
"På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skal de tie, ikke hele
dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro! 
 Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og før han gjør
henne til en lovsang på jorden!"
Jes. 62:6-7 

Februar 2022

BØNNENS ÅRBØNNENS ÅR



Tenk så herlig og viktig å proklamere 2022 som bønnens år. Vi var samlet i pastor-
teamet til ett døgn med bønn og felleskap og da ble det klart at vi måtte vie 2022 til
bønn. Januar har vi brukt til bønn og faste og det har vært utrolig sterkt, og
fantastiske kvelder med lovsang og bønn i menigheten. Når vi bestemmer oss for å
bruke mer tid i bønn både personlig og som menighet, så vil vi vokse og se mer
resultater enn vi noen gang har gjort, uansett kall og tjeneste. Herren kaller oss til å
stille oss på muren, som forbedere i en tid av mørke og frafall, så reiser Herren opp
sitt folk i ny kraft og salvelse.

2021 har vært ett år med sosial avstand og mindre samlinger enn vi bruker å ha,
men vi har fått etablert Troens Ord i Etne, og der har i en nå en flott gjeng som
virkelig er motivert for å utgjøre en forskjell for Etne og bygdene rundt. Vi har hatt
møteuke med Håkon Fagervik, vi har hatt møter både i hjemmene og på
kulturhuset, og gleder oss til å se hvordan Herren vil lede oss videre. Vær med å be
for arbeidet i Etne og at vi skal få nåde til å lede mange til Jesus i tiden som kommer. 

Vi har fått gjøre mye i misjon og på misjonssenteret så fortsetter arbeidet med full
kraft og vi har fått 13 nye mål som gjør at vi kan planlegge flere utvidelser her. Jeg
og Kjell fikk reise til Egypt og lagt til rette for Bibelskole oppstart, som faktisk starter
nå i slutten av februar, ca 70 studenter som bare lengter etter å komme igang. Vi ber
og tenker mye på Anita og Jan Bjarne som arbeider videre i Argentina, og det er flott
å lese de rapportene som kommer 
fra dem. Vær med å be for misjon hver eneste dag og på
 den måten så er du en viktig brikke i det Herren gjør
 også internasjonalt. 

Herren har så mye godt for oss , og vi 
ønsker å se Guds rike komme med kraft og 
herlighet i 2022. Se mennesker frelst, helbreda 
og satt i frihet. Den som sønnen får frigjort, 
blir virkelig fri og det er derfor vi arbeider, 
at enda flere skal få møte Jesus og komme
 inn i en levende relasjon med Han. 

Hjertelig hilsen pastor 
Birger Wroldsen
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Line Sofie Apeland blir Troens Ord sin
misjonær i Kenya  

Line Sofie har i lang tid nå vært med i Troens 
Ord og har delt med oss både gjennom 
vitnesbyrd og forkynnelse. Ho har hele tiden
vært tydelig på kallet som ligger på henne og 
derfor var det ekstra spesielt å høre henne 
dele om dette på søndagens møte og at vi fikk 
be for henne. 

Troens Ord har siste årene fått bygge opp ett 
misjonssenter som nå har over 100 barn som 
går skolen og over 80 barn som bor på 
barnehjemmene våres. Du kan lese mer på 
www.masaimisjon.no. Det er stadig utvikling 
og bygging og senteret vokser på alle måter, 
og noe av det som vil få stor betydning er en 
helseklinikk og fødestuer som vil være med å 
redde liv fra den dagen vi kommer igang. 
Dødeligheten er stor her inne i bushen, og 
med enkel helsehjelp kan vi redde mange liv 
og gi også fødende en god og trygg plass å føde. 
Line Sofie reiser ned som misjonær, mest 
sannsynlig i midten av September. Line Sofie 
er jo lege og vil være med å bygge opp helse-
stasjonen der, men også forkynne evangeliet 
som ligger henne sterkt på hjertet. Vi har en 
drøm om å reise ut der evangeliet enda ikke har fått rotfeste, starte menigheter
og starte arbeid også her. 

Det viktigste nå er at vi løfter Line Sofie opp i våre bønner, at denne
forberedelsestiden blir best mulig og Herren skal få lede henne i hvert steg ho
tar. Vi vil også trenger flere støttepartnere økonomisk, sånn at vi kan gjøre dette
på en god måte og få bygd opp de nødvendige byggene som skal betjene folket
der nede. Ønsker du være med å støtte med ett beløp per måned, så skal du vite
at du sår i god jord og pengene vil bli brukt på best mulig måte.

Konto nummer for Masai Misjon er : 
3361.11.7421 eller vipps : #126826 



Hei, akkurat nå befinner jeg meg på Kona i Hawaii. Etter jeg fullførte
førstegangstjenesten var jeg veldig usikker på hva jeg skulle gjøre det neste
halvåret. Jeg har lenge følt at Gud har lagt på hjerte mitt at jeg skulle ta en
Disciple Training School. Jeg ble stadig påminnet om denne skolen via bekjente
og sosiale medier. Det var heller ingenting annet jeg fant interessant å gjøre
dette halvåret, og bestemte meg da for å søke rundt 3 måneder før oppstart av
skolen på linjen Medical Disciple Training School.

Linjen omhandler Emergency Trauma Training og det handler ikke bare om å
helbrede det fysiske men også Mind, Body og Spirit. Skolen er en internasjonal
misjonsbevegelse gjennom Ungdom i oppdrag (Youth with a mission). Målet til
Ungdom i oppdrag er å formidle de gode nyhetene om Jesus til mennesker over
hele verden. 

Jeg har nå vært her i 1 måned og skal være her til månedsskifte mars-april før
vi drar på misjonsreise til Den Dominikanske Republikk. Der skal vi besøke
landsbyer og bli kjent med de som bor der og skape et forhold til de. Der vil vi
også sette opp pop up klinikker i en kirke eller en skole sammen med lokale
leger, og leger fra våres linje. Vi skal tilby medisinsk hjelp, samtidig som det er
en veldig god mulighet til å blant annet dele evangeliet, be for syke og
gjennomføre VBS for unger. VBS står for vacation bible school, det vil si at vi
kommer til å ha ulike aktiviteter med unger i form av sang, dans, fortelle
historier fra bibelen med drama for å fortelle hvem Jesus er. I løpet av denne
måneden jeg har vært her har jeg allerede opplevd hvor trofast Gud er i ulike
situasjoner og at det du tenker er umulig er mulig for Gud. 

Disippeltreningsskole på Hawaii 



Et av temaene for undervisningen vi har hatt er å høre Guds stemme. Dette var
noe som var ganske nytt for meg. Vi skulle høre etter hva Gud ville at vi skulle
be for andre mennesker og nødvendigvis ikke hva du hadde på hjertet. Jeg og
en av lederne har møte hver uke, der vi snakker om hvordan det går og jeg
fortalte henne at jeg synes det var utfordrende å høre etter Guds stemme og
hvordan du kan vite at det ikke var dine egne tanker men at det var fra Gud. Vi
bestemte oss da for å be for en av våre ledere som jeg da nesten ikke hadde
snakket noe med. Den dagen var det ganske overskyet, men da jeg ba følte jeg
at det var noe som skinte veldig sterkt mot meg og ordet “Sunshine” kom til
meg. Jeg fortalte det til Kim, som var hun jeg ba sammen med og for meg
betydde ikke det ordet veldig mye men vi ba likevel over det og at Gud måtte
vise oss hva dette var. En uke senere ble jeg fortalt at hun hadde sagt det til hun
vi ba for, hennes navn var Ashley. Det viste seg da at når hun var liten ville
hun hete Sunshine og hennes far kaller henne fortsatt for det i dag. Jeg synes
det er så utrolig at Gud kan gi meg ord for andre mennesker, som er så
personlig. 

Jeg har også opplevd den siste måneden hvor viktig det er å være lydig mot
Gud. Mandag 24. januar mistet jeg øredobben min, og jeg leita etter den overalt
hvor enn jeg hadde vært den dagen og ba om at Gud skulle vise meg hvor den
var. Jeg hørte ingenting og fortsatte og lete på hele rommet vårt og under
madrassen for å se om den hadde havnet der. Noen dager senere rengjorde vi
rommet vårt, og støvsugde. Vi flyttet på sengene og andre møbler for å få det
ordentlig rent og øredobben dukket fortsatt ikke opp. Selv om jeg ikke hørte
noe fra Gud så følte jeg på en slags fred om at den ville dukke opp og ingenting
er for stort eller for lite og be Gud om. Mot slutten av uken skulle alle legge ned
noe for Gud på korset, jeg fikk da veldig sterkt for meg at jeg skulle
offentliggjøre for alle og ikke bare for de nærmeste på sosiale medier om at
Jesus er herren i mitt liv. 

To dager senere delte jeg på sosiale medier et 
bilde om hva Jesus gjorde da for oss da han døde
på korset. ⅕ time senere finner jeg øredobben 
min på gulvet rett ved siden av sengen min. 
Jeg ble så overrasket og takket Jesus for hans 
velsignelse over meg da jeg viste lydighet ovenfor 
Gud. I Lukas 11:28 - Men han sa: “Mer enn det: 
Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det." 

Samira Johnsen Roth



Mitt navn er Mariann Kjær Eikje, er 
49 år, er gift med Odd Egil og har 3 
voksne barn og bor i Haugesund. Eg har 
tatt videreutdanning i sjelesorg de siste 
2 årene, og skal få lov å være i praksis 
ved Troens Ord de neste 6 vekene.

For de som ikke helt vet hva sjelesorg er, 
så er det en veilednings og samtale 
utdanning. Det handler om å være en 
med-vandrer, som går noen runder eller 
fler sammen med deg for å sortere i livets 
utfordringer, eller bekymringer. Fokus 
er omsorgen for hele mennesket, Ånd, 
sjel og kropp. Gud vil at me skal ha det 
godt på alle områder i livet. Og han er 
den beste veilederen og omsorgspersonen 
som finnes. Men han trenger av og til 
våre ører og munn for å hjelpe til.

Det er for deg som kan kjenne på utenforskap, ensomhet ,tomhet, utbrenthet,
bekymringer og andre små eller store utfordringer i livet.Det kan også handle
om å forstå sine egne følelser og reaksjoner på en bedre måte, og se hva
Bibelen sier om viktige sider av tilværelsen. Det kan også være at fortiden og
familien har preget oss på både godt og vondt, og de følelsene er det ikke alltid
lett å finne ut av.Jeg har skrevet under på taushetsløfte, så det som blir sagt
blir mellom meg og vedkommende. Jeg har ingen rapportering til ledelse.

Ønsker dere velkommen til å ta kontakt med meg for en tlf samtale eller et
møte.

Jeg kan nås på tlf.: 922 69287 eller mail: mariannkeikje@hotmail.com 

Med vennlig hilsen Mariann 

Sjelesorg med Mariann



Frelsen i Jesus,Frelsen i Jesus,  

kan ingen måle.kan ingen måle.  

Hva den kan gi,Hva den kan gi,  

hva den kan tåle.hva den kan tåle.  

  

Fred kan den giFred kan den gi  

og fylle med glede.og fylle med glede.  

Hva som kommer på,Hva som kommer på,  

er den til stede.er den til stede.  

  

Om noen søker,Om noen søker,  

lar den seg finne.lar den seg finne.  

Der det er mørkre,Der det er mørkre,  

lys den vil bringe.lys den vil bringe.  

  

Den dveler ikke,Den dveler ikke,  

med tider som var.med tider som var.  

Nei makter og lege,Nei makter og lege,  

ett mislykket kar.ett mislykket kar.  

  

Den kan gi hvile,Den kan gi hvile,  

til hjerter som bever.til hjerter som bever.  

Dette er mulig,Dette er mulig,  

for Jesus Han lever.for Jesus Han lever.  

  

Peder HeggheimPeder Heggheim  

  

Frelsen 



Kjære venner, Guds fred!
Først av alt vil vi takke for det privilegium å være utsendt av Herren i
misjonens tjeneste , og så vil vi takke for det privilegium å være knyttet til
dere som utsendermenighet. Vi kjenner på en stor takknemlighet over at vi
får være med i tjenesten fremdeles. 

Her ute i Argentina er vi nå midt i sommerferie og turistsesong , og det er for
vår del en veldig travel tid akkurat nå. Vi kan vel si at vi har fått et " positivt
problem ". Etter at vi åpnet kaféen har det tatt litt av , for å si det sånn. Det
har vært veldig mye folk på kafeen til tider , så vi her hatt litt problemer med
å klare å bake nok for å fylle etterspørselen. Hammeren er blitt byttet ut med
deigtrauet for et par måneders tid. Det gode er at vi med fortjenesten kan spe
på for å få opp skallet til dameverkstedet . Vi regner med å begynne i Mars ,
når regntiden er over. Vi har allerede klar alt som trengs av sperrer , bjelkelag
og limtredragere. Vi har nettopp nå når dette skrivest vært å bestilt platene til
ytterveggene . All takk og ære til Jesus. 

I menigheten har vi også hatt mye å glede oss over. Vi hadde et ekteskapskurs
i Oktober, både for de som allerede var gift, og for de som ville gifte seg. Vi har
mange par i menigheten som var samboere når de kom til oss , og som aldri
har hatt lys over det å gifte seg i velsignelse og beskyttelse fra paktens Gud. Så
i Desember hadde vi to bryllup, og nå ( 4. Februar) blir det det tredje. Vi har
enda noen som har meldt seg som kandidater, så det blir nok flere bryllup
etterhvert.
 
I vårt siste møte i Desember hadde vi dåp av 12 stk, og i vårt første møte i
Januar døpte vi noen til. Vi har sagt at vi lar vannet være i dåpsbassenget
noen uker, så vi får med etternølere også . Får bare spe på med litt klor, så går
vel det greit. 

Misjonshilsen Februar 2022 



I  Oktober / November har vi også hatt noen turer opp til noen gamle folk
som bor oppe i fjellet. De hørte våre andakter på radioen , og ønsket at vi
skulle komme på besøk. Det resulterte i at de gav sitt liv til Jesus , og ble frelst.
Vi ble spurt om vi kunne hjelpe til med å lage en kjøkkenhage til de , noe vi sa
ja til. Så vi har vært oppe med forskjellige grupper fra menigheten for å stelle
det til , med netting og div så ikke hønene og sauene skal gjøre ende på
kjøkkenhagen. Sist vi var der spirte og grodde det av hjertens lyst, av div.
grønnsaker. Det er en glede å være med på slike ting. 

Vi vil av hele vårt hjerte takke dere alle for forbønn og støtte til arbeidet her
ute. Vi står sammen om dette under Guds nåde og miskunnhet. Vær også med
å be for de andre pastorene og menighetene her ute som vi står sammen med.
Noen har hatt en del prøvelse med sykdom og covid , og trenger våre
forbønner. 

Ønsker dere alle Guds rike 
velsignelse. 

Med vennlig hilsen Anita og 
Jan Bjarne Skrøvje, 
Rebeca og Cristian Tejera.



Fredag kl 19.00 - Troens Ord Kopervik
Lørdag kl 19.00 - Troens Ord Etne 

Søndag kl 11.00 - Troens Ord Kopervik
Søndag kl 19.00 - Troens Ord Haugesund 

 

«Israel og det profetiske ord 

i Bibelens perspektiv»
Møtehelg med Gordon Tobiassen 

25.-27. Mars



22-24 April. Da gleder vi oss til ei flott helg med godt
felleskap, god mat på ett flott hotell i nydelige
Eidfjord og gode møter med forkynnelse av Stefan
Salmonsson og Birger Wroldsen. Lovsang ledes av
Inger Anita og Kjetil Olsen og lovsangs-teamet. Vi
skal også få tid til å nyte våren i Hardanger og det
tar ikke lange tiden å kjøre opp til Vøringsfossen
som er ett fantastisk syn og opplevelse. Etter så lang
tid med begrenset felleskap, så gleder vi oss utrolig
mye til denne viktige helga sammen. Håper du og
dine kan prioritere å være med , så får vi oppleve
dette sammen. 

Pris:
Inkludert 2 netter, 2 frokoster og nydelig middagsbuffet
fredag og lørdag. Vi får også kaffe/te/ vann, samt noe
å bite i når vi har seminar.
Dobbeltrom, per. pers.: 1900,-
Enkeltrom, per. pers.: 2600,- 

Dette er veldig rimelig pris og derfor må påmelding
gå via Troens Ord og betalingen også. Betalingen
skjer senest innen en uke før avreise - det vil dere
som melder dere på få info om. 

Påmelding til Birger på epost : wroldsen@gmail.com
eller sms 40227877 

Menighetstur til Eidfjord i Hardanger 



Vi får besøk av to av Sveriges mest bereiste evangelister i Pinsehelgen 2022.
Simon Ådahl og Ørjan Armgren. De har skrevet to bøker; «Två Grannar» og
«Mellan Himmel og Jord» som har solgt i tusenvis av eksemplarer i Sverige.
Sammen forteller de om hva Herren gjør igjennom deres tjeneste! Det skjer
fantastiske ting, og vitnesbyrdene om Herrens gjerninger gjennom dem er
virkelig inspirerende og utfordrende. De to herlige brødrene har en brann for
å se at Kristne skal kunne leve et liv med Jesus i hverdagen, og har fokus på at
det Kristne livet er mer enn å være en «ubåt-kristen», altså å bare gå i kirken
på søndagen. Simon og Ørjan forkynner mye om at nådegavene er for alle, og
de har veldig mange spennende vitnesbyrd om hvordan akkurat dette
fungerer i deres tjeneste i dag. Simon og Ørjan pleier begge å forkynne og
vitne i samme møte, så her er det bare å glede seg. Simon synger noen ganger i
sine møter, men det er litt ettersom. 

Simon Ådahl er kjent fra den Kristne popgruppa Edin Ådahl som start i 1978.
De har gitt ut mange plater og vant Melodifestivalen i 1990 med låten «Som
en vind». Simon har skrevet mange kjente sanger sammen med sine brødre
Frank og Dan Ådahl, og gitt ut flere soloalbum. Simon og Ørjan leder også «EV
Fonden». Det er en frittstående organisasjon som gir støtte til mennesker som
brenner for evangelisering, men som har utfordringer med å nå ut da
kostnader som følger med slikt arbeid ofte gir begrensninger. Her kan de som
ønsker søke om stipend til å drive evangelisering. 

Vi gleder oss til et nytt bekjentskap for Troens Ord og nærmere program
kommer, men sett av pinsehelga til spennende møter med våre venner fra
Sverige. 

Pinsestevne på Troens Ord 3.-6. Juni 



I November reiste vi en liten men herlig gjeng til Misjonssenteret i Kenya og til
bønnesenteret i Nakuru. Det er alltid helt fantastisk å komme til senteret og få
være med barna og se at arbeidet lykkes og barna vokser på alle mulige måter. 

Det bygges stadig og vi ser at senteret kommer på plass mer og mer, dette er ett
langsiktig prosjekt som ER og vil være en velsignelse for masai-folket. Nå har vi
over 100 barn som får gå skole og dette antallet øker fra år til år og vi har over
80 barn som bor på barnehjemmene. Nå har vi fått bygd enda ett nytt
skolebygg og vi har fått ordnet mer på barnehjemmene, samt satt opp ett nytt
sikkerhetsgjerdet rundt skolen og barnehjemmet. 

Etter lang tid med samtaler med naboene fikk vi endelig kjøpt 13 mål ekstra
med land, og dette var viktig med tanke på framtidige prosjekt, som bønne-
kapell og helsestasjon.

 Vil du være med til Kenya og misjonssenteret ? Neste tur blir i høstferien,
omtrent første uka i oktober. Prisen er ca 15-16000 kr for reise, transport,
mat/overnatting og safari. Ta kontakt om du er interessert, så vil du få
informasjon. 

Nytt fra Misjonssenteret i Masai Mara 

Troens Ord har i flere år starta og støtta ulike misjonsarbeid og her er våre
hovedsatsinger og ønsker du gi en gave, stor eller liten, så blir det til stor
velsignelse. 

Argentina: 3138.51.24557 
Kenya og Misjonssenter: 3361.11.74271 / Vipps: 126826 
Egypt og Bibelskole i Kairo: 3361.19.38026

Gi en gave og så inn i misjon? 
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