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      En utfordrende tid !
Hva sier Guds Ord til oss ?

 Troen på Guds Ord hjelper oss til 
  å seire over «terroristen « frykt ! 

Frykt ikke på mandag for jeg er med deg på tirsdag. Se deg ikke råd-
vill omkring på onsdag, for jeg er din Gud på torsdag. Jeg styrker deg 
på fredag, og hjelper deg på lørdag. Så holder jeg deg oppe med min 
rettferds høyre hånd på søndag !



     Pinse på ny !
                       - Kjell Haltorp -

Ikke lenge siden vi feiret pinse,  noe som for mange nordmenn er helt fremmed. 
Hva er dette for noe merkelig er det mange som spør !
I Lukas 3:16 profeterer døperen Johannes at det var en som skulle komme som var 
sterkere enn han, og at han skal døpe dere i Den Hellige Ånd og ild.
Jesus sier til sine disipler på Kristi Himmelfartsdag, Ap.gj. 1:8. “Dere skal få kraft til 
å være mine vitner.”
Ap.gj. 1:8 er et hovedvers for hele Apostlenes Gjerninger.

Disipplene var redde og fryktsomme etter Jesu død på korset, fordi de ikke forstod 
og heller ikke tok imot Jesu undervisning om at Han skulle oppstå. Så kom Pinse. 
Ap.Gj. 2:1 Et mektig vær kom fra himmelen. De 120 på øvresalen ble alle fylt med 
Den Hellige Ånd. Alle talte i nye tunger.
Disipplene hadde fått befaling om å være i bønn i 10 dager. Dette skapte en for-
ventning og en enhet blant dem. Da Gud sendte sin ild over dem, var de alle sam-
stemt. Påske og Pinse er den store revolusjonen i menneskehetens historie. Pinse 
er fødselsdagen for Guds menighet som startet i Jerusalem hvor Peter stod frem og 
talte med stor frimodighet. Folket spurte: «Hva skal vi gjøre ?» Peter svarte klart og 
tydelig: (Ap.gj.2:38) – «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi 
befaling til syndenes forlatelse. Så skal dere få Den Hellige Ånds gave.»
3000 tok imot, ble født på ny, døpt i vann og Den Hellige Ånd. Hvilken start for 
menigheten !

Den hellige personen, Den Hellige Ånd, er først og fremst en kjærlighetsperson. En 
person som gir oss kraft til å være vitner. Denne personen hjelper oss til å seire over 
frykten. Da kan vi bringe ut verdens beste budskap, evangeliet !
Pinse er ikke først og fremst tungetale – det er viktig til egen oppbyggelse – men 
Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Da seirer vi over frykten til å være frimodige 
vitner.
Pinse ble en kraftig opplevelse og særs viktig for vår historie. Disipplene ble igjen og 
igjen fylt av Den Hellige Ånd slik at evangeliet kunne spre seg over datidens Europa.

Å kunne samarbeide med Den Hellige Ånd, denne kjærlighetspersonen, gjør at vi 
kan få se Guds gjerninger i vår hverdag og når menigheten samles.
Personen Den Hellige Ånd er også en bønneperson. Han er den enseste spesialist 
på området. Han lærer oss å be og holde ut i både gode og onde dager. Han beriker 
våre liv så vi kan oppleve glede og frelsesfryd.

Vil få takke for den støtte som du gir som gir oss mulighet til å hjelpe i disse 
koronatider. Behovene er store. Vi får henvendelser om hjelp fra Jordan, Syria, 
Libanon, Egypt, Tyrkia og Balkan

Tusen takk for forbønn og økonomisk støtte !



        Veien til Gud !
       - Jan Christensen -

Boka “Veien til Gud” er oversatt til veldig mange språk. Den siste utgivelsen er på 
Urdu. 1000 bøker er trykket opp og blitt delt ut i Lahore i Pakistan. Se bilder

Veien til Gud er oversatt til mange språk. Her er en oversikt over hvilke språk som er 
tilgjengelige:
1. Engelsk   9.  Svensk   17. Norsk 
2. Arabisk  10. Polsk   18. Swahili
3. Tysk  11. Hebraisk  19. Farsi
4. Spansk  12. Bulgarsk  20. Italiensk (Ikke ferdig oversatt)
5. Tyrkisk  13. Ungarsk  21. Tjekkisk (Ikke ferdig oversatt)
6. Russisk  14. Fransk
7. Albansk  15. Urdu
8. Makedonsk 16. Amharisk (offisielt språk i Etiopia)



              Outreach i Juba, Sudan
     - Anthony Almas Ladole -

Hilser dere i navnet til vår Herre Jesus Kristus, vår frelser.
Jeg og teamet på syv andre troende ønsket å gå ut for å forkynne Guds kjærlighet 
til folket på gater og markedsplasser i Juba. Dette siden kirkene ble stengt av 
helsedepartementet som et tiltak for å forhindre spredning av koronaviruset. 
Siden regjeringen i Sør-Sudan nå tillater gjenåpning av barer, restauranter og 
markeder, tenkte vi å dele evangeliet på denne dagen 30. mai, som er den inter-
nasjonale dagen for «Global outreach». 
Teamet ble delt inn i to og hver gruppe skulle dekke to markeder. Gud ledet oss 
gjennom Den Hellige Ånd. Fordi vi forkynner uten offisiell tillatelse, var noen av 
gruppemedlemmene redde for å ta bilder og videoer, men Gud beskyttet oss.  Vi 
kunne dra til noen veldig overfylte steder/ markeder, så teamet dekket de fire 
største markedene i Juba. Vi fikk be med 65 personer til frelse. All ære til Jesus.

        Anthony med ropert og mikrofon forkynner evangeliet



          Hei kjære venner !
         - Adele Hansen, Libanon -

Først av alt vil jeg bare si TUSEN TAKK for alle gaver som har kommet inn de siste 
ukene. Jeg er helt overveldet og rørt og så full av takknemlighet for hvordan dere 
har sådd inn til arbeidet og gjort det mulig å velsigne mange familier med mat!!! 
TUSEN TAKK!!! Det har vært en glede å kunne gå på butikken og handle. Siden jeg 
bare kan kjøre bil 3 dager i uka og handle begrenset antall av hver ting har det blitt 
mange turer på butikken. Tror de lurer veldig på hva hun norske gjør og hun må 
være utrolig sulten og spise mye !
Jeg ser hvilken god kontakt jeg har fått på butikken og en åpenhet blant betjenin-
gen. Hvis noen av betjeningen ser meg men jeg ikke kommer til deres området, 
kommer de til meg og spør hvordan det går og om jeg trenger noe. Er det mye kø i 
kassa, åpner manageren ei ny kasse for meg slik at jeg skal slippe å vente så lenge.  
Den ene dagen beklaget hun ene i kassa seg for at hun var så stille men hun sa hun 
var så trøtt og sliten. Jeg sa til henne at jeg kunne be for henne med en gan og bad 
i Jesus navn, med flere folk rundt. Hun ble helt overrasket og sa kan du bare gjøre 
sånt her?? Ja, Jesus han hører og hjelper oss når vi kaller på Ham! Hun smilte og 
takket og du kunne se hvordan hun ble lettere til sinns.

Vi har delt ut mat til mange familier. Vi har samlet dem i kirka, og delt ut derfra. Vi 
hadde håpet å kunne gå rundt og besøke dem. Men siden området de bor i er veldig 
overvåket og min bil er kjent av alle du helst ikke vil skal kjenne den så har vi gjort 
det slik. Vi hadde håpet situasjonen i Libanon ville åpnet opp mer denne uka, både 
for besøk og samlinger. Men på torsdag bestemte regjeringen seg for å utsette og 
vente enda 4 uker for å se om det blir en mer åpning da......

Jeg har vært to ganger i Beirut for å hente matposer som jeg har kjøpt der for å 
kunne gi ut til familiene. En varebil skulle egentlig frakte alle posene ned til meg, 
men på grunn av omstendighetene må jeg hente dem selv. Vi stablet så mange 
poser vi kunne få plass til før vi kjørte hjem igjen. Etter 3 måneder er det utrolig 
godt å se andre ting enn den 5 min lange veien til butikken. 

Forrige uke følte jeg at det var flere Kurdiske familier, som ikke er i kirka, som 
trengte hjelp. Jeg spurte en av dem som jeg stoler på, Joan, og som jeg har mye 
med å gjøre, om han visste om noen familier som virkelig var i nød. Joan fortalte 
at han visste om 7 familier som ikke hadde noe. Han sa det er mange som sliter, 
men de fleste har litt frukt og grønnsaker som de kan spise og bytte til seg det de 
trenger. Men disse 7 familiene har ingenting, han hadde vært hos en av familiene 
et par dager tidligere og hadde tenkt: “ hvordan skal de overleve, de har jo ingen 
verdens ting.” Jeg lagde en extra stor pose til denne familien og lagde gode poser 
til de andre familiene også. Takk for at dere så generøst står sammen med meg, 
det er DERE som gjør dette arbeidet mulig!! Joan og en av de andre kurderne pa-
kket «vespaene», motorsyklene sine med mat poser, fordi 3 av familiene bodde så 



langt fra Tyre, i en landsby helt på grensen til Israel. Joan fortalte om glede og jubel 
når posene kom!! De hadde danset og jublet!! Be for disse familiene, spesielt disse 
7 som ikke er i menigheten om at de skal få oppleve Jesus på en helt spesiell måte 
og få en lengsel til å kjenne Han!!

Gjennom en kontakt som mamma og pappa har i Finland, men som opprinnelig 
kommer fra Libanon, har jeg fått kontakt med en ny pastor ca 1t kjøring fra Tyre. 
Han hadde også noen Irakiske og Syriske flyktninger i menigheten som hadde store 
behov samt et par Libanesiske familier. Så jeg håper å treffe han denne uka og vel-
signe disse familiene med litt matposer også.

Planen er å komme til Norge og Flekkerøya i slutten av juli. Etter x antall kanseller-
ing og ombookinger av billettene jeg har kjøpt fra Beirut til Norge med diverse mel-
lomlandinger i Europa ser det ut som at jeg har en billett som skal ta meg til Norge, 
med en lang omvei til Stavanger, men bedre enn Bergen som de først ville booke 
meg om til. Men igjen, jeg får komme HJEM, noe mine venner og familier her ikke 
får mulighet til. Be at billettene jeg har nå ikke skal bli kansellert igjen og at
flyplassen i Beirut åpner opp i god tid før jeg skal reise.

WhatsApp: +47 46 54 77 78
Bank konto: 6320.06.78844

Bil fylt opp med matposer hentet i Beirut

Matposer gitt til 7 kurdiske familier som
ikke tror på Jesus 

Hjemmebesøk med mat, bleier og
forbønn. Nyskjerrige på Jesus !

Litt av maten 
som er hand-
let inn.
Mange fami-
lier er blitt 
velsignet og 
fått mat på 
bordet gjen-
nom deres 
giverglede.



     50 års jubileum !
              - Per K. Rønhovde -

karismatiske vekkelsen. De var naboer og hadde kontor ved siden av hverandre i   
Filadelfia. De skilte lag under striden om Sarons Dal da de hadde forskjellige 
meninger om saken. På slutten av livet til Morgan ble de gjenforent og forholdet 
dem imellom be igjen som i “gamle dager”.

Et 50 års jubileum er en viktig milepel, men det som er så flott med Kjell er at han 
ikke hviler på sine laurbær. ( Har vært i tjeneste i 58 år nå) Visjonene for fremtiden 
er store, og alderen ser ikke ut til å innvirke på gløden og iveren over å se nye 
mennesker frelst, helbredet og satt i brann for Guds rike.
Kjell har vært pastor i flere menigheter, han har plantet en menighet - Sørlands
kirken i Arendal - som i dag betjenes av hans sønn, Peter Haltorp.
Misjonshjertet har alltid vært stort, og det har ført til at Reach the Nations ble en 
realitet, med fokus spesielt på Midtøsten. Israel ble en selvfølge, men kjærligheten 
til det arabiske folket har ledet Kjell til mange nasjoner rundt Israel. Land som Syria, 
Jordan, Libanon, Irak og Tyrkia har vært kjerneområder i mange tiår. Balkan har 
også vært et pionerområde, hvor Makedonia og Albania ble sentrale.

Jeg har siden 2006 fått reise sammen med Kjell til alle disse destinasjonene, møtt 
ledere og pastorer som virkelig er helter i mine øyne. Når de nevner Kjell i våre 
samtaler, blir han omtalt som en far for dem, og det med rette. Kjell har en faderlig 
omsorg for disse sine “sønner og døtre” som han har vært og fortsatt er et forbilde 
for. Hva fremtiden vil bringe blir spennende å se. 
Starte bibelskoler i Midtøsten står øverst på agendaen. Sølvi og jeg leder nå den 
første bibelskolen som er startet i Jordan. Egypt er klar for oppstart, Tyrkia, Irak og 
Israel venter på vårt initiativ.
Spennende å få være sammen med en mann som ikke har parkert, men heller har 
økt farten i liv og tjeneste. Bless you my friend !

I år er det 50 
år siden Kjell 
Haltorp ble 
medpastor i 
Filadelfia Oslo 
etter David 
Østby.
Her sammen 
med Morgan 
Kornmo.
De stod sam-
men under 
Jesus 
bevegelsen 
og den



                  Bryllupsfest !
       - Per K. Rønhovde/Solfrid Quist Natvig -
Det var en virkelig høytidsstund da Margot Elle og Kjell Haltorp giftet seg fredag 
26.06.20. Birger Wroldsen stod for selve vielsen, og Solfrid Quist Natvig og Per K. 
Rønhovde var forlovere.
Virkelig flott og kunne feire kjærligheten i en voksen alder. Mennesker som elsker 
Jesus og ønsker å tjene han med sine liv, var merkbart under hele vielsen. Nydelig 
lovsang som løftet opp Jesu navn, og en rørt Birger Wroldsen talte til brudeparet.
Han leste fra Jesaja 43.19 - “Se, jeg gjør noe nytt .... “  og I Kor. 13 om kjær-
ligheten (v.4) Ønsker å velsigne Margot og Kjell inn i deres fremtid sammen. Må 
Herren styrke dere og gi dere alt dere trenger til i liv og tjeneste. Vi heier på dere !

Margot Elle som er født i Farsund, er ei aktiv dame som har vært engasjert i krist-
ent arbeid hele sitt voksne liv. Hun har alltid vært en som går foran og har startet 
og ledet mange bibel- og bønnegrupper, og ledet mennesker til Jesus. Hun var 
president i Aglow den gangen dette kvinnearbeidet startet i Farsund.
Hennes kjærlighet til Jesus, lengselen etter å se Guds herlighet åpenbart, en brann 
for evangeliet og menneskers frelse har preget henne i alle år.
Hennes dype kjærlighet til Guds Ord kommer tydelig fram når hun taler og undervis-
er fra Bibelen. Margot er i lederteamet for pinsemenigheten på Vanse. Hun ble enke 
for 5 år siden, og har 3 barn, barnebarn og oldebarn.





        Bibelskolen i Jordan
              - Sølvi Rønhovde -

Siden forrige blad kom ut i mars, har korona viruset gjort sitt inntog både i Jordan 
og Norge. 16. mars måtte Per og jeg reise hjem til Norge på oppfordring fra den 
norske ambassaden. 
Vi fikk akkurat avsluttet de fire første ukene av vårsemesteret før korona slo ned i 
Jordan med full kraft. Søndag 15. mars ble alt mer eller mindre stengt, kirker, 
moskeer, skoler m.m. Vi måtte skaffe oss fly billettter hjem innen 24 timer, og dette 
ble en utfordring, men vi lyktes og har vært i Norge siden.

Det var trist å måtte forlate alle elevene uten at vi kunne fullføre skolen. Takket 
være våre madarbeidere, Maher og Christine, så fant vi en måte å opprettholde  
kontakten med elevene på ved og sende dem undervisningsvideoer via WhatsApp.
Vi hadde kjøpt både kamera og redigeringsutstyr her i Norge som skulle blitt fraktet 
til Amman med våre lærere, noe koronavisruset satte en effektiv stopper for.
Løsningen ble en Iphone, et redigeringsprogram og dubbing av tale. Slik har vi 
kunnet sende 15 minutters undervisning en gang i uken siden slutten av mars, noe 
vi vil fortsette med ut juli mnd. Mange av våre lærere har bidratt på en fantastisk 
måte, og både fjorårets og årets elever har blitt oppmuntret av disse videone.

En iraker i menigheten  har hver søndag sendt møtene der ifra live via Facebook. 
Han har også en egen nettside hvor han legger dette ut. Her har også våre videoer 
blitt gjort tilgjenegelige. Det viser seg nå at videoene har blitt brukt i en arabisk  
menighet i Brasil, i menigheter i Australia og Irak, og blandt venner og kjente til 
våre elever.

Siden koronavieuset fortsatt er fullt oppegående både her hjemme og i Jordan, vet 
vi ikke når det åpnes for retur til Amman. Alt er i det uvisse. Hadde vært fint om vi 
kunne gitt elevene de to siste månedene de mangler, men vi må vente og se.  



               Reach the Nations 
              Sommerkonferanse
  ” Se, jeg g jør noe nytt ! ” Jes.43.19.
    Farsund Fjordhotell 7. - 9. Aug.
 Møter:
 Fredag  kl. 19.00
 Lørdag  kl. 10.00 - 13.00, Seminarer.
 Lørdag  kl. 19.00
 Søndag kl. 11.00 og 15.00
 Mat mellom sesjonene på lørdag og søndag !

  P.g.a. korona restriksjoner må vi ha påmelding. 
  Tlf:  90105524   eller E.post:  post@lpm.no

               Håkon Fagervik     Birger Wroldsen       Kjell Haltorp         Peter Haltorp

   Arr: Lista pinsemenighet og Reach the Nations
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Hvordan får jeg kontakt med Gud ?
Du kan be denne frelsesbønnen høyt: “ Jesus, jeg tror at du døde for mine synder og
stod opp fra de døde. Jeg vil at du skal være Herre i mitt liv. Kom inn i mitt hjerte
Jesus. Frels meg, fyll mitt hjerte med Den Hellige Ånd ! “ Har du bedt denne bønnen
nå, så er du frelst. Les Johannes Evangelium Kapittel 1, vers 12. “ Alle som tok i mot
Jesus, ble Guds barn”.
Det er nå viktig at du søker fellesskap med andre kristne. Ta kontakt med en kristen
menighet.


