
 

  

Til Berøa 

 

Tusen takk for at dere ville være en del av arbeidet i Fredrikstad! 
 John Magnus 

SISTE NYHETSBREV FRA 

        
     

       

 

       

 

«Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike 

oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i 

Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. 

Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud 

har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke 

den i samsvar med troen, den som har en tjeneste, 

skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal 

undervise, og den som trøster, skal virkelig trøste. 

Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten 

baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det 

med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre 

det med glede. La kjærligheten være oppriktig. 

Avsky det onde, hol dere til det gode. Elsk 

hverandre inderlig som søsken, sett de andre 

høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. 

Vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i 

håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. 

Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg 

vinn på gjestfrihet.» 

Rom. 12:4-13 

 

Det føles ikke lenge siden Gud la Berøa menighet på 

hjertet mitt når jeg skulle begynne å samle inn 

penger til å dekke stillingen min i Young life. Når jeg 

ser tilbake på de tre siste årene og samarbeidet vi 

har hatt, er jeg glad jeg for at jeg trosset nervene og 

frimodig tok kontakt. Jeg tror de siste årene har 

vært gode for både meg, dere og ungdomsmiljøet i 

Fredrikstad! 

Som det står ovenfor, er vi kristne én familie. Det er 

noe jeg har fått kjenne på de siste årene. Det har 

vært utrolig og hatt den støtten dere har gitt meg 

«himafrå». Jeg skulle ønske dere alle kunne kommet 

på besøk til Gressvik i Fredrikstad får å se hva dere 

har vært med på. For det er sant, dere har vært med 

på alt som har skjedd her de siste tre årene. Gud har 

virkelig gått foran, åpnet dører, gitt kraft, sådd frø, 

vannet og gitt vekst. Han har vært med i alle kleine 

møter med nye ungdommer, hjulpet oss å huske på 

hans barn med navn, gitt oss kreativitet, forsørget 

med penger, vært del i alle måltider med fremmede, 

vist seg gjennom sitt ord og oss kristne. Og det 

beste av alt er at det er mer i vente!  



 

 

 
 

 

            

Status sommeren 2020 

Det er litt løye å si at noen av mine beste kompiser i 

Fredrikstad er 8-9 år yngre enn meg. Men det gir 

også mening når jeg ser hvordan jeg har brukt tiden 

min. Det er det Young life handler om. Bygge 

relasjoner med ungdommer, introdusere dem for 

Jesus, og hjelpe dem å vokse i troen. Det fører til 

gode og dype vennskap!  

Jeg er veldig heldig som får vandre tett med tre 

ungdommer. Én av dem er en kristen disippel som 

etter et år på folkehøyskole kommer tilbake for å 

være Young life leder. Han vil være for ungdommer 

på hjemplassen sin det vi har vært for han. De to 

andre vil ikke kalle seg kristne ennå (de bruker ordet 

ennå selv), men liker å lære mer om Bibelen, og 

begge har merket en positiv forskjell i sine liv de 

siste par årene.  

Alle oss YL ledere i Fredrikstad har 1-3 slike 

relasjoner + at vi kjenner rundt 50 ungdommer til 

hver med navn. Vi har fått et stort nettverk og 

fokuserer nå på de vi er tettest på for å disippelgjøre 

og bygge ledere. Hver uke kommer det mellom 10 -15 

ungdommer på campaigners hvor vi bygger kristent 

fellesskap og lærer ungdommene mer om Bibelen.  

I sommer tok vi med oss disse ungdommene på en 5-

dagerstur i Indre Østfolds skog og mark. Vi gikk flere 

kilometer hver dag og overnattet i hengekøyer. Vi 

hadde også en del samlinger i smågrupper hvor vi 

snakket om sentrale ting ved den kristne troen og om 

å dele dette videre med de rundt oss. Denne gjengen 

er YL Fredrikstads fremtid som vi ønsker å invistere 

i. Det er stort å se YL Fredrikstad vokse, men det er 

enda større når du setter perspektiv på det og ser at 

Guds rike vokser i Fredrikstad! 

Selv om jeg er ferdig som ansatt i Young life skal jeg 

være med i arbeidet som frivillig leder ut 2020. 

Planen er å søke jobb innenfor det jeg har utdannet 

meg som dette halvåret, før jeg retter kursen mot 

Hawaii i januar for å gå på bibelskole i et halvt år. Ber 

og håper at det vil være åpent for det mtp Korona. 

Jeg kjenner at jeg har lyst å gå enda dypere med Gud 

som min Far og venn, derfor vil jeg sette av flere 

måneder til det. Da skal jeg ta disippeltreningsskole 

(DTS) gjennom organisasjonen Ungdom i oppdrag. 

Men før den tid er jeg takknemlig for at jeg får 

fortsette å se det som Gud har startet på blant oss i 

Fredrikstad!  

Igjen, TUSEN TAKK for støtten dere har gitt! Gud 

velsigne dere! 

 

 

 


