Dagligliv
som knytter medmennesker til Jesus
Anne Britt og Torgeir Sævik satser langsiktig. Dag for dag, uke for
uke, gjennom ulike faser av livet,
har de hatt en livsstil som berører
andre mennesker. De søker Gud for
hva de til enhver tid skal gjøre, og
får oppleve at medmennesker vokser i sin tro og kjennskap til Jesus.
Vi er samlet til husgruppe på Melbu
i Hadsel kommune. To unge jenter hilser pent, mens de snakker stille
sammen på rumensk. En eldre kvinne
kommer inn med et fast grep om
Bibelen. Det lyser fra øynene hennes.
Verten er en smilende iraker, som for
snart et år siden valgte å bli en disippel av Jesus. Det kommer stadig flere,
og det kommuniseres på fem forskjellige språk. Alle har med seg Bibelen på
sitt eget morsmål. Temaet for kvelden
er å være døpt i Den Hellige Ånd.
Døpt til å være et legeme, og fylt av
kraft til å leve som Jesu etterfølgere.

Oppdraget
er å leve ut
menighetslivet
på det stedet
vi bor

Torgeir ber oss om å slå opp i Apg1.8
og undervisningen er i gang. Guds ord
leses høyt på norsk, latvisk, rumensk
og arabisk. Torgeir underviser engasjert og leder oss videre til nye skriftsteder. Undervisningen avbrytes bare
av enkelte utfordringer ved tolkingen.
Det diskuteres ivrig før meningsinnholdet er på plass og vi kan gå videre.
Anne Britt og Torgeir Sævik har vært
i Vesterålen i 22 år. Det siste året har
Gud åpnet nye dører, og kontaktene på
Melbu er både interessante og inspirerende. Anne Britt og Torgeir har sett
mennesker komme og dra videre, men

34

nr. 2 – 2010

FOLK

selv har de valgt å stå videre i kallet fra
Gud. De samler folk, underviser Guds
ord, ber og viser omsorg og kjærlighet.
Hvor lenge har dere vært i Hadsel
og hva var grunnen til at dere kom?
Vi kom til Hadsel i oktober 1988.
Ønsket vårt var å delta i menighetsbygging, ut fra en visjon som Gud
hadde lagt i våre hjerter. Noen år i
forveien hadde vi blitt kjent med
Erling Thu og Noralv Askeland. Vi
bodde i Molde på den tiden, og de
kom til byen for å undervise om
menighet. Der var vi med i et arbeid
nokså likt det vi har fått være med på
i Vesterålen. Men da dette ikke gikk
framover ble vi oppfordret til å flytte til et sted hvor et arbeid var godt i
gang. Vi valgte Hadsel og Vesterålen.
Hva var og er oppdraget deres fra Gud?
Oppdraget er å leve ut menighetslivet på det stedet vi bor, og sammen med andre kristne uttrykke
Jesu liv. Antallet kan av og til variere, selv om målet er at mange skal
ta i mot budskapet. Det er viktig å
stå fast år etter år, leve nær Jesus og
hele tiden søke hans plan og vilje.
Beskriv

årene

deres

i

Hadsel?

Årene i Hadsel har vært spennende,
utfordrende og varierte med mange
slags gruppesammensetninger. I perioder barn og voksne sammen, i andre
perioder mest voksne. Vi har opplevd
ulike utfordringer i dette. Mange
har i årenes løp kommet hit, vært en

Vi har stor glede og
inspirasjon av samvæ
r
med andre som står
oss nær

stund og reist igjen. De vi står sammen med i dag er ikke de samme som
var her da vi kom. Tidene har endret
seg siden vi flyttet hit med to små
barn. Vi har begge arbeidet i helsevesenet og hatt ulike oppgaver både
gjennom skole og kulturliv. Dessuten
har Hadsel en helt enestående natur
som vi har ferdes mye i til alle årstider.
Dere involverer dere i enkeltmennesker, uavhengig av alder, status
og livssituasjon. Fortell litt om det.
For at folk skal trives må de bli kjent
med oss og vi med dem. Vi vil hjelpe
mennesker slik at de finner seg til
rette uavhengig av bakgrunn og
hvem de er. Vi lar Guds Ord være
emne og veileder når vi samtaler.
Mange har vært innom, fått et møte
med Jesus og dratt videre. Hvordan oppleves det at mennesker drar?
Vi vil gjøre alt for Gud og ikke for
mennesker. Derfor lever vi i nuet sammen med de som vil stå sammen med
oss. Vi ønsker å knytte mennesker til
Jesus og ikke først og fremst til oss. Vi
vil se sterke medvandrere i Herren, som
har del i visjonen og vokser til modenhet som stødige kristne - uavhengig
av om de blir værende her eller reiser
igjen. De som har stått oss nærmest,
står oss fortsatt nær, selv om de har
reist til andre steder og andre oppgaver.
Vi lever i Guds rike og er innstilt på
stadige forandringer og utvidelse da
dette er Guds rikes karakter. Vi satser
langsiktig, av kjærlighet til Jesus, for

å bygge varme relasjoner med andre.
Hvordan
er
mal
gruppekveld

en
på

norMelbu.

En vanlig gruppekveld på Melbu er
flerkulturell med 4-5 språk. Vi starter
med sang tilpasset både barn og voksne. Vi har hverdagsprat med mye
liv og latter. Vi underviser i Guds
Ord og passer på at alle får be og lese
fra bibelen på sitt morsmål. Dette
er viktig for identitet og tilhørighet.
Vi tror også at Guds Ord taler sterkest til hjertene gjennom morsmålet.
Folk gir tilbakemeldinger, spørsmål
blir stilt og vi deler hverdagsopplevelser. Vi opplever at Den Hellige
Ånd er i funksjon gjennom dette.
Noen behersker to språk og disse
tolker gjerne for de andre ved behov.
Det er lite i Hadsel som minner om aktiviteter. Hvordan prioriterer dere tidsbruk og energi?
Vi har fått profetiske ord på at vi skal
satse ”smalt” i den forstand at vi ikke
skal prøve å være ”overalt”. Vi skal
høre fra Gud og gjøre akkurat det Han
ber oss om. Vi ønsker et familiepreg
på det vi gjør og legger vekt på at vi
er søsken i Jesus og ikke et arbeidsfellesskap. Vi vil se gaver i funksjon og
at mennesker kommer sammen for å
tjene hverandre og dermed Herren.
Når menigheten i Hadsel samles, vises en tydelig dugnadsånd. Hva er nøkkelen for dette?

har vært sammen i flere år. Vi vet om
hverandres evner og anlegg. Tjenesten skal være lystbetont og uten
krav og pålegg. Vi ønsker også å ta
familielivet med over i større gudstjenestesamlinger. Alle yter dermed sitt og
vi har stor glede av å tjene sammen.
Si litt om deres eget andaktsliv.
Foruten personlig andaktsliv legger
vi vekt på felles bibelstudium, bønn
og samtale med hverandre. Ellers
har vi stor glede og inspirasjon av
samvær med andre som står oss nær.
Dere forlot Molde som pionerer.
Mange vurderer lignende valg.
Har dere noen råd eller refleksjoner som kan være nyttige?
Det trengs absolutt pionerer til flere
nye steder både i Norge og verden
forøvrig. En må være grunnfestet i
Guds ord, ha en Gud-gitt indre motivasjon og lyst til se Guds løfter for
Hans menighet oppfylt. Visjonen er å
se Jesu liv uttrykt på hvert sted. Det er
også viktig at en ikke reiser til et sted
for å bli stående alene. Vi står i et apostolisk arbeid, noe som faktisk er selve
grunnvollen for menigheten ifølge Efeserbrevet 2:20. Det betyr at arbeidet vi
står i lokalt er under betryggende tilsyn utenfra. Dette er Guds gode ordning og en forutsetning for å lykkes
i å bygge menighet på Guds måte.

Rune Ørnes
folk@krinet.no

Vi kjenner hverandre. Noen av oss
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