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«Vi fór alle vill som 
får, vi vendte oss hver 
til sin vei. Men Herren 
lot den skyld som lå 
på oss alle, ramme 

ham» Jes 53,6
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Styreformann Misjon Sarepta


Den vanskelege prioriteringa 

Prioritering er ein vanskeleg kunst. Det gjeld i privatlivet, som i 
arbeidsliv og misjonsarbeid. Det er mykje ein kan og bør gjera, 
men ein vinn ikkje over alt. Alle skal heller ikkje gjera dei same 
tinga. I ei prioritering ligg ikkje berre at ein vel nok, men også at 
ein vel bort noko anna eller tonar det ned.


For eit misjonsarbeid som Misjon Sarepta er hovudprioriteringa 
fastlagt i vedtektene. Det dreier seg om misjon blant 
spansktalande, men også i Norden. Alt er likevel ikkje sagt med 
det, fordi det må få praktiske utslag. Korleis brukar ein dei 
ressursane ein har til rådvelde, både av økonomisk, 
menneskeleg og åndeleg karakter?


Eit hovudfokus i Misjon Sarepta har frå dag ein vore å starta eit 
bibel- og opplæringssenter i Spania, og difor har Centro Sarepta 
førsteprioritet. Det gjeld det som skjer på huset av 
bibelundervisning og kristen opplæring, men også at senteret 
skal vera base for verksemd utover i Spania og inn i Nord-
Afrika.


Skal ein makta dette, må ein ha ein åndeleg og økonomisk base 
i eit misjonsfolk i Noreg. Då må det drivast forkynning og 
informasjon her. Dessutan er det stor trong for forkynning i 
Norden generelt, og det viser seg at fleire plassar enn ein trur, 
ønskjer møte. Mottoet om å skapa møteplassar mellom Guds 
ord og folk, er difor uttrykk for ei viktig prioritering.


Prioriteringa av forkynning og opplæring er Bibelens prioritering, 
men det er også gode gjerningar og diakoni. Det er ei utfordring 
for Sarepta å få til den kombinasjonen av prioritering.


Etter mi vurdering er det slik at skal vi framover makta den 
første prioriteringa av misjon blant spansktalande, må vi auka 
fokuset på forkynning i Noreg. Det trengst både av 
indremisjonsgrunnar og som åndeleg grunnlag utover. 
Samstundes må det eit sterkare fokus på diakonien, både som 
hjelp til folk som har det vanskeleg og som døropnar for 
evangeliet.

LEDER

Spanske volontører 
TEKST: JAN-TORE OLSEN


Helt siden Centro Sarepta (CS) ble etablert, 
har det vært ungdom fra Latin-Amerika som 
har tatt kontakt med tanke på opphold på 
vårt bibel- og opplæringssenter i Spania. 
Enkelte av disse har også søkt, men det har 
vist seg svært vanskelig for dem å få visum til 
Spania. Vanlig turistvisum gis bare for 3 
måneder, og studentvisum med ett års 
varighet har heller ikke blitt innvilget da det 
kun utstedes knyttet til studier ved formelt 
godkjente utdanningsinstitusjoner innenfor 
det spanske utdanningssystemet. 


Vi har de siste månedene hatt flere samtaler 
både med immigrasjonsmyndigheter, 
advokater som spesifikt arbeider med 
visumsøknader og andre organisasjoner som 
også rekrutterer ungdom fra Latin-Amerika. 
Det pekes unisont på volontørvisum som gis 
med ett års varighet, og med forutsetning om 
at søkere på frivillig basis arbeider inntil 10 
timer pr. uke knyttet til prosjekter innenfor 
diakoni, opplæring, kultur el.l.


Det arbeides derfor i skrivende stund med 
registrering i et nasjonalt register for enheter 
som tilbyr volontørtjeneste. Når dette er på 
plass, kan ungdom også utenfor 


EU og Schengenområdet søke seg inn som 
volontører på CS. Vi har nå kontakt med 
ungdom både fra Bolivia, Peru og Den 
dominikanske republikk som drømmer om et 
år på CS og bare venter på at registrering 
skal komme på plass, slik at de kan initiere 
prosessen i forbindelse med søknad om 
visum. Deres lokalmenigheter tenker at et år 
på Centro Sarepta kan være med å utruste 
ungdom til en fremtidig tjeneste både på et 
lokalt og globalt plan.


De spansktalende volontørene som tas opp 
kommer til å følge all bibelundervisningen på 
spansk året gjennom, og være med på 
utreiseuker fra Centro Sarepta. De vil i tillegg 
bidra inn i et lokalt misjonsarbeid her i 
Spania, hvor det legges til rette for ulike 
praksisoppgaver med sikte på at mennesker 
må få et møte med Guds ord som kan 
forandrer både liv og evighet. Vi tror at 
daglige møter med forkynnelse og 
bibelundervisning gjennom et helt år vil 
skape dype, gode og varige spor i deres liv.


Be om at det må lykkes med tanke på 
registrering i det nasjonale 
”volontørregisteret”, og at det må lykkes med 
visumprosessen for den enkelte søker.




TEKST: JAN-TORE OLSEN


Jeg er på vei inn i Fez, en av de gamle, 
mektige kongebyer i Marokko med nesten 
to millioner innbyggere. Det har allerede 
blitt mørkt, og jeg aner ikke hvordan jeg 
skal finne frem til hotellet jeg har reservert 
for natten. Det finnes hverken GPS eller 
kart i leiebilen. Det er heller Ingen hjelp å 
få fra google maps da mobilen er helt fri 
for strøm. Omtrent alle skilt er på arabisk. 
Jeg har ikke annet enn et enkelt 
hotellnavn samt et arabisk gatenavn.


I all min hjelpeløshet kommer en mopedist 
til syne i venstre synsfelt. Han senker 
farten og veiver med den ene armen for å 
fange min oppmerksomhet. Jeg ruller ned 
vinduet mens vi ligger i rundt 60 km/t på 
vei inn i millionbyen. Han lurer på hvor jeg 
er på vei, og kjenner faktisk til hotellet jeg 
er på jakt etter. Med et stort smil og håret 
flagrende i vinden, ønsker han meg varmt 
velkommen til Fez. Han ber meg så følge 
etter ham, og jeg legger meg på hjul. Han 
tar meg gjennom sterkt trafikkerte gater 

helt til jeg en liten halvtime senere får øye 
på reisemålet. Mopedisten stanser og vi 
veksler noen ord, før han like plutselig 
som han kom til syne er borte igjen i 
kveldsmørket.


Morgenen etter venter en guide i 
hotellresepsjonen, klar til å vise meg byen 
hvor han har levd hele sitt liv. Fez er i dag 
en av verdens aller best bevarte 
middelalderbyer. Her ligger verdens eldste 
universitet, etablert som et islamistisk 
lærested i år 859 e.Kr, dvs. over to hundre 
år før det første universitetet i Europa ble 
åpnet. Mens nordmenn fortsatt reiste på 
vikingtokt, og i stor grad var opptatt av 
hva man skulle spise og drikke, dro Fez til 
seg noen av de skarpeste hodene fra alle 
verdenshjørner. Således ble byen et 
mektig kunnskapssenter og et viktig 
knutepunkt. Det hevdes at byen også 
hadde verdens første mentalsykehus.


Fez har en imponerende historie. Men 
midt i all storslått kongehistorie og jag 
etter kunnskap er det en konge som 

mangler. Blant alle historiske helter som 
løftes frem er det et navn som aldri 
nevnes. Det er Jesu navn. Det er bygget 
et svært palass i Fez som huser landets 
konge når han er innom. Men kongenes 
konge, han er ikke velkommen hverken i 
Fez eller noen av de andre kongebyene. 
Det har byens og landets myndigheter 
vedtatt.


Den dag i dag regnes Fez som islams 
hovedsete i Marokko. Det tales mye om 
underkastelse i islam. Og det forkynnes 
om en gud som bærer over med den 
underkaster seg. Men i møte med den 
ulydige ropes det bare om straff. Det 
finnes intet godt budskap for den som har 
valgt sine egne veier. I møte med slike har 
deres gud intet å tilby annet enn hevn og 
dom. Igjen og igjen ser man mennesker 
som i frykt for ikke å være lydig nok bøyer 
seg til jorden flere ganger om dagen, med 
ansiktet vendt mot Mekka.


Når Bibelen retter vår oppmerksomhet 
mot kongenes konge, så vitner den om at 

han kom full av frelse - til dem som bare 
hadde gjort ham i mot. Han kom med 
velsignelse i stedet for forbannelse. Med 
nåde i stedet for dom. Han kom ikke for å 
la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt 
liv som løsepenge for oss som hadde 
rotet oss bort, og brutt alle hans bud.


På et vakkert høydedrag i utkanten av Fez 
har man en fantastisk utsikt over den 
gamle kongebyen. Samtidig ser man også 
rett ned på en av byens større 
gravplasser. Her står hvitkalkede 
gravsteiner på rekke og rad. Noen enkle 
arabiske tegn er risset inn i de fleste av 
disse. Et par timer tidligere hadde vi ruslet 
rundt inne i byens travle medina. Midt 
blant alle salgsboder hadde vi stoppet 
opp hos noen av dem som hogger inn 
tekster i gravsteinene, og fått oversatt 
noen av tekstene. Det være seg sitater fra 
Koranen eller alminnelige visdomsord om 
det menneskelige liv. Men det er intet kors 
å se risset inn i en eneste gravstein på de 
muslimske gravplasser.


Kongebyer uten plass til Kongen



Heller intet ord som bærer trøst inn i livet til 
de etterlatte, eller ord som vitner om et 
levende håp. Et håp som har sin grunn i 
noe utenfor oss selv.

Mens jeg sitter og ser utover byen graves 
det nye graver i den ene ytterkanten av 
gravplassen. Guiden forteller at det er nye 
som skal legges i grav, også denne dagen. 
Jeg fylles av sorg. De mange, mange 
gravsteiner her i Fez roper til meg om 
mennesker som har levd hele sitt liv uten 
kjennskap til Jesus Kristus, og som sovnet 
inn i døden uten noe levende håp. De står 
som et vitnesbyrd om at vi som kristen 
kirke ikke maktet å nå dem med evangeliet 
før de ble lagt i grav. 


De siste ukene har det vært hyppig 
mailveksling mellom Centro Sarepta og 
et privat hjem i en annen av de 
marrokanske kongebyene. Her bor ett av 
Jesu Kristi vitner. Han har dobbelt 
statsborgerskap, og kunne således ha 
levd et liv under langt mer komfortable 
forhold i Europa. Men det vil han ikke. 
Hans venner rister på hodet, og har 
vanskelig for å forstå at han fortsatt vil 
bo i Marokko. Men det er her, blant sitt 
eget folk, at hans kall ligger. Hans sterke 
trang er å få rydde plass for den største 
av alle konger. Og male et bilde av sin 
frelser gjennom det liv han lever og de 
ord han i sin hverdag får løfte frem. Slik 
at Jesus Kristus kan bli synlig, ikke bare 
som en av mange i den lange historiske 
rekke av konger, men som den eneste 
sanne Gud som rekker det evige livs 
gave mot hvert eneste menneske på 
denne jord. Hans store drøm er at noen 
av de han lever blant kunne få be den 
største av alle konger inn i sitt liv.


«Men hvordan kan de 
påkalle en som de ikke 
har kommet til tro på? 
Og hvordan kan de tro 
på en som de ikke har 
hørt om? Og hvordan 
kan de høre uten at det 
er noen som forkynner? 
Og hvordan kan de 
forkynne uten at det er 
noen som blir utsendt?»  

Rom.10, 14-15a 
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TEKST: HANS BERGANE 

«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», 
har vært en gjenganger på norske tv-
skjermer de siste årene.  Overskrifta i dette 
stykket sier noe om åndssituasjonen mange 
steder i Norden. I store områder i Norden er 
det sjelden eller aldri en sann forkynnelse 
fra eller av Guds Ord. 


“Så kommer da troen av forkynnelsen 
som en hører, og forkynnelsen som en 
hører, kommer ved Kristi ord.” Rom 10:17


Det har vært et sterkt fokus på 
forsamlingsbygging i Norge de siste årene. 
Det er bra! Samtidig ser vi en tendens til at 
større forsamlinger raskt krever 
ansattressurser. Om dette skyldes at 
«frivilligheten» blant medlemmene er lunken, 
eller at det er en tanke om at ansatte gjør 
«jobben» best ….. vet jeg ikke. Uansett, ser 
vi i alle fall at det blir mindre fokus i 
organisasjonene på den omreisende 
forkynneren. Det ligger ikke i strategiene å 
satse på denne typen virksomhet. 


Et enkelt møte av og til kan skape 
misjonstilhørighet og føre til at man tar noe 
misjonsansvar. Sammenhengende 
møtevirksomhet når av og til inn på et 
dypere plan hos mennesket. Det gir 
vekkelse, nytt liv og misjonssinn. En som 
kjenner på misjonsansvar, kan fremdeles 
være Herre i eget liv. Der misjonssinnet er 
født i et menneske, lever dette mennesket 
inn under Kristi kjærlighets tvingende makt 
…. og Kristus blir Herre i livet. Da kan man 
ikke lenger leve for seg selv. (2.Kor 5:14-20)


Veldig mange større og mindre steder i 
Norden får nå få eller ingen besøk fra Guds 
sendebud, forkynnere av Sannheten. 


 Det går utrolig raskt fra at:  
- et sted hadde regelmessige besøk av 
forkynnere …… 
- til at forkynnerbesøkene ble sjeldne… 
- til at forkynnere ikke kommer i det hele tatt 
og møtevirksomheten dermed opphører 
……..


Det er ikke alltid «fårene» selv ser at de 
trenger den maten som Guds Ord er. Det er 
en hyrdeoppgave å lede mennesker til Guds 
mat.


«Ingen ting er umulig for Gud!», leser vi i 
Skriften. Slik er det! Det er Han som kan 
frelse og berge mennesker for evig. Det er 
Han som ved sitt Ord og Ånd kan skape en 
levende tro på Kristus. Derfor må dette 

Kristi Ord bringes ut. Også til de «unådde» i 
Norden.


Misjon Sarepta sitter ikke med store 
økonomiske ressurser.  Men vi har åpen 
adgang inn til Han som har all makt i 
himmelen og på jorden! Kan du være med å 
be til Ham om at Han må åpne dører for sitt 
Ord inn til steder der det er lite eller ingen 
forkynnelse? Be også om at Han må drive 
ut evangelister og forkynnere som Sarepta 
kan kalle inn i tjeneste, enten som «frivillig» 
eller som lønnet.


Leder utland: Jan-Tore Olsen

telefon: 48 26 50 53

E-mail: jantoreolsen@gmail.com


Styreleder Misjon Sarepta: 
Johannes Kleppa

telefon: 91 87 13 14

E-mail: 

johanneskleppa@hotmail.no


Centro Sarepta: 
• www.centrosarepta.no

• E-mail: post@centrosarepta.no

• Adresse: Carrer de Levant 10, El 

Romeral Buzon 594, 03580 Alfaz 
del Pi, Alicante, Spania.


• Daglig leder: Arild Melberg, 
telefon: 90 19 39 90

Misjon Sarepta: 
• www.misarepta.com

• E-mail: post@misarepta.no

• Postadresse: Misjon Sarepta, 

Røviklivegen 119, 6456 Skåla

• Kontonummer: 3000.31.58000

• IBAN: NO2830003158000

• Daglig leder: Hans Bergane, 

telefon: 41 76 76 88


Der ingen kan komme til tru

FOTO: HANS BERGANE

http://www.centrosarepta.no
mailto:post@centrosarepta.no
http://www.misarepta.com
mailto:post@misarepta.no
http://www.misarepta.com
mailto:post@misarepta.no
http://www.centrosarepta.no
mailto:post@centrosarepta.no
mailto:jantoreolsen@gmail.com
mailto:johanneskleppa@hotmail.no
mailto:jantoreolsen@gmail.com
mailto:johanneskleppa@hotmail.no


TEKST OG FOTO: JAN-TORE OLSEN


For andre år på rad ble det arrangert 
påskeleir for spansktalende på Centro 
Sarepta. Vi startet opp på skjærtorsdag, og 
avsluttet etter middag første påskedag. Folk 
kom både med fly og bil fra Madrid, 
Barcelona, Lliria og Valencia. Noen av 
deltakerne var gode, gamle kjente, mens 
andre var på kristen leir for aller første gang i 
sitt liv. Med stort og smått var vi rundt tretti 
stk, og med det en del færre enn i fjor da vi 
arrangerte påskeleiren sammen med IELE 
(den evangelisk lutherske kirken i Spania). 
Det var deltakere i alle aldre, med en 
hovedtyngde dette året av unge voksne.


At det regnet under hele påskeleiren gjorde 
nok at det ble betydelig mer tid til samtale, 
og at flokken ble knyttet enda tettere 
sammen. Og det er viktig når man samles på 
tvers av kulturelle grenser, og fra helt ulike 
bakgrunner. Dårlig vær satte ingen stopper 
for et par utflukter for dem som var tøff nok, 
og trosset regnet. Årets reisemål ble den 
nydelige fjellandsbyen Guadalest, og en 
innendørs padelhall i Finestrat hvor både 
store og små storkoste seg.


Uten et eneste glimt av sol under hele 
påskeleiren, var det godt å få samles om et 
budskap som har makt til å varme hjertene. 
Gjennom doble bibeltimer på formiddagene 
og møter om kveldene, fikk vi ut fra 
påsketekstene følge Jesus på hans vandring 
opp til Golgata. Det var helt tydelig at 
forkynnelsen grep sterkt tak i enkelte, også 
blant oss som har levd noen år med Jesus. 
Årets talere var Johannes Thorlund, Felipe 
Lobo og Jan-Tore Olsen.


I etterkant av det siste møtet ble jeg sittende 
og snakke med ei ung mor fra Bolivia. Hun 
kunne fortelle om åtte vanskelige år i Spania 
uten å ha fått høre Guds ord forkynt. Flotte 

fasiliteter og fantastisk mat på Centro 
Sarepta betydde ingenting for henne i 
forhold til det å få sitte ned å lytte seg glad i 
evangeliet igjen, og synge med i noen av de 
sangene hun kjente så godt fra sin ungdom. 
At hennes mann som ikke har noen som 
helst kristen bakgrunn også fikk med seg 
mange av møtene, var ekstra stort for henne.

Ei annen dame fra Sør-Amerika kunne 
fortelle om ti år i Spania uten å ha vært på et 
eneste møte eller gudstjeneste, før hun ble 
invitert med på påskeleir. Å få nå tak i 
enkelte slike var noe av det vi ba Gud om 
når Misjon Sarepta ble etablert for snart fem 
år siden. At vi i løpet av påska også har fått 
ha flere ufrelste sittende på time etter time 
rundt den kristne tro sine aller mest sentrale 
tekster, er ufattelig stort. I møte med Guds 
kraft til frelse – ordet om korset, er det ikke 
bare enkelt å skulle være ateist.


Etter en fantastisk grillmiddag, også den i 
pøsende regnvær, som avslutning på årets 
påskeleir, fikk den enkelte deltaker  med seg 
hjem Hans Erik Nissen´s andaktsbok. Denne 
ble oversatt til spansk rett etter at Misjon 
Sarepta ble etablert. Det er en fantastisk 
gave å få legge i hendene på mennesker vi 
møter på vår vei. Vår erfaring er at boka er til 
uvurderlig hjelp i det personlige trosliv der 
hvor den brukes.


TEKST: LORENTS NORD-VARHAUG


I oktober 2018 fikk jeg være med som taler 
på Fjelleiren på Centro Sarepta. Der ble jeg 
blant annet kjent med en mann fra Radøy, 
Lars Nordanger. Gjennom uken utviklet dette 
seg til vennskap og snart fikk han en ide: 
2.påskedag 2019 ville han runde 80 år. Da 
ville han at jeg skulle komme i 80 årsdagen 
hans og ha en andakt. De som kom, skulle få 
gi en gave til Centro Sarepta, 
«Sareptakrukko» som han så fint kalte 
organisasjonen. 2.påskedag kom, og 
sammen med min kone reiste vi til Radøy for 
å være med i denne 80 årsdagen til Lars 
Nordanger. Jeg kjente han nesten ikke, men 
åndens samfunn bandt oss sammen og gjør 
at vi kjenner hverandre godt likevel. 


Ordet jeg delte denne dagen var fra Rom 
10.12. Her er ikke forskjell på jøde og greker. 
Alle har de samme Herre, som er rik nok for 
alle som påkaller ham. For hver den som 
påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Det er 
underlig at han er rik nok for alle, og det var 
viktig for meg å få formidle dette denne 
dagen. Alle som var der hadde sin 
livshistorie, og vi vet ikke hvem som var en 
kristen eller ikke. Men det er en som er rik 
nok for alle og han vil alle skal bli frelst. Det 
var derfor han kom, for å gi av sin rikdom til 
oss. 


Han blir ikke fattigere av å gi, men Guds 
rikdom er å gi på bakgrunn av det Jesus 
gjorde for oss, noe vi har blitt minnet om 
igjen nå i påsken. Han gir ved å gi oss 
syndenes forlatelse, og blir rikere av å gi. Du 
og jeg som kommer til troen er «lønn» for 
Jesu smerte og vi får del i hele Jesu rikdom, 
himmel og salighet. Hvem du enn er, hva du 
har gjort, tenkt eller sagt: Kommer du til 
Jesus i tro på han, blir du ikke avvist. 


Jeg tenker ofte på at det er evigheten som er 
det viktige, og vil derfor være med å formidle 
et budskap som kan hjelpe mennesker på 
veien mot Himmelen. Om vi må reise langt 
eller kort, betyr ikke noe. Når Ordet blir 
forkynt, kan et menneske få møte Jesus til 
frelse og fornyelse. Ja ved Ordet kan Den 
Hellige Ånd virke slik at mennesker blir flyttet 
over i Guds rike ved troen på Jesus. Å leve 
under den lyskasteren gjør livet rikt og 
spennende, og vi reiste tilbake rike på takk. 
Det kom denne 80 årsdagen inn en stor 
pengesum til Centro Sareptas arbeid fra 
glade givere.


80-årsdag, frelsesbudskap og misjon

Bildet over: Lars Nordanger.

«Her er ikke forskjell på jøde og 
greker. Alle har de samme Herre, 

som er rik nok for alle som 
påkaller ham» Rom 10,12

Ti år uten møte, men så ble det påskeleir



TEKST: ARILD MELBERG 
FOTO: JAN-TORE OLSEN


Allerede fra starten har vi kalt Centro 
Sarepta for et bibel- og opplæringssenter. 
Noe vi mener det absolutt har blitt! Det 
betyr at her finner du kontinuerlig 
bibelundervisning og forkynnelse, samtidig 
som senteret er Misjon Sarepta sin base 
for misjonsarbeidet i Spania.


Kunne du eller kjenner du noen, som 
kunne tenke seg et år på bibelskole i 
utlandet? Da vil vi anbefale at dere 
vurderer et skoleår på Centro Sarepta på 
Costa Blanca. 


Her finner du hvite strender, innrammet av 
høye fjell og et asurblått hav i en flott og 
variert natur. Området har fantastiske 
muligheter for fotturer og sykkelturer i 
fjellene eller langs havet, vannsport eller 
landbaserte aktiviteter, eller en rolig 
rusletur på en strandpromenade, en 
kaffekopp i solen, eller en avslappende 
dag ved havet eller bassenget. Hva med å 
friske opp spansken, eller lære seg noe 
om spansk kultur og språk? Spansk er 
verdens nest største språk og snakkes av 
ca 400 millioner mennesker som morsmål. 


Centro Sarepta ligger ca 40 min fra 
Alicante, en og en halv time fra den flotte 
byen Valencia, og vi er omgitt av vakre og 

pittoreske småbyer som Altea, Villajoyosa 
og Guadalest, som alle er verdt et besøk.


Selv om vi også har «vinter» i Spania, vil 
de fleste dagene selv om vinteren minne 
mest om en bra norsk sommerdag. I alle 
fall om man sammenligner med klimaet i 
mitt hjemfylke Rogaland. Selv i desember, 
januar og februar inntas de flere lunsjer ute 
i solveggen og da gjerne i t-skjorte. Det er 
ikke uten grunn at bare vår kommune Alfaz 
del Pi, har ca 5000 mer eller mindre 
fastboende nordmenn. Ja, mulighetene 
her er nesten ubegrenset. 


Men det viktigste av alt du finner her, er 
etter vår mening Centro Sarepta, der vi ber 
og arbeider for å skape en god møteplass 
mellom Guds ord og mennesker. Derfor 
ønsker vi at levende, aktuell og solid 
bibelundervisning skal prege senteret og 
all undervisning og forkynnelse som 
foregår her. 


Bibelkurset går fra september til juni med 
unntak av utreiser og ferier. Se vår web 
side for mer informasjon og fagplaner. I 
tillegg har vi en rekke arrangementer som 
forskjellige leirer og Bibelsommer i Spania, 
der også forkynnelsen av Guds ord har en 
sentral plass.


Ved at vi inviterer et betydelig antall 
gjesteforelesere og talere får vi forskjellig 

tilnærming og variert undervisning fra fag 
til fag og uke til uke. Noen undervisere er 
allikevel noe mer faste, slik at vi får en viss 
kontinuitet og stabilitet i undervisningen.


Vi har tre undervisningstimer i bibelfag 
hver formiddag fra mandag til fredag på 
norsk/nordisk i et klasserom, og på spansk 
i et annet. I noen få uker i løpet av året har 
vi to bibeltimer om formiddagen og en om 
kvelden. Det betyr at vi i realiteten har 
omtrent tilsvarende antall timer med 
bibelfag som en norsk bibelskole, men vi 
har ikke linjefagene du vanligvis finner der.

Årsaken til dette er at vi legger til rette for 
at deltakerne skal kunne ta fag på en 
norsk høyskole eller universitet som 
fjernstudent gjennom skoleåret. Dette vil 
vanligvis gi mulighet til å få lån og stipend 
fra Statens lånekasse, og vil da kunne 
bidra til å finansiere oppholdet i Spania. 
Eksempler på årsenhet og fag en kan ta, 
er KRLE, årsstudium i kristendom, 
internasjonalt internship, interkulturell 
kommunikasjon, spansk, ledelse, 
statsvitenskap, sosiologi – ja, mulighetene 
er mange!


Flere ganger i året reiser bibelkurselevene 
til forskjellige steder i Spania og har møter. 
Da reiser vi ut fra senteret onsdag eller 
torsdag og vender tilbake til senteret 
mandagen. På disse turene er det vanlig at 
vi får kontakt med og mulighet til å vitne 

og forkynne for ufrelste spansktalende 
rundt om i Spania. I noen tilfeller 
samarbeider vi med andre evangeliske 
menigheter og organisasjoner på disse 
utreisene, slik at vi også får innblikk i deres 
arbeid med å nå de spansktalende med 
evangeliet. Avslutningsturen i juni går 
vanligvis til Portugal og Marokko.


Vi skulle gjerne fylt opp senteret med enda 
flere spansktalende som ønsker å følge vår 
bibelundervisning, men da trenger vi enda 
mer økonomiske midler. I tillegg til 
kollekter, faste givere, og enkeltgaver 
utgjør Centro Sarepta en større og større 
del av inntektene i Misjon Sarepta. Alle 
inntekter Centro Sarepta får fra 
arrangementer og gjester, bidrar til at vi 
kan subsidiere enda flere spansktalende 
inn på vår bibelskole. 

Velger du ett år på bibelkurs hos oss, er du 
også med på å subsidiere spansktalende 
samtidig som du kan være med å delta i 
vårt misjonsarbeid i Spania gjennom 
utreiseuker, og støtte opp om andre 
aktiviteter som foregår i og ut fra senteret.


Er du interessert, eller kjenner du noen 
som kunne være interessert? Ikke nøl med 
å ta kontakt med oss på 
post@centrosarpeta.no eller ring Arild 
Melberg på +47 90 19 39 90


Visste du at Centro Sarepta egentlig er en 
bibelskole i Spania for nordisk -og spansktalende? 

mailto:post@centrosarpeta.no
mailto:post@centrosarpeta.no


Bibelsommer i Spania  
Fra 10. juni til 28. juli ønsker Misjon Sarepta velkommen til 
Bibelsommer i Spania. Det skjer på Centro Sarepta som 
ligger i Alfaz del Pi, ca 50 min kjøring nordøst for Alicante 
flyplass. 

Senteret ligger vakkert til på Costa Blanca, innrammet av 
blått hav og flotte fjell. Stedet har en fin hage, et flott 
badebasseng og en stilig bygning med «sjel». Det er 
forholdvis kort til fine badestrender, byvandringer, diverse 
utflukter og gode turmuligheter. Stedet er ypperlig for 
småbarnsfamilier og for familier med tenåring, men også for 
enslige og eldre. Det er plass til et par bobiler eller 
campingvogner for de som ønsker det.


Bibelsommer er som en bibelcamp med formiddagsmøte, 
kveldsmøte og kristent fellesskap. I tillegg er det ferie og 
rekreasjon i godt klima, og med muligheter for ulike 
aktiviteter. Om ønskelig arrangeres det felles utflukter.

På nettsiden til Centro Sarepta finner du priser og det du 
ellers trenger av opplysninger - www.centrosarepta.no

For spørsmål og påmelding: 
post@centrosarepta.no

tlf. +34 744 609 904


Uke 24 
Arild Melberg

Kirsti Synnøve Olsen 

Reidun Asdahl

Uke 25 
Ingibjørg og Arild Melberg 

Kirsti Synnøve og Jan-Tore Olsen 

Reidun Asdahl

Uke 26 
Ingibjørg og Arild Melberg

Wenche og Dagfinn Bransæter

Reidun Asdahl

Uke 27 
Malene og Oddvar Egeland 

Oddlaug og Johannes Kleppa

Trine H. Lia


Uke 28 
Elisabeth Gjerde og Kristin Lende 

Jon Håvard Gundersen

Trine H. Lia

Uke 29 
Bente og Svein Egeland

Jon Håvard Gundersen 

Trine H. Lia

Uke 30 
Wenche og Jørn 
Slimestad 

Kathrine og Per Tveten

Trine H. Lia


Talere og vertskap gjennom sommeren er:


http://www.centrosarepta.no
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    Sendes til: Misjon Sarepta, Røviklivegen 119, 6456 Skåla 

 

Fast givertjeneste med  -enklere blir det ikke! 
 

 
þ JA TAKK! Jeg ønsker Fast Givertjeneste med AvtaleGiro  
 
 
Navn:   ___________________________________________________________ 
   (Bruk store bokstaver) 
 
Adresse:  ___________________________________________________________ 
 
Postnr./Sted:  ___________________________________________________________ 
    
Mottaker:  
Misjon Sarepta 

Mottakers konto: 
3000.31.58000 

Maks beløpsgrense 
pr. trekkmåned: 

Kroner: 

 
 
   

PS! Vi anbefaler at du setter maksimums beløpsgrense til kr. 5 000,- per trekkmåned, for å ta høyde for eventuelle fremtidige endringer. 
Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det avtalte beløpet. 

(kryss av) 
Betalingen gjelder:     q Støttemedlem voksen    q Støttemedlem student    q Fast givertjeneste 

  q Centro Sarepta    q Støtte til spansktalende bibelkursdeltaker      

Jeg ønsker å betale:  q Månedlig    q Kvartalsvis    q Halvårlig    q Årlig 

Jeg ønsker å betale:  q 15. i måneden    q 20. i måneden    q 25. i måneden 
 

Belast mitt konto nr.   
 
Avtalt beløp jeg ønsker å gi til Misjon Sarepta er: ___________ kroner 
                                    Beløp settes her 

 

 

 

 

(KID-nummer fylles ut av Misjon Sarepta) 

KID  

 

 

Sted/dato: ………………………………………… Underskrift: …………………..………………… 

q

Ja, jeg ønsker skattefradrag på mine gaver: 
 
Mitt fødselsnummer er:  
           
 
Ektefeller må inngå hver sin giveravtale hvis begge ønsker skattefradrag. 
Maksimalt fradrag er på 50.000 kr. for 2019. Gaver utover dette betraktes som ekstragave til misjonen. 
I januar får du tilsendt bilag til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år. 
 

Bønneemner: 
Arbeidere 
– Styret i Sarepta 
– Hans Bergane m/familie 
– Arild Melberg m/familie 
– Kirsti Synnøve og Jan-Tore Olsen + barna 
– Eirìkur Arildsson Melberg 
– Maria og Johannes Thorlund + barna 
– Johannes Kleppa m/familie 
– Trine Hamran Lia 
– Rebekka Haynes 
– Reidun Asdahl 
– Isabel Alicia Parra Vargas 
– Liliana Adar 
– Felipe Lobo 

Latinamerikanere i Sør-Europa 
– Be om at det må åpnes en dør for Ordet/Jesus inn til hjertene til 
latinamerikanere bosatt i Spania og Portugal 

Sør-Europa 
– Be om at vi må få dele ut andaktsboken til mennesker som tar seg tid til å 
lese den 
– Be om at vi må bli ledet til unge og eldre som har mistet troen på livet og 
seg selv og at vi må få gi dem Jesus og at Han blir tatt imot. 
– Be om at Guds vilje må skje! 
– Be om ledelse i planleggingen av bibelkursbolker for spansktalende 
– Be om at Gud må drive ut en arbeider som kan lede arbeidet inn mot 
menneskene fra Nord-Afrika 
– Be for den lutherske kirka i Spania 

Centro Sarepta 
– Takk for at det har lagt seg til rette med Centro Sarepta i Spania 
– Be om at Guds vilje må skje videre og at det må forkynnes rett på dette 
sentret! 
– Be om god inngang i nærområdet 

Norden 
– Be for reiserutene (se hjemmesiden www.misarepta.no) og de frivillige 
forkynnerne og deres familier 
– Be om vekkelse 
– Be om at folk må ha frimodighet til å spørre etter talerhjelp fra Sarepta 

http://www.misarepta.no/
http://www.misarepta.no/


Fjelltur-leir	+l	høsten	

Vi	har	nå	ha)	to	,elltur-leirer	ved	Centro	Sarepta,	og	den	tredje	går	av	stabelen	;l	høsten	i	7.	–	13.	
oktober	(uke	41).	Det	har	alt	meldt	seg	flere	deltakere	;l	denne	leiren,	så	de	som	har	tenkt	å	være	
med,	bør	gjøre	noe	med	det!	Oktober	er	en	flo)	tur;d	i	Spania.	

Centro	Sarepta	har	vist	seg	ypperlig	som	utgangspunkt	for	,elltur-leir,	og	,ellene	rundt	om	har	vist	seg	
like	ypperlige	som	turterreng.	Her	gode	s;er,	flo)	utsikt	og	mye	å	se	langs	veien.	Det	er	også	mange	
alterna;v,	slik	at	man	trenger	ikke	gå	de	samme	turene	leir	e)er	leir.	Noe	turer	er	likevel	så	spesielle,	
at	man	gjerne	kan	gå	dem	mange	ganger.	Det	er	også	mulig	å	variere	lenge	og	høyde	nokså	mye.	

Talere	og	leder	på	høstens	leir	er	Lorents	Nord-Varhaug	og	Johannes	Kleppa.	Det	blir	bibel;me	om	
morgenen	før	man	går	på	tur,	møte	om	kvelden,	mye	sosialt	samvær	-	og	mye	god	mat!	

De	som	liker	å	gå	i	,ellet,	men	ikke	kan	være	med	denne	uken,	kan	ta	turen	nesten	når	som	helst.	
Været	i	Spania	passer	nesten	all;d	for	,ellturer.	Om	det	ikke	er	,elltur-leir,	er	det	som	oTest	bibelkurs	
med	tre	undervisnings;mer	før	lunsj,	og	da	er	det	god	;d	;l	turgåing	resten	av	dagen.	

Det	du	trenger	å	vite	om	opplegget	og	priser,	finner	du	på	ne)siden	;l	Centro	Sarepta	–	
www.centrosarepta.no.	For	spørsmål	og	påmelding:	post@centrosarepta.no	–	tlf.	+34	744	609	904	

De1e	skjer	på	Centro	Sarepta	

Det	er	ikke	mange	ukene	det	ikke	skjer	noe	på	Centro	Sarepta.	I	påskehelgen	var	det	leir	for	
spansktalende,	med	god	oppslutning	og	der	flere	var	søkende.	

Her	nevner	vi	kort	det	som	står	på	programmet	resten	av	2019:	

Bibelsommer	

Denne	er	fra	10.	juni	;l	28.	juli.	Se	oppslag	annet	sted	i	bladet.	

Ungdomsleirer	

Det	er	to	nordiske	ungdomsleirer	i	august,	og	disse	er	i	skrivende	stund	nesten	fulltegnet.	

Leirer	for	spansktalende	

Familieleir	i	uke	34	og	ungdomsleir	i	uke	35.	

Bibelkurs	

De)e	går	parallelt	på	spansk	og	norsk/nordisk	fra	begynnelsen	av	september	;l	begynnelsen	av	juni.	

Bibelkurset	kan	man	følge	hele	året,	og	da	blir	det	som	en	bibelskole.	Se	eget	oppslag	om	det.	

Det	kan	også	fungere	som	koredsopphold	eller	ferie,	der	man	er	en	uke	eller	flere	uker	på	senteret.	
Man	kan	da	følge	all	undervisning	eller	det	man	vil,	og	elles	disponere	;den	selv.	Oversikt	over	fag	og	
lærere	for	de	ulike	ukene,	priser	og	andre	opplysninger	finner	man	på	hjemmesiden	;l	Centro	Sarepta	
–	www.centrosarepta.no.	

Bibelkurset	er	et	svært	godt	alterna;v	;l	en	vanlig	sydenferie	på	hotell	eller	i	leilighet.	På	senteret	er	
det	flo)e	rom,	gode	senger,	smakfull	mat	og	et	nydelig	uteområde	med	basseng.	

Fjelltur-leir	

Høstens	,elltur-leir	er	i	uke	41.	Se	eget	oppslag.		

For	spørsmål	og	påmelding:	mail	post@centrosarepta.no	eller	mobil	+34	744	609	904	

For mer info og andre 
arrangementer, se 

www.centrosarepta.no

mailto:post@centrosarepta.no
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TEKST: JOHANNES KLEPPA 

Det har ofte vorte sagt at misjon har sitt 
utgangspunkt i påskehendinga og 
påskeevangeliet. Det er ei så viktig sak at vi 
ofte bør gjenta det. Påskebodskapen er av 
ein slik karakter at han vil og må forkynnast. 
Påskebodskapen er samstundes slik at han 
skaper misjon og misjonssinn. 
Påskebodskapen er både innhaldet, 
drivkrafta og utrustninga til misjon. Gjennom 
Ordet og forkynninga må påskebodskapen 
openberrast.


Når vi talar om misjon, viser vi ofte til 
misjonsordren i slutten av 
Matteusevangeliet, og andre stader der det 
er eit påbod om å gå ut og forkynna 
evangeliet for alle folkslag. Vi viser også 
gjerne til bibelavsnitt som seier at trua kjem 
av forkynninga, og at ingen kan tru utan at 
dei får høyra Guds ord forkynt (Rom 10), og 
at ordet om krossen er ei Guds kraft til frelse 
(1. Kor 1-2). Vi talar også om 
nådegåveutrustning til teneste (1 Kor12-14). 
Alt dette må med når vi skal tala om misjon 
og kalla til misjonsteneste.


Misjon går likevel enda eit hakk djupare, ved 
at denne ligg innebakt i påskebodskapen, 
sjølve evangeliet. Om det ikkje hadde vore 
nokon misjonsordre i Bibelen, ville sjølve 
forsoningsverket likevel løyst ut misjon. Det 
som skjer i påskehelga, avdekker at 
mennesket si synd er slik at mennesket er 
fortapt ut frå sin eigen stilling. Jesu liding, 
død og oppstod er slik Jesus vart ei soning 

for «alle i heile verda» (1. Joh. 2, 2). Då må 
det også forkynnast til alle i heile verda, elles 
er det som skjer i påskehelga utan mål og 
meining.


Det er også slik at kall til misjonsteneste og 
utrustning til misjonsoppgåver ligg i sjølve 
påskebodskapen. Ved syndstilgjevinga vert 
vi sette inn i Guds rike og vert del av det 
allmenne eller heilage presteskapet, og med 
det sette til tenste for Gud (Op. 1, 5-6). Alle 
som har fått si synd tilgjeva, eig del i 
misjonsoppdraget, og er med det kalla til 
misjonsteneste. Den grunnleggjande 
utrustninga er altså syndstilgjevinga eller 
evangeliet. Der evangeliet vert sterkt og 
tydeleg forkynt veks det fram misjonskall og 
nådegåveutrustning (1 Kor. 1, 5-7)


Her som elles er det viktig at heile Gud råd 
vert forkynt, men med basis og 
orienteringspunkt i ordet om krossen. Då 
skapest sann misjon og ekte misjonssinn. 
Då får påskebodskapen føter å gå på, og får 
verka etter sin karakter.


«Påskebodskapen vil forkynnast»

www.misarepta.com 
www.centrosarepta.no 

Ønsker du å motta Sareptanytt?  
Kontakt sareptanytt@misarepta.no

eller tlf 41 76 76 88
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