
Velsignet nytt år - 2022!



Kjære venner!

Nok et uvanlig år er gått. Mange mennesker verden over hadde håpet 

på bedre tider med mindre sykdom og reisebegrensninger. Men det tok 

ikke mange dagene inn i 2021 for å stadfeste at vi ikke var tilbake til 

normalen. Vi syntes det var spesielt at vi kunne møtes og dele Guds Ord 

under ASI konferansen i Norge de første dagene av det nye året. Bare 

timer etter at konferansen endte, kom det nye restriksjoner på offentlige 

samlinger. Vi fikk et mulighetens vindu til å nyte et åndelig fellesskap.

På tross av nye nedstengninger, fortsatte misjonstjenesten. Vi kunne 

gjennomføre 10 dager i bønn via Zoom. Det er alltid en flott måte å 

starte det nye året på, og selv om vi ikke kunne møtes fysisk, var det 

godt å være forenet i bønn.

Mange av Bibelstudiene mine og de evangelistiske møteseriene ble holdt 

via Zoom de første månedene av året. Vi nøt det fellesskapet vi kunne ha 

i mindre grupper med menighetsmedlemmer. Idet vi gikk våren i møte, 

og været ble varmere, lettet restriksjonene og det var en velsignelse å 

kunne møtes igjen i person.



Det er alltid en glede å se evangeliets frø slå rot. På vårparten begynte 

en ny familie (far og datter) å komme i kirken i Hønefoss. Faren fortalte 

meg at han hadde vært på det lokale kjøpesenteret og hørt barnekoret 

vårt synge. Gleden i barnas ansikter hadde gjort så stort inntrykk på ham, 

og da han hørte at vi møttes i kirken hver lørdag, ønsket han at datteren 

skulle få oppleve et slikt miljø. Du kan forestille deg gleden når barna våre 

hørte hva deres misjons-sang hadde utrettet!

I løpet av sommeren fikk vi besøk av en gruppe ungdommer. De satte 

i gang en rekke misjonsaktiviteter sammen med Hønefoss menighet. 

IMPACT er en misjonsorganisasjon startet av ungdommer. De velger 

et område hver sommer der de kan drive misjon. I løpet av uka hjalp 

de folk som trengte det og delte ut sunne snacks og åndelig litteratur 

på gata. 

Selv om vi bare kunne ha et begrenset deltagerantall, var vi takknem-

lige for å kunne gjennomføre Levende Vann sommerleir 2021. Tre hundre 

mennesker tok del i leiren i Fyresdal. Vi nøt en åndelig fest og lot oss inspir-

ere av Guds Ord og fellesskapet med andre troende. Et av høydepunk-



tene var dåpen nede ved innsjøen sabbats kveld. Vitnesbyrdet til ham 

som ble døpt åpenbarer Guds forvandlende nåde. Det er vår bønn at vi 

kan møtes uten restriksjoner sommeren 2022.

I løpet av høsten og vinteren har vi vært travelt opptatt med forskjellige 

misjonsaktiviteter, både via nett og i person. Det hele har skjedd lokalt, 

og det er rart å tenke på at 2021 har vært et år uten en eneste flytur. 

Selv om vi savner venner og familie i andre land, er vi takknemlig for at 

Herren har ledet oss gjennom disse uvanlige og utfordrende tidene. Folk 

trenger evangeliet mer enn noen gang, og det er et privilegium å få lov 

til å dele slikt et dyrebart budskap, fylt av håp. Vi vil takke for bønn og 

støtte i året som har gått, og ser fram imot hva Gud har i vente for året 

som ligger foran.

Vi ønsker dere et lykkelig, sunt og velsignet nytt år! 

Vennlig hilsen

Daniel, Silvia, Elias, Enoch    


