker i deres
ensomhed, smerte og håbløshed. Tiden er lige nu til at komme ud af vores kristne fællesskaber og
møde mennesker, hvor de er. Der har sikkert aldrig været mere åbent i Danmark for at høre om Jesus,
og mange vil gerne have forbøn.
Har du prøvet at kigge en person i øjnene og sige: “Fremtiden skræmmer mig ikke, fordi jeg er elsket
af Jesus, og jeg elsker ham”. Jeg har og kan varmt anbefale det.

Selvom kalenderen nu siger oktober, føler vi stadig en invitation til særlig fordybelse og til at sætte
tid af i forventning til, at Gud taler ind i de fire ord: TILBAGEBLIK - OMVENDELSE - TILPASNING UDSENDELSE. Vi giver hermed invitationen videre til dig. Husk også at YWAM København stadig har
lovsang og bøn hver mandag aften i Soli Deo Gloria og via Facebook.

VI ER BLEVET FLERE

Fra venstre: Gustav, Bertram og Markus

Clara, Andreas og Emilie

- Og det er vi glade for! Hen over sommeren har medarbejdere sluttet sig til; både på Sjellebro og i
København. Nye input, flere idéer, praktiske gaver og en kæmpe hjælp på kontoret kan virkelig mærkes - De gør en stor forskel. Tag godt imod Gustav, Markus og Bertram på Sjellebro og Clara, Emilie,
Andreas og Maria i København. Vi havde desværre ikke mulighed for at få Maria med på billedet
herover, men vi glæder os til at præsentere hende i næste stayConnected.

Tryk her og se den korte video med Gustav, Markus og Bertram på
Sjellebro (og vores nye husdyr Bacon og Flæskesteg)

Sommeren er unægteligt ovre, men efterdønningerne føles stadig. Vi havde fem lejre, en travl sommer, men også en sommer hvor vi oplevede, at der var plads til kreativitet, mangfoldighed, forskellige interesser og generationer. Vi kunne se, hvordan Guds kærlighed og kraft kan virke i os og igennem os, fra de små til de store. Vi synes ikke, at vi skal holde det for os selv. Derfor vil vi også dele
det med dig. Her kommer nogle af disse oplevelser:
”At være på lejren var livsforvandlende og vildt trosbekræftende. Da jeg kom, havde jeg mange
spørgsmål om alt omkring min tro. Jeg ville så gerne Gud, men jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle
komme til ham. Jeg lærte, at Gud ikke er langt væk, og jeg fik redskaber, jeg kan bruge resten af mit
liv, og minder jeg aldrig glemmer. Nu har jeg planer om at tage på DTS (Discipelskabstræningsskole,
red.) til januar.”
- Amanda Christiansen (18 år) - Come and see Youth Camp
”Jeg synes, at det var super sjovt at være med på denne lejr. Jeg lærte også noget, som har gjort en
stor forskel i mit liv i månederne efter lejren. Jeg lærte nemlig, at selv om man er bange for noget, så
kan man stadigvæk få noget sjovt ud af det, hvis man tager kampen op mod frygten.”
- Simeon Sejer Tinggaard (10 år) - King’s Kids Go Camp
”Inden jeg kom afsted, var der en del forhindringer, men jeg kom igennem og deltog i en rigtig god
sommerlejr. Jeg mødte nye mennesker, oplevede dejlig lovsang og gode snakke med spændende
mennesker på gaden.”
- Lars Lorentzen – Share the love”
Den store gæstfrihed og venlighed såvel som de smukke ydre rammer var overvældende for mig og
mine to børn. Det sociale var favnende og omsorgsfuldt blandet med lige dele sjov og ballade med
bl.a. rundbold og kanoture etc. Jeg fik lejlighed til at spørge taleren: Stefaan Hugo om nogle åndelige ting, som jeg havde søgt svar på i 20 år. Jeg oplevede pludselig en åndelig mentor, som havde
Guds visdom.”
- Randi Diallo-Madsen – Come and See family camp
Vi glæder os til næste års lejr eller lejre. Vi ved dog ikke, hvordan næste sommer kommer til at se ud
endnu med coronaepidemien. Hold øje med vores hjemmeside og Facebook.

Stå sammen med os:
For vores venner og medarbejdere i Armenien. Konflikten mellem Armenien og Azerbaijan er
trappet yderligere op disse dage. Folk søger tilflugt på basen i Armenien med behov for både
mad og et sted at sove. Bed for Guds fred, politiske løsninger, beskyttelse, forsoning og frelse.
For vores venner og medarbejdere i Hviderusland. Politisk ufred er stadig udbredt efter valget i
august. Bed for beskyttelse og frimodighed for de kristne til at være en velsignelse, der hvor de
er, og for Guds fred og velsignelse for Hviderusland.
For visdom og kreativitet i planlægningen af næste års DTS, Familielejr og fremstød til Letland.

Dit medlemskab er meget mere end prisen på kontingent. Medlemskab er vigtigt for at vi kan
fungere som forening i Danmark. Invitér gerne en ven til også at blive medlem.
Enkeltmedlemskab: 150 kr. årligt.
Familiemedlemskab: 350 kr. årligt.
Det er så nemt at gøre en forskel.
Bliv medlem her

Kalenderen
Pga. den seneste tids udvikling i coronasmitte har vi set os nødsaget til at aflyse vores resterende Jesus Tables og YWAM Nights i år samt nytårslejren. Vi håber på at situationen vender,
og at vi som samfund snart igen kan færdes uden at skulle tænke pandemi ind i vores dagligdag. Samtidig har vi brug for at tage ansvar fra vores side. Vi glæder os til at byde velkommen på vores baser igen. Vi vil bruge tiden indtil da på renovere, male og andre praktiske
gøremål og på planlægning og at drømme sammen.
JULI
Uge 28
25.-31.
SEPTEMBER

Families with a Mission outreach
Fjellerup Familielejr

Liepaja, Letland
Djurslands efterskole

Hands & Feet DTS

YWAM København har stadig Worship Night mandag aften kl. 19-21, men via livestream på
Facebook-siden YWAM Copenhagen.
Hold øje med vores hjemmeside og Facebook-side for både YWAM Danmark og YWAM
København.
Vi tager forbehold for ændringer i kalenderen.
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