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FORORD
Kirkehistorie er et spennende område, og studiet av dette har inspirert kristne i generasjoner. Dessverre har kirkehistorie av og til vært skrevet med spesielle teologiske briller, og
dermed har innholdet blitt unødig farget av forfatternes ståsted og personlige syn på ulike
fenomener og strømninger. Viktige deler av kirkehistorien er dermed ikke blitt belyst,
fordi ingen med den nødvendige innsikt var istand til å samle stoffet og skrive det ned
med nøktern distanse til det som omtales og samtidig ha den nødvendige nærhet som bare
de som kjenner dette fra innsiden kan ha.
Her har Geir Lie og hans medarbeidere gjort en formidabel jobb, både med tanke på
bredden og dybden i stoffet. De fortjener takk og honnør, både fra folk på innsiden og
utsiden av de vekkelser og bevegelser som er omtalt. Ikke minst har de i stor grad klart å
styre unna personlige synspunkter og analyse, og heller latt historien tale sitt eget språk.
Derfor er dette oppslagsverket unikt! Her har man hatt den nødvendige innsikt rent
historisk, og samtidig hatt en nysgjerrighet og et personlig engasjement som gjør dette
verket interessant, ikke bare med tanke på 100-års feiringen av ‘Pinse for alle’. Oppslagsverket vil nemlig også leve videre i tiden som kommer. Nye generasjoner vil kunne hente
informasjon og inspirasjon, og samtidig kunne finne balanse i forhold til avsporinger som
gjentar seg i historien.
Verket er herved anbefalt på det varmeste!
Aage M. Åleskjær

INNLEDNING
Norsk ►pinsebevegelse feirer i disse dager sitt 100-års jubileum, og det er en glede i den
forbindelse å kunne presentere vårt ettbinds oppslagsverk over norsk pinsekristendom og
moderne karismatikk.
Med ‘pinsebevegelse’ menes dog her alle pinserelaterte samfunn som har sin historiske
begynnelse forut for den karismatiske bevegelses tilblivelse. Som Asbjørn Froholt korrekt hevder i sin artikkel om De ►Frie Evangeliske Forsamlinger, reflekterte disse allerede
en identifiserbar størrelse idet ‘nyåndsdøpte’ ►Thomas Ball Barratt vendte hjem fra USA
i 1906. De Frie Evangeliske Forsamlinger, med ►Erik Andersen Nordquelle i spissen, åpnet seg umiddelbart for Barratts forkynnelse og er derfor Norges eldste ‘pinsesamfunn’,
om enn pinsemenigheten Betel på Nærsnes (opprinnelig en ►Kristi Menighet), stiftet i
1888, er landets eldste lokalmenighet innenfor den bredere ‘pinsebevegelsen’.
Dette oppslagsverket har jeg ønsket å bidra til i over ti år, inspirert av det amerikanske
Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements (1988), som for øvrig kom ut i ny
bearbeidet versjon i 2002 under tittelen The New International Dictionary of Pentecostal
and Charismatic Movements. Mitt ønske ble ytterligere forsterket, idet jeg i 2005 fullførte
en bibliografi over blant annet norsk pinsebevegelse og moderne karismatisk fornyelse.1
Dette oppslagsverket tar ikke sikte på faglige dybdeboringer, men vil i stedet gi en kortfattet, objektiv breddeintroduksjon til fenomenene norsk pinsekristendom og karismatikk. Selv om enkelte av artiklene er emnerelaterte, ligger hovedvekten på personer som
har spilt en avgjørende rolle innenfor sin ‘pentekostale’ kontekst. De aller fleste av disse
er/har vært forkynnere. Så kan man alltids diskutere hvorvidt en bevegelse konstitueres
av sine ‘ledere’ eller ‘lederne’ av sin bevegelse. Selvsagt ville det ikke vært verken noen
pinsebevegelse eller karismatisk fornyelse om vi ikke hadde hatt ikke-forkynnere. Det
er likevel et faktum at det er forkynnerne som, enkelt sagt, har fungert som de viktigste
premissleverandører for lærefokus og beslutningsmakt. Derfor er det disse som her har
fått oppmerksomheten. Utvalget er delvis blitt skjønnsmessig vurdert, samtidig som det
har vært viktig å få med personer som er representative for bredden av de strømninger
som er eller har gjort seg gjeldende. En svakhet ved dette er at (1) ►pinsebevegelsen som
det desidert største pentekostale samfunn i Norge og (2) de numerisk sett minst betydelige
strømningene har fått forholdsvis rikelig omtale gjennom sine respektive forkynnere,
mens (3) mellomstore bevegelser, som De Frie Evangeliske Forsamlinger og Den Kristelige Menighet (►Smiths Venner), i mindre grad er blitt proporsjonsmessig tilgodesett.
Også enkeltpersoner og bevegelser/strømninger som har avlevert, direkte som indirekte, impulser til pinsebevegelsen og/eller karismatisk fornyelse uten at disse selv er/har
vært hjemmehørende innenfor pinserelatert kristendom, har fått egne ‘entries’. Artikler
om disse fokuserer imidlertid forholdsvis ensidig på tilknytningspunkter, og eventuelt til
deres rolle som impulsgivere, til pinsebevegelsen og/eller den karismatiske fornyelse.
Med tillatelse fra Stanley M. Burgess, Ph.D., redaktør for The New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, benyttes også i dette verket kryssreferansemarkøren ► i forkant av hovedord som har fått egne artikler etter seg. Symbolet
►
reflekterer i så måte en implisitt oppfordring om nærmere konsultasjon av den eller de
artikler som det i teksten refereres til.
1 Geir Lie, Plymouthbrødrene, hellighetsbevegelsen, pinsebevegelsen og moderne karismatikk. En bibliografisk introduksjon (Oslo: REFLEKS-Publishing, 2005).

Oppslagsverket inkluderer noe billedmateriale, hvorav hovedandelen er tilgjengeliggjort gjennom redaksjonen i ►Korsets Seier, pinsebevegelsens ukeavis. Bildet av ►Agnes
Beckdal er imidlertid gjengitt etter særskilt tillatelse fra Flower Pentecostal Heritage
Center i Springfield, Missouri (USA).
Arbeidet med oppslagsverket har pågått i litt over seks måneder, og fra begynnelsen av
ble det uttrykt ønske om rask ferdigstillelse i forkant av 100-års markeringen ‘Pinse for
alle’ i september 2007. Som bidragsytere er vi oss bevisste en rekke av de mangler som
oppslagsverket av nevnte grunn nødvendigvis vil måtte reflektere.
Geir Lie
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ABRAHAMSEN, ALF VIGGO
(f. 1955) opplevde en kristen omvendelse
i 1973 gjennom den amerikanske organisasjonen Children of God (COG). Gjennom familiens tilhørighet innen ►Maran
Ata begynte han som forkynner der i
1975. Abrahamsen var også med under
oppstarten av den frittstående menigheten
►
New Life i Oslo (1986), som hadde startet som misjonsstiftelse under Maran Ata,
Oslo og senere etablerte, først eget radioarbeid, og deretter sporadiske mis-jonsmøter uavhengig av modermenigheten. I
1987 flyttet Abrahamsen til Brasil og etablerte Vida Nova, en evangelisk stiftelse
med fokus på arbeid blant gatebarn. Han
giftet seg også med en brasiliansk kvinne,
og sammen adopterte de åtte gatebarn i
tillegg til at de har vært fosterforeldre for
sju. Idet familien flyttet til Norge i 1995,
virket Abrahamsen ett års tid i Maran Ata,
Oslo, og deretter i pinsemenigheten på
Elverum, både som pastor og evangelist. I
2002 flyttet han til Karmøy hvor han virket som pinseforstander i Skudeneshavn
fram til 2007.
■ Geir Lie
ACTA-BIBLIOTEKET, lesesalsbibliotek med formål å dokumentere ►hellighetsbevegelsen, ►pinsebevegelsen, den
karismatiske fornyelsen og tilgrensende
områder, nasjonalt og internasjonalt.
Biblioteket skal stimulere til forskning,
oppmuntre til publisering av historiske
dokumenter, avhandlinger og artikler
og generelt bidra til informasjon og
opplysning om emner i tilknytning til
bibliotekets områder. Biblioteket startet
opp i 2003, eies i fellesskap av 14 kristne
organisasjoner og har fysisk lokalisering
i Oslo Kristne Senters lokaler på Kjeller
utenfor Oslo.
■ Geir Lie

AGAPE, karismatisk stiftelse, etablert
i 1971 av ►Hans-Jacob Frøen, sammen
med sønnene ►Eivind og ►Jan Helge,
samt ►Øyvind Hofstad. Modellert etter
den daværende anglikanske forkynneren
Michael Harpers Fountain Trust stiftelse,
skulle Agape profilere karismatisk fornyelse inn i de etablerte trossamfunn gjennom særskilte konferanser og stevner,
samt gjennom evangelisering og disippeltrening.
Det ble arrangert Dypere Liv konferanser både i Sjømannskirken på Bygdøy,
hvor Hans-Jacob Frøen var sjømannsprest,
og i lokalmenigheter rundt omkring. Det
ble også startet evangeliseringsteam som
i tillegg til utadrettet virksomhet, virket
innad i lokalmenigheter med inspirasjon
og bibelundervisning.
►
Steinar Remetun ble Agapes første
heltidsarbeider, og i 1978 gikk man til
anskaffelse av et småbruk i Lyngdal (Hvilens Vann), som var tiltenkt rollen som
åndelig inspirasjonssenter og base for
evangelisering. Samme år fikk Agape leie
et senter i Borgen i Nord Troms. Agape
ble imidlertid lagt ned i 1981, delvis i forlengelse av at Remetun ble avskjediget,
og senteret i Nord Troms ble omstrukturert til egen stiftelse. Idet misjonsorganisasjonen ►Ungdom i Oppdrag oppgav sin
lutherske forankring og ble tverrkirkelig,
ble senteret i Nord Troms en del av Ungdom i Oppdrag.
■ Geir Lie
ALPHA-KURS er i utgangspunktet ikke
et særkarismatisk anliggende, men arrangeres av de fleste kristne trossamfunn
i Norge. Kurset ble opprinnelig utformet
i 1977 av Charles Marnham, prest i
den anglikanske kirken Holy Trinity i
Brompton, London. Hensikten var å introdusere nyomvendte for sentrale kristne
trosdogmer. Nicky Gumbel overtok og
endret konseptet i 1990, idet målgrup1

pen nå ble kirkefremmede. Kurset består
av ti ukentlige samlinger. Et læremessig
tema presenteres i foredragsform før deltakerne samles i faste samtalegrupper.
Holy Trinity er en karismatisk menighet,
og enkeltkapitler i kursmaterialet har en
tydelig karismatisk vinkling. Måten disse
kapitlene presenteres på, varierer imidlertid fra menighet til menighet, alt etter
hvilket forhold man selv har til fenomenet karismatikk.
■ Geir Lie
ANDERSEN, ROALD (1916-97), født
i Oslo, omvendt og døpt i Filadelfia i
1928. Andersen ble utsendt fra Filadelfia, Stockholm som evangelist i 1932.
Bortsett fra en tid i 1933 virket han mest
i Sverige fram til 1937. I 1933 fikk han
og Willie Hagen være redskaper til betydelige vekkelser på Sletta og Meland
utenfor Bergen og i Sauda. På Sletta ble
20 av de nyomvendte ‘åndsdøpte’ i løpet
av kort tid.
Selv om Roald Andersen var rikt
utrustet som evangelist, kom han til å
tjene som menighetsforstander i en rekke
pinsemenigheter: Askim, Stavanger,
Eydehavn, Skien, Drammen, Egersund,
Hamar, Trondheim, Bergen, Mjøndalen
og Salem i Oslo. Evangelistutrustningen
kom godt med i forstandergjerningen.
Etter at han sluttet som forstander hadde
han en utstrakt reisevirksomhet med
seriemøter og bibeluker og var en sterkt
etterspurt predikant.
■ Oddvar Nilsen
ANDRESEN, ERLING (1902-81), født
i Oslo. Etter noen år som evangelist i
Norge, blant annet i de nordligste fylkene, reiste han til Argentina som misjonær
i 1926, med Filadelfia, Sarpsborg, som
utsendermenighet. Andresen ble en fremtredende skikkelse blant misjonærer i Sør
2

Amerika og bygde opp et stort arbeid som
er ført videre av nasjonale krefter. Andresen tilhørte Filadelfia, Oslo, men hadde
ordinasjonspapirer fra Scandinavian Assemblies of God i USA.
Han skrev boken Blant indianere og
katolikker i Argentina.
■ Oddvar Nilsen
APOSTEL refererer i nytestamentlig
mening til en person som er sendt ut og
utrustet med en gitt autoritet. Uttrykket
benyttes om (1) Jesus Kristus (Heb. 3:1),
(2) Jesu tolv disipler, samt Mattias (Acta
1:26) og (3) de første kristne misjonærer
og/eller eventuelt deres representanter
(eks. Acta 14: 14).
Apostelgaven, innenfor kategori 3,
omtales kort i Didaché 11:3-4 – ‘Enhver
apostel som kommer til dere, skal bli
mottatt som Herren. Men han skal ikke
bli mer enn én eller, om det er nødvendig,
to dager. Dersom han blir i tre, er han en
falsk profet.’
Heretter synes kirkehistorien taus om
nåværende apostler inntil etableringen av
trossamfunnet Catholic Apostolic Church
i Storbritannia i 1830-årene. Den skotskaustralske forkynneren John Alexander
Dowie synes inspirert av det britiske
trossamfunnet og erklærte om seg selv at
han var Elia (1901) og dessuten apostel
(1904). Kineseren Watchman Nee bygde
på 1930-tallet et menighetsnettverk som
ble pionert av menn man anså for å være
apostler. Og den kanadiske ►Latter Rainbevegelsen på slutten av 1940-tallet gjorde apostelspørsmålet til en hovedsak. Det
samme gjorde det britiske pinsesamfunnet
Apostolic Church, som fikk et visst norsk
nedslagsfelt i 1940- og 50-årene som Den
►
Apostolske Kirke.
Pinsebevegelsens særanliggende har
alltid vært som gjenreisningsbevegelse,
man ville gjenopprette den åndskraft og
vitalitet som angivelig preget urkirken.

Tanken om en gjenreisning av embetene
som apostel, profet, evangelist, hyrde og
lærer (jfr. Ef 4:11) ble stadig tydeligere
uttalt i internasjonale pinsekretser tidlig
på 1970-tallet. ►Aril Edvardsen fanget
opp de nye tonene og skrev i 1974 boka
Gjenopprettelsen, hvor han, i tråd med
sine internasjonale kontakter, ivret for en
gjenopprettelse av blant annet apostelgaven blant pinse- og karismatikerkristne.
►
Jørn Øverby startet i 1983 Guds Lam
Kirke i Oslo, basert på en selvforståelse
som apostel. Denne hadde han delvis fått
gjennom Edvardsens profilering av apostelgaven.
Det er imidlertid i kretsen rundt forkynnerne ►Erling Thu og ►Noralv Askeland
at man har hatt mest fokus på apostelgaven. Askeland regnes selv som apostel
innenfor sitt eget menighetsnettverk.
Det samme gjør ►Reidar Paulsen, som
er pastor i Kristkirken i Bergen. Sammen
med flere norske pinseforkynnere meldte
Paulsen seg snart inn i organisasjonen
International Coalition of Apostles, som
oppstod i 1999 utfra ønsket om å tilby
et innbyrdes relasjonsfellesskap mellom
apostler, samt forkynnere som angivelig var iferd med å bli apostel. Paulsen
er for øvrig sentral innenfor det norske
►
Doulosnettverket. Også innen deler av
►
trosbevegelsen, i Norge som i Sverige,
har det vært et visst fokus på ‘apostoliske
tjenester’, om enn toneangivende forkynnere i strategiøyemed har nølt med å si
eksplisitt om seg selv at de er apostler.
■ Bibliografi: G. Lie, ‘Apostler og aposteltjeneste i internasjonal pinsekristendom,’ Refleks 1-1 (2002), idem, ‘Moderne
apostler,’ Humanist nr 2 2002, Paul L.
King, ‘The new Apostolic Movement in
Historical Context,’ Refleks 5-1 (2006).
■ Geir Lie

APOSTOLISK TRO, amerikansk pinsesamfunn grunnlagt av Florence Louise
Crawford (1872-1936). Hun ble omvendt
i voksen alder, og via en venninne ble hun
introdusert for den gryende pinsebevegelsen i Azusa Street, Los Angeles (1906).
Hun tok aktivt del i møtene og fikk raskt
forkynneroppdrag både i og utenfor Los
Angeles. Etter under ett år hadde imidlertid Crawford forlatt California til fordel
for Portland, Oregon hvor hun raskt fikk
pastoransvaret i en allerede-eksisterende
forsamling. Denne ble hovedkvarter og
modermenighet for hennes Apostolic
Faith-bevegelse, som i dag teller om lag
40 lokalmenigheter og 4000 medlemmer
i USA. Utenfor USA, derimot, regner
man med en medlemsmasse på om lag
50.000.
Crawfords tidsskrift, The Apostolic
Faith, startet opp i 1908 og ble i samme
år oversatt både til tysk (Die Apostolische
Glaube) og norsk (Den Apostoliske Tro)
og utgitt fra Portland. Det amerikanske
pinsesamfunnet ble etablert i Norge fire
år senere, i 1912, idet det kort tid i forveien hadde vært vekkelse, som også berørte skandinaver i Portland. Det ble holdt
møter på deres eget språk både lørdag og
søndag, og en rekke ble vunnet for den
kristne tro. Flere av disse reiste til Norge
og tok opp møtevirksomhet. Faktisk var
det skandinaver som var først ute med å
profilere bevegelsen utenfor Nordamerika. Den første som brøt opp fra Portland, var nordmannen David Grov som
allerede i 1911 sammen med en svensk
troende startet møtevirksomhet – først i
Malmö, deretter Göteborg. Grov reiste
siden til Voss for å besøke sin søster, og
flere ble vunnet for bevegelsens forkynnelse under dette besøket.
Den første norske menigheten ble
etablert i Stavanger (som siden har vært
hovedkvarter for hele Skandinavia) gjennom Edvard Lind som sammen med
hustru Ida og tre mindreårige barn, samt
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en troende kvinne, hadde brutt opp fra
Portland samtidig med Grov. Etter hvert
som man klarte å rekruttere tilhengere og
seiersrapportene nådde USAs Vestkyst,
var det flere nordmenn som opplevde
kall til gamlelandet for å hjelpe til i nybrottsarbeidet. Allerede i 1923 kom Olaf
Kostøl, som i 1923 skulle bli leder for den
Apostoliske Tros virke i Skandinavia, en
funksjon han innehadde i 34 år.
Menigheten i Bergen ble etablert i 1924
i forlengelse av at en gruppe troende, etter
å ha holdt daglige bønnemøter i en 2-års
periode, kom over en krøllete og nesten
utslitt traktat fra Den Apostoliske Tros
misjon i Stavanger.
Foranledningen til virksomhet på Sørlandet var en ung kristiansander som ble
vunnet for troen i Portland. Som flere før
ham, vendte han nå tilbake til Norge for
å virke i hjemlandet. Han oppsøkte først
Stavangermenigheten og fikk så med seg
et par stykker til Kristiansand like før jul
i året 1920. Det brøt ut en liten vekkelse,
og man begynte å leie lokale på permanent basis. Tilsvarende skjedde i Risør,
hvor Hjalmar og Gudrun Gundersen
sammen med sin sønn flyttet fra Portland
for å bosette seg i sørlandsbyen.
Menigheten i Trondheim ble til, idet
en norsk familie vendte hjemover fra
Portland og oppsøkte en lokal menighet
i byen hvor mannen avla sitt personlige
vitnesbyrd. Flere ble personlig berørt og
tok kontakt for at han skulle begynne å
forkynne for dem. Det ble startet opp
selvstendige møter, og menighet ble snart
dannet. Virksomheten i Trondheim varte
kun to år, ble så avbrutt, men gjenoppstod
på et senere tidspunkt gjennom de opprinnelige initiativtakerne.
Også i Tromsø ble det tidlig dannet menighet, idet Tora Gaarde, sammen med en
yngre kvinne forlot Stavangermenigheten
i 1928. De fikk leie et tidligere butikklokale i Vestregate 34 og tok opp regulær
møtevirksomhet. I en årrekke delte man
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også ut engelsk litteratur om bord på
britiske trålere som før krigen alltid var
innom byen. I senere år har man også
etablert menighet på Silsand, hvor man
lenge hadde hatt utpostvirksomhet.
Til tross for aktiv satsing på litteraturspredning, først og fremst bladet Levende
Apostolisk Tro, har trossamfunnet aldri
lyktes i å innta noen numerisk posisjon
i det norske frikirkelandskapet. Per i dag
har man kun menigheter i Stavanger,
Tromsø og Finnsnes. Læremessige kjennetegn er praktisering av fotvask, samt at
man vedholder den opprinnelige pinsebevegelses tro på en særskilt hellighetserfaring i etterkant av gjenfødelsen som
fjerner den troendes iboende syndenatur.
Man har valgt å fastholde isolasjonslinjen
fra Crawfords dager og deltar ikke ved
fellesmøtearrangement. Dette begrunnes gjerne med at man har lite å vinne
på økumenisk samarbeid. Tvert imot
føler mange at hellighetsbudskapet er et
‘skjørt’ budskap som lett kan utvannes
om man skulle åpne opp for samkvem
med troende av annen konfesjonell tilhørighet.
■ Bibliografi: G. Lie, ‘Apostolisk Tro:
et uutforsket amerikansk pinsesamfunn,’
Teologisk Forum 1/1998.
■ Geir Lie
APOSTOLSKE KIRKE, DEN, britisk
pinsesamfunn grunnlagt av Daniel Powell Williams (1882-1947) i 1916 som
et resultat av et skisma mellom sistnevnte
og William Oliver Hutchinson (18641928), som etablerte den første lokale
pinsemenigheten i Storbritannia i 1908.
Pinsesamfunnet etablerte seg formelt i
Danmark i 1924 med ekteparet Sigurd
og Anna (Larssen) Bjørner som de første
lederne.
Både innen svensk og norsk pinsebevegelse ble det advart mot det nyetablerte

samfunnet. I forbindelse med at Williams
i 1931 utpekte fire ytterligere apostler
over Danmark (i tillegg til Bjørner, som
forøvrig brøt med trossamfunnet og
vendte tilbake til pinsebevegelsen fem
år senere), hevdet ►T.B. Barratt, norsk
pinsebevegelses grunnlegger, at Den
Apostolske Kirkes menighetssyn var på
kollisjonskurs med den demokratiske,
samt nytestamentlig-kongregasjonalistiske
styringsmodell med autonome
lokalmenigheter, styrt av verken apostel
eller ‘biskop’: “Istedet for å være frie menigheter, der selv avgjør sine egne anliggender, kommer de under et diktatur, og
dette blir ikke stående med eller utgår fra
den danske hovedapostel [Bjørner] alene,
men denne igjen står i et avhengighetsforhold til ‘apostelembedet’ i Wales.”
I 1947-53 synes Den Apostolske Kirke
i Danmark på en særskilt måte å ha vært
opptatt av å få et brohode inn i Norge, selv
om det allerede under landsstevnet i 1942
ble ‘profetert’ at Nathanael Folkersen
skulle flytte til Norge. Først i 1946 skjedde imidlertid dette, og Folkersen tok opp
møtevirksomhet i Oslo, til tider assistert
av britiske og danske forkynnere.
Folkersen hadde av sine danske trosfeller blitt anerkjent som ►apostel, men
måtte like fullt etter 1 ½ år, i forbindelse
med landsstevnet i Kolding i 1948, gi stafettpinnen videre til Svend Åge Facius.
Facius hadde selv vært med Folkersen
da denne 3. november 1946 tok initiativ
til trossamfunnets første møtekampanje i
Teatersalen i Oslo. På landsstevnet var 27
nordmenn tilstede, deriblant byggmester
Arthur Ugland, Magnus Wendt og Leif
Rødningsby, samt pinsevenner fra Oslo,
Solbergmoen og fra Slemmestad.
I motsetning til Folkersen, flyttet ikke
Facius til Norge, men foretok i stedet
hyppige apostelbesøk. Ugland ble derfor
raskt utnevnt til forstander for den nystartede Oslomenigheten, som etter hvert
fikk lokaliteter i Møllergt. 38. I november

samme år (1948) ble Cato Hammer og Josef Halvorsen innsatt som ‘eldstebrødre’.
Samme kveld ble det besluttet fortsatt
pionervirksomhet i Norge, og Ugland og
Rødningsby ble utpekt til å pionere Sørlandet, mens Wendt, til tross for å ha vært
pinseforstander på Solbergmoen et par år,
skulle knyttes til menigheten i Oslo. Først
ved påsketider, etter om lag ett års kontakt og samarbeid, ble pinsemenigheten
på Solbergmoen tilsluttet Den Apostolske
Kirke. Under samme påskestevne (1949)
ble Ugland som den første nordmann
utnevnt til apostelembedet. Og i desember ble Rødningsby utnevnt til samme
embede, mens Hammer ble utropt å være
‘profet’. Parallelt med dette ble Wendt
avløst av Rødningsby som forstander i
Oslomenigheten.
Tilgjengelige kilder er tause vedrørende Slemmestad, og det kan synes som om
forsøket på å etablere en Apostolsk Kirke
der via en potensiell utbrytergruppe fra
pinsemenigheten Betesda ble oppgitt i
1949/50. I stedet ble det etablert menighet i Larvik.
Etter at Rødningsby tok pastoransvar
i Oslomenigheten, stod man lenge uten
fast forstander på Solbergmoen. Tilsvarende skjedde i Oslo, idet Rødningsby i
1962 ble beordret til Danmark hvor han
betjente to Apostolske Kirker i henholdsvis Hjørring og Helsingør i til sammen
18 år. Kontinuiteten i begge de norske
menighetene, samt i den Apostolske Kirke i Larvik, ble derfor primært ivaretatt
av lokale ‘eldstebrødre’. I 1967 flyttet
imidlertid shetlanderen Magnus Fraser
Doull til Norge og tok forstanderansvar
på Solbergmoen samtidig med at han fra
tid til annen besøkte menighetene i Oslo
og Larvik. Begge menighetene var imidlertid små og ble lagt ned på slutten av
1970-tallet. Doull ble i Norge i ti år, deretter overtok sønnen John i nesten to år
før også menigheten på Solbergmoen la
ned virksomheten. I 1980 vendte Leif og
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Margrethe Rødningsby tilbake fra Danmark og startet i den forbindelse opp ny
virksomhet på samme sted. Menigheten
heter fremdeles Elim (som tidligere), men
har ikke organisatorisk tilknytning til Den
Apostolske Kirke selv om noen av dagens
menighetsmedlemmer har bakgrunn fra
den opprinnelige menigheten.
■ Bibliografi: G. Lie, ‘Den Apostoliske
Kirke,’ Teologisk Forum 1/2000.
■ Geir Lie
ASKELAND, NORALV (f. 1952),
grunnlegger av menigheten ►Kristent
Fellesskap i Bergen og medgrunnlegger
av ►Kristent Nettverk. Askeland opplevde kall til heltidstjeneste som 14-åring
og ble i tidlige år influert av ►Olav Ryland
på Frekhaug utenfor Bergen. Gjennom
Ryland ble det snart etablert kontakt med
den britiske forkynneren Lance Lambert,
som også har øvd en definitiv innflytelse.
Sammen med flere unge dannet Askeland rundt 1973-74 en bønnegruppe og
proklamerte denne som starten på en ny
menighet. Lambert støttet dem. Gjennom Ryland ble Askeland introdusert for
Watchman Nees bøker, mens Lambert
introduserte beslektet litteratur av T.
Austin-Sparks. Begge forfatterne fokuserte på nytestamentlig menighetsliv og
struktur. I desember 1976 brakte Lambert
Stephen Kaung, en tidligere medarbeider
av Nee, til Bergen hvor Santalmisjonens
lokaler ble lånt for anledningen. Kaung
forkynte om ‘Det himmelske syn’, det vil
si apostelen Paulus syn på vei til Damaskus. Bibeltimen ble siden nedskrevet fra
kassett og trykt gjennom Rylands Åpen
Bibel-virksomhet på Frekhaug.
I 1978-79 ble Askelands bønnegruppe
slått sammen med en annen bønnegruppe, ledet av Kåre Kristing. Den samlede
gruppen, som telte rundt 35 personer til
å begynne med, presenterte seg utad som
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Kristent Fellesskap i 1981. I samme
tidsperiode ble det etablert kontakt med
►
Erling Thu, som var bosatt i Farsund.
Gjennom Thu fikk Askeland kontakt med
Keri Jones, som var anerkjent som apostel
innen britiske Restorationistmenigheter.
I forlengelse av kontakten med Thu
kom det til et relasjonsbrudd mellom
Askeland og Kristing i 1984. I etterkant
av bruddet kontaktet Askeland Keri Jones
og bad ham om å ta et ‘apostolisk ansvar’
for menigheten. I 1995 ble Askeland selv
anerkjent som apostel innenfor sitt kontaktnett, deriblant i hjemmemenigheten
i Bergen. Han fortsatte imidlertid som
‘ledende eldste’ fram til 2003 parallelt
med at han hjalp til med å starte nye
menigheter i Norge. De senere år har han
virket halve året på Filippinene hvor han
har bygget opp et misjonssenter som base
for arbeidet i flere land i Asia.
►

■ Geir Lie
ASLAKSEN, ELIAS (1888-1976), sentral skikkelse og predikant i Den Kristelige Menighet (►Smiths Venner) i perioden
1908-76. Aslaksen var født og oppvokst i
Oslo, hvor faren var kjøpmann. Han gikk

Elias Aslaksen - fremtredende forkynner innen Smiths Venner.

ut av Middelskolen med beste karakter i
1904, dro deretter til sjøs, tok styrmannseksamen med beste karakter i 1906, ble
antatt på Sjøkrigsskolen i 1907, som han
gjennomførte som eldste (beste) kadett.
I kadettperioden kom han i kontakt med
►
Johan O. Smith under et fire måneders
tokt i 1908. Smith tilhørte da besetningen
på kadettfartøyet Sleipner.
Møtet de to imellom skulle senere føre
til at Aslaksen valgte å søke avskjed fra
marinen og dermed slutte før en antatt
lysende karriere egentlig startet. Han
ville bli misjonær og ble sendt av Tsjilimissionen (Kina-misjon) til bibelskoler
i London og Glasgow for å utdanne seg
til oppgaven. Etter korrespondanse med
Smith valgte han å avslutte bibelskolen
etter ett år og kom tilbake til Norge. Han
bosatte seg på Hønefoss, hvor han ledet
menigheten fra begynnelsen av. I 1907
møtte han Judith Wiik på Horten. De ble
forlovet i 1909 og gift i 1912.
Under den annen verdenskrig ble Aslaksen utkommandert til nøytralitetsvakt
og seilte i det alt vesentlige i ytre Oslofjord, med base i Horten og ved Hvaler.
Familien flyttet for denne perioden til
Fredrikstad. Han var en meget aktiv misjonær under landlov. Han var ofte innom
andres møter og fikk tale der. Mange
mennesker fikk ny forståelse og håp i
sitt kristenliv under hans undervisning.
I den første tiden kom det derfor mange
fra andre trossamfunn til menigheten. Det
var også i denne perioden at Aslaksen
sammen med Smith formulerte menighetens positive syn på militærtjeneste
(‘Hvem er større forsvarsfiende enn den
ugudelige og hvem er bedre vern for fedrelandet enn de gudfryktige?’)
Aslaksen ble en nær medarbeider
for Smith fra 1912. Han evangeliserte
allerede fra det tidspunkt i utlandet. I
1920- og 1930-årene holdt han en rekke
annonserte møter i Oslo, og han talte
for fullsatte saler. Det var også Aslaksen

som ble den store misjonæren for Smiths
Venner i utlandet fra annen halvdel av
1950-tallet. Han behersket tysk, engelsk
og fransk. Under reiser i utlandet drev
han språktrening for de yngre ‘brødrene’,
slik at de ikke skulle være avhengig av
tolketjeneste.
Aslaksen hadde en omfattende skriftlig
produksjon, blant annet i menighetens
blad Skjulte Skatter. Av verker ellers er
Livets Ånds Lover, Måten å ta det på,
Jeg er korsfestet med Kristus og Å være
en Kristen blant de mest kjente. Elias
Aslaksen var den fremste lederen for menigheten etter Johan O. Smiths død i 1943
og frem til 1976.
■ Kjell Arne Bratli
ASSEMBLIES OF THE LORD
JESUS CHRIST (ALJC) tilhører den
►
enhetsteologiske delen av pinsebevegelsen og ble grunnlagt i 1952 ved en sammenslåing av organisasjonene Assemblies
of Jesus Christ, Church of the Lord Jesus
Christ og Jesus Only Apostolic Church of
God. I 1997 hadde ALJC 40 000 medlemmer i USA og til sammen 8 500 i andre
land. Hovedkvarteret ligger i Memphis,
Tennessee.
I likhet med ►United Pentecostal
Church (UPC), lærer ALJC at man blir
‘frelst’ ved (1) omvendelse, (2) vanndåp
ved full neddykkelse i Jesu Kristi navn
til syndenes forlatelse, og (3) ‘åndsdåp’
med tunger som tegn ettersom Ånden gir
å tale. Synet på helliggjørelse er også likt
UPCs, ved at for eksempel kvinnene ikke
klipper håret. ALJC holder fast ved at Bibelen er Guds inspirerte Ord.
Organisasjonen har misjonærer stasjonert i 10 land, deriblant Norge. Sam
og Betty Speer startet menighetsarbeid i
Stavanger i 1998 og flyttet i 2001 til Tau
utenfor Stavanger hvor de nå arbeider.
■ Ingunn Bakke Turner
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AUKE, ROLF (f. 1948), grunnlegger av
bibelskolen The River Vekkelsesinstitutt
(1998) og menigheten The River (2000) i
Tønsberg. Auke er nevø av Leif Rødningsby, tidligere sentral forkynner innen Den
►
Apostolske Kirke i Norge og Danmark.

Rolf Auke - grunnlegger av og forkynner i Tønsbergmenigheten The River.
Auke tok et bevisst kristent standpunkt
i Maran Ata, Drammen i 1962. Han har
virket som omreisende evangelist både
innen ►Maran Ata og Vekkeropet Maran
Ata. Han har siden gått på Ansgar Bibelskole i Oslo og Rhema Bible Training
Center i Tulsa, Oklahoma. Han har også
virket som omreisende evangelist, samt
pastor innen Det norske ►Misjonsforbund.
Som leder i organisasjonen International
World Mission har han dessuten holdt
kampanjer både i og utenfor Europa.

opplevd en radikal kristen omvendelse
rundt 1975 og gjennomført ►Ten Centers
rehabiliteringsprogram for narkomane,
begynte Bakken snart å reise med Maritafilmen (se ►Holstad, Leiv Olav) og var
foredragsholder i tillegg til at han virket
som forkynner i Ten Center-regi. Sammen
med ►Aage M. Åleskjær startet han rundt
1984 et husfellesskap på Furuset som etterhvert ble formalisert som menigheten
Oslo Kristne Senter og hvor Bakken var
annenpastor fram til våren 1990. På
dette tidspunktet hadde man vokst fra en
håndfull personer til i underkant av 2000
medlemmer. Bakken virket siden som
pastor i pinsemenigheten Sentrumskirken
på Strømmen fra 1992 til 1996.
Bakken er forfatter av Fra døden til
livet (1987), Åndelig førstehjelp (1987),
Åndelig melk (1988), Kristen personlighetsutvikling (1989), Åndelig arbeid
(1989), Halliken som døde (1990) og
Afrikansk gospelsafari (1993).
Etter å ha vært rusfri i over 20 år fikk
Bakken et tilbakefall og døde av overdose
29. januar 2001.
■ Geir Lie

■ Bibliografi: Jan Erik Stenersen, En
menneskefisker på alle hav (1990); Rolf
Auke, Et liv i tjeneste for Gud (2001).
■ Geir Lie
BAKKEN, ARNE (1955-2001), pastor,
bibellærer og foredragsholder. Etter å ha
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Arne Bakken - inspirerende forkynner
og bibellærer.

BAKKEN, JOHANNES (1899-1997),
født i Langlim, Seljord. Han var en av
►
pinsebevegelsens pionerer i Telemark,
kjent for ‘bibel og fele’. Bakken ble omvendt i 1918, døpt i 1920 og var evangelist fra 1921. En tid var han forstander i
Kviteseid.
Ved juletider i 1929 kom Bakken til
Vatnarheia på evangelistbesøk. Både han
og pinsevennene på stedet hadde regnet
med et kort besøk, men han ble der i 23
uker, og folk ble omvendte så å si hele
tiden. Ved den første dåpshandlingen
i Vatnardammen på våren, var så godt
som hele bygda på bena. Bakken holdt
bibeltime om dåp for de omlag 300 tilstedeværende.
■ Bibliografi: Gunstein Draugedalen,
‘Johannes Bakken - med bibel og fele’.
■ Oddvar Nilsen
BAPTISTSAMFUNN, DET
NORSKE. Baptismen ble første gang
introdusert i Norge i 1840-årene. Men
det var danske Frederick L. Rymker, som
med 8 medlemmer stiftet den første menigheten, Baptistmenigheden i Porsgrund
og Solum, i 1860.
Norske baptister var i utgangspunktet
positivt innstilte til den gryende ►pinsebevegelsen, som kom med ►T.B. Barratt
i 1906-7. Velviljen skyldtes nok i ikke
liten grad norske baptisters, på denne
tid, positive holdning til toneangivende
forkynnere innen den ikke-metodistiske
fløy av ►hellighetsbevegelsen. I Banneret
hadde man over lengre tid avertert en bok
om Den Hellige Ånds fylde av den amerikanske ‘Keswickforkynneren’ (og baptistforstander) Adoniram Judson Gordon.
Også Reuben Archer Torrey var kjent og
verdsatt blant baptistene, og hans Den
Helligaands Daab var blitt utgitt i Bergen
i 1906. De elementer av Barratts forkynnelse som korresponderte med Torrey

hadde man få problemer med. ►Tungetale som fenomen hadde man heller ikke
innsigelser på. Men noe bevis på ‘åndsdåp’ var tungetalen likevel ikke.
Ikke alle stilte seg imidlertid avvisende
til pinsevennenes lære om ‘åndsdåp’.
►
Severin Larsen, som hadde blitt baptist
i 1895 og var forstander i Fredrikshald
(Halden), skrev begeistret i Banneret
om sin personlige tilslutning til pinsebevegelsens lære- og erfaringsmessige
anliggende etter at han selv hadde mottatt ‘åndsdåp’ 5. februar 1907. Larsen
var baptist hele sitt liv og forstander i
flere baptistmenigheter, men virket også
svært mye blant pinsevennene og i andre
frimenigheter.
Landets første pinsemenighet ble dannet i Skien 24. april 1908 etter et brudd
med baptistmenigheten, hvor sistnevntes
pastor, ►Carl Magnus Seehuus, nå ble
pastor i pinsemenigheten i stedet. Tilsvarende splittelse skjedde i baptistmenigheten i Fredrikshald, samtidig med at
den nye bevegelsen syntes å innfiltrere
menighetene også i Kristiania, Arendal
og Trondhjem. Baptistsamfunnets senere
noe kritiske holdning til pinsebevegelsen
må utvilsomt sees i lys av de mange baptister som raskt ble rekruttert til pinsebevegelsen.
I motsetning til de fleste øvrige norske
frikirkesamfunn har man like fullt forut
for den karismatiske bevegelses tilblivelse alltid hatt baptister som var positivt
innstilte til pinsebevegelsens anliggende
og som i møtesammenheng gjerne frembar både ►tungetale, tydning og profetisk
tale. I flere menigheter preget dette virksomheten i sterk grad. Den karismatiske
bevegelse representerte i så måte lite nytt,
og norske baptister ble i liten grad direkte berørt av denne. Et viktig unntak
var Guds Tro Evangelisering, det vil si
karismatiske evangeliseringsteam som i
perioden 1975-84 virket til inspirasjon
innad i lokale baptistmenigheter og utad
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i evangeliseringsøyemed. Arbeidet ble
startet og ledet av ►Henning Mattson.
Et annet viktig unntak var baptistmenigheten i Oppdal, som tidlig på 1980tallet gjennomgikk en radikal karismatisk
fornyelse, samtidig som den, etter impulser fra blant annet den britiske såkalte
restaurasjonsbevegelsen, og stikk i strid
med baptistiske kjerneverdier, avviklet
menighetsdemokratiet for det man kalte
en ‘teokratisk’ menighetsorden. Etter
sterke rivninger innad og skarpe motsetninger i forhold til Det norske Baptistsamfunn ble menigheten ekskludert fra
sistnevnte i 1986 og tok navnet Oppdal
Kristne Senter. Et betydelig mindretall
i den opprinnelige baptistmenigheten
dannet, med støtte fra Baptistsamfunnet,
Oppdal og Lønset Baptistmenighet.
■ Geir Lie
BARNE- OG UNGDOMSARBEID.
Det er et stort mangfold av barne- og
ungdomssarbeid i og ut ifra karismatiske
menigheter i Norge. Noe arbeid har hatt
en begrenset tidsmessig eller geografisk
innflytelse, mens annet arbeid har hatt
stor betydning over lang tid. I denne
artikkelen vil det fokuseres på noen av
de mest innflytelsesrike og/eller særegne
arbeidene.
Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg (PBU): På Pinsevennenes Predikantkonferanse i 1988 ble det for første gang
satt ned et eget barne- og ungdomsutvalg
som skulle jobbe frem mot etablering
av PBU. Allerede 01.12.1988 var PBU i
gang, og Torill Jahr ble ansatt som sekretariatsleder. Denne stillingen hadde hun
frem til 1997 da Anne Hansli overtok.
PBU har idag en sentral funksjon i å
tilrettelegge og koordinere ressurser for
barne- og ungdomsarbeid nasjonalt og for
lokale menigheter.
Norsk Søndagsskoleunion (NSSU) ble
startet i 1877 og skiftet navn til Frikir10

kelig Barne- og Ungdomsunion (FBU)
i 1996. I løpet av disse årene har disse
vært en del av NSSU/FBU: Det Norske
►
Baptistsamfunn, De ►Frie Evangeliske
Forsamlinger, Den Evangeliske Forsamling, Det norske ►Misjonsforbund, Guds
menighet Vegårshei, ►Pinsebevegelsen,
►
Metodistkirkens Ungdomsforbund og
►
Frelsesarméens Barn og Unge.
Kristen Skolekontakt: Allerede fra
1975 var ►Egil og ►Aril Svartdahl og
►
Einar Nymoen ute på skolene i Oslo for
å fortelle om Pinsebevegelsen, dette var
forløperen for Kristen Skolekontakt. Etter
å ha besøkt Sverige, som allerede hadde
et arbeid kalt Kristen Skolekontakt, ble
det første rene skoleteamet startet høsten
1983 ut fra Filadelfia, Oslo. Høsten 1984
ble det første kurset arrangert, og flere og
flere team ble etablert over hele Norge.
Fortsatt er det team som på en eller annen måte jobber inn mot skolene ved å
tilby undervisningstimer med temaer som
mobbing, vennskap etc., eller presentasjoner av pinsebevegelsen. Deltakerne i
skoleteam deltar gjerne 1 år om gangen,
og de gjør både dramastykker, monologer, sanger og svarer på spørsmål.
Royal Rangers (RR): Dette er et internasjonalt speiderlignende arbeid som
ble startet av Assemblies of God i USA
i 1962. I Norge ble Else Marie Sjølie ansatt for å utvikle Royal Rangers i 1992,
og i 1993 ble det første kurset arrangert.
I 1994 ble Yngvar Aarebrot ansatt som
nasjonal leder. RR har arbeid i omlag 40
menigheter i Norge og arrangerer både
regionale, nasjonale og internasjonale
samlinger.
Team Action: I 1966 dro en del ungdommer fra Norge til Vest Tyskland, Belgia og
Nederland for å evangelisere. I etterkant
av dette var det mange team som reiste på
korte turer i Europa og andre kontinenter
for å evangelisere. I 1988 ble Team Action startet, dette var et tilbud til unge
mennesker om å reise ut på helårsteam

eller sommerteam for å evangelisere og
drive hjelpearbeid. Helårsteamene hadde
noen måneders undervisning i Norge før
de dro til et land for å være med i arbeidet
der. Team Action ble lagt ned i 1999 på
grunn av for få deltakere.
Team Action on the Road: Team Action
er et turné-team som arbeider nasjonalt.
De spiller musikaler og konserter i militærleire, skoler, ungdomsklubber og
kirker i Norge og utlandet. Dette fungerer
idag som en linje på Hedmarktoppen folkehøyskole med mange deltakere.
Kristen ungdomsfestival: I 1976 ble
det satt ned en komité bestående av
Aril Svartdahl, Egil Svartdahl og Einar
Nymoen som skulle arrangere Kristen
Ungdomsfestival på Hedmarktoppen folkehøyskole. Pinsevennene hadde arrangert sommerstevner tidligere, men ikke
et spesielt arrangement med målgruppen
ungdom. Kristen Ungdomsfestival har
vært arrangert hvert år siden på samme
sted, men arrangementskomitéen har forandret seg med årene, også med henblikk
på innhold og stil.
Sorthvit: I 1999 ble det startet en tverrkirkelig gratis ungdomsavis med base i
pinsebevegelsen. Initiativtaker og redaktør til 2006 var Andreas Wold Hegertun.
Avisen ble raskt landets største kristne
ungdomsavis og har med basis i et positivt kultursyn fokusert på aktuelle temaer,
kultur og undervisning.
Ikon: I 2007 ble det med basis i ungdomsavisen Sorthvit og studentmagasinet
Credo startet en ny studentavis, Ikon. Den
er allerede fra andre utgave Norges største studentavis.
■ Andreas Wold Hegertun
BARRATT, LAURA, født Jakobsen
(1866-1951), født i Bergen. Hun ble
tidlig omvendt og aktiv i kristent arbeid, gift med ►Thomas Ball Barratt.
Laura Jakobsen vokste opp i et godt

hjem i Skostredet i Bergen. Hun hadde
tre søstre, og av disse fire unge damene
skulle tre bli prestefruer. De fikk hver
sin metodistprest. Foreldrene tilhørte en
frimenighet i Bergen som oppsto i forbindelse med presten Lammers. Jakobsens i
Skostredet tilhørte den lille frimenigheten
i vestlandsbyen. Den utfoldet ingen større
ytre aktivitet, men det var et inderlig søskenforhold mellom de få vennene. Laura
og hennes søstre fikk døyve atskillig av
sine venner i barneårene. At de ikke var
døpt som barn, betydde at de heller ikke
kunne bli konfirmert, og det ble også sagt
at for slike var det umulig også å gifte
seg. Døpte ble de alle sammen etter at
de kom til tro på Jesus, konfirmasjonen
brydde de seg ikke om, og gifte – ja, det
ble de alle sammen før de var 21 år.
Da Laura var 13 år, kom metodistene
til Bergen. De var representert av en ung
og meget nidkjær predikant, som samlet
mye folk til sine møter. Det ble røre
mange steder i Bergen. Fra statskirkens
prekestoler ble det advart i sterke ordelag
mot den ‘metodistiske villfarelse’. ‘De
lærer fullkommenhet,’ sa prestene. Metodistpredikanten, Lars Pettersen, visste
at han var i Mesterens ærend, og lot seg
ikke skremme. Det var så kraftige møter
at folk bokstavelig talt falt i golvet. Laura
opplevde også at predikanten talte til
henne, enda hun bare var et barn. Hun var
ikke vant til det fra de møtene hun hadde
gått på. Lars Pettersen ble senere hennes
svoger, gift med søsteren Hanna. Han ble
metodistprest i Halden – og Laura besøkte dem en vinter. Det var stor vekkelse
i metodistkirken og møte hver eneste
kveld fra jul til påske. Her i Halden ble
Laura opptatt som medlem i metodistkirken. Lars Pettersen ble Metodistkirkens
tilsynsmann i Bergen, men døde av et
hjerteonde bare 35 år gammel.
Laura Barratt levde ganske mange år
etter sin mann. Han døde i begynnelsen
av 1940, og Laura fulgte etter i 1951. Da
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Laura Barratt.
hadde hun vært i fremste linje i pinsevekkelsen fra første dag. Mannen – ►T. B.
Barratt – var den mest kjente. Han var
banebryteren, men han hadde en kvinne
ved sin side som aldri sviktet ham. Ikke
bare det, hun var en utmerket rådgiver
og betydde langt mer for Barratt og vekkelsens utvikling enn de fleste aner. Det
sies iblant at bak en dyktig mann står en
dyktig kvinne. Laura Barratt sto ikke bak
sin Tom. Hun stod ved siden av ham. Hun
var ikke bare en ledsager på livets vei,
men en aktiv kriger i den kamp som de
begge hadde fått Guds kall til å være med
i. Hun var rikt utrustet og en personlighet
man måtte legge merke til.
Synet sviktet den siste tiden, men det
betydde ikke at hun ikke fulgte med lenger. Hun var levende interessert i alt Guds
verk til det siste, og særlig da i det som
angikk pinsevekkelsen. Hun hadde folk
hos seg som kom fast og leste ►Korsets
Seier for henne, så hun kunne faktisk en
hel del av det som sto der utenat og var
mer orientert om mangt og mye i menighetene enn folk flest.
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Sykebesøkene fortsatte hun med, og
hun var en velsett gjest når noen fylte
år. Da hendte det at hun overrasket jubilanten med å vite mer om slekten enn
han eller hun visste selv. På grunn av
sin enestående hukommelse kunne hun
trekke fram navn og hendelser som lå
langt tilbake i tiden.
Hun var en gjerne hørt forkynner, som
etter manges mening bare ble bedre etter
hvert som årene gikk. Og så var hun så
enkel og naturlig i all sin ferd – en pryd
for Jesu Kristi lære. I 1946 kom boken
Minner av Laura Barratt.
■ Oddvar Nilsen
BARRATT, THOMAS BALL (18621940), født i Albaston i Cornwall, England. Han kom til Norge fem år gammel,
da faren ble leder av et gruveforetagende i
Hardanger. Han ble ‘frelst’ i 12-årsalderen
og virket som predikant fra 1880. Barratt
skulle bli pinsevekkelsens banebryter i
Norge og flere andre land. I 1906 opplevde han ‘åndsdåpen’ i New York City.

Fra slutten av 1906 hadde han sitt hovedsaklige virke i Oslo, der han senere ble
forstander i Filadelfiamenigheten fram til
sin død i 1940. Han foretok mange reiser
omkring i verden og øvde meget stor innflytelse på den internasjonale pinsevekkelsen. T.B. Barratt hadde en meget stor
bokproduksjon ogt var en betydelig sangforfatter. Han grunnla Filadelfiaforlaget
med bladet ►Korsets Seier, hvis redaktør
han var fra starten til sin død.
Ingenting tyder på at T.B. Barratt hadde
regnet med en slik opplevelse da han dro
til Amerika. Siktepunktet var noe helt annet. Som leder for Kristiania Bymisjon
og aktiv metodistprest var han travelt
opptatt med å aksle de byrder han var
gått inn under. Den store tanken på denne
tiden var å bygge et hus for sosialt arbeid
i Norges hovedstad og ut fra dette drive
et mer effektivt hjelpearbeid enn før. Han
hadde avgjort store forventninger da han
dro til det forlokkende landet i vest, men
forventningene lå ikke så mye på det åndelige planet, selv om han utvilsomt også
regnet med å gjøre åndelige opplevelser
der.
Da Barratt satte føttene på norsk jord
igjen i desember 1906, hadde han ikke
stort mer penger enn da han dro. Han kom
derimot med en åndskraft og et pågangsmot som de som kjente ham aldri hadde
sett hos ham før. De kjente hans iver og
hans nidkjærhet for Guds sak, men det var
kommet en annen tone over ham, en ny
glød. Han var mannen som på en særskilt
måte skulle bli brukt til å kjempe fram
en ‘guddommelig vekkelse’. Den skulle
bryte fram som en mektig vårflom og bli
det tjuende århundres store vekkelse.
Den 15. november 1906 mottok T.B.
Barratt sin ►‘dåp i Den Hellige Ånd’ med
tunger som tegn. Det skjedde i et lite møte
i New York City. Da han mot slutten av
sitt liv skrev sine Erindringer, kom han
med følgende refleksjoner omkring den
store og livsforvandlende opplevelsen:

‘Det er mulig at jeg gjorde et feilgrep
7. oktober og forstyrret Åndens gjerning
ved å vente hjelp fra andre. Jeg måtte iallfall vente en hel måned før Ånden kom
som på pinsedag, så jeg brøt ut i tunger
og høylytt priste Gud i Den Hellige Ånds
kraft. Men denne gangen var det ikke noe
som forstyrret den guddommelige Ånds
virkninger. Og resultatet av det ble at det
samme utvortes tegn på Åndens nærvær
ble sett og hørt som på pinsedagen i Jerusalem. Jeg lærte også at den forandring
som bevirkes i vårt liv ved Den Hellige
ånd når vi blir Guds barn (gjenfødt), var
en annen erfaring enn åndsdåpen, for i
åndsdåpen fyller Jesus oss og dypper oss
ned så å si i Åndens eget vesen (1 Tess 5,
23-23; 1 Kor 3,16-17).’
Om selve den avgjørende opplevelsen
skriver han: ‘Jeg ba møtets leder litt før
midnatt å legge hendene sine på meg og
be for meg. Øyeblikkelig begynte Guds
kraft å arbeide i mitt legeme, så vel som

T.B. Barratt - pinsebevegelsens grunnlegger i Norge.
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i min ånd. Jeg var lik Daniel, aldeles
hjelpeløs under den guddommelige berøringen (Dan 10,8), og måtte støtte meg
til et bord på plattformen hvor jeg satt, og
gled så ned på golvet. Atter begynte mine
taleorganer å bevege seg, men ingen lyd
hørtes. Jeg ba en bror (en nordmann) som
ofte hadde hørt meg preke i Kristiania, og
legens hustru å be for meg enda en gang.
‘Forsøk å tale’, sa nordmannen. Men
jeg svarte at hvis Herren ville tale gjennom et menneskelig vesen, da måtte han
drive meg til det med sin Ånd! Det skulle
ikke være noen humbug i denne sak!
Mens jeg ba, så de en ildkrone over
hodet mitt og en kløvet tunge som av ild
foran kronen. Sammenlign Apg 2,3-4.
Det var mange som så dette overnaturlige, sterke røde lyset. Jeg så det selvfølgelig ikke, men i samme øyeblikk ble hele
mitt vesen fylt med lys og en ubeskrivelig
kraft, og jeg begynte å tale i et fremmed
språk av all makt.’
T.B. Barratt talte ved denne anledningen i tunger og priste Gud til klokken fire
på morgenen neste dag. Han var sikker på
at han talte syv, åtte forskjellige språk, og
han talte tydelig og klart. Han sang også
‘under Åndens kraft og salvelse’ og syntes at ved dette nådde inspirasjonen sitt
høydepunkt.
Han syntes aldri han hadde vært istand
til å be som nå. Guds Ånd drev bønnen
fram, og han ropte til Gud for sine kjære,
for Norge, for Skandinavia, ja, for hele
verden. Han jublet av fryd og takket Gud
av hele sitt hjerte.
Vekkelsen brøt løs i Kristiania så å si
med det samme Barratt kom hjem, og
det var en meget uvanlig vekkelse på den
tiden. Åndens gaver var i virksomhet, og
det vakte selvsagt stor oppmerksomhet.
Barratt ble beskyldt for alt mulig, og navnet hans ble et skjellsord. Å være ‘skvær
Barratt’ var ikke det beste komplimentet
man kunne få. Midt i alt dette stod Barratt
som bannerføreren. Han var sindig midt i
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oppstyret, klok og verdig, og førte saken
fram i tro til Gud. Ikke alt var ekte den
gangen heller, men T.B. Barratt selv var
litt av en garanti for at man ville beholde
det gode. Enkelte kritiserer alt og holder
fast på det dårlige, men hans innstilling
var Bibelens ord: Prøv alt og hold fast på
det gode.
T.B. Barratts virksomhet strakte seg utover Europa og like til Østen, både ved de
personlige kontaktene han knyttet og ved
besøkene han fikk. Likeså førte han en utstrakt korrespondanse. Bladet ►Byposten
skiftet i 1910 navn til Korsets Seier, og
bladet betydde svært meget for utbredelsen av pinsens budskap. En tid kom det ut
på en rekke språk: svensk, tysk, spansk,
finsk og russisk. Det ble i seg selv en
vekkelsesgnist som tente nye bål i byer
og bygder her i landet og utenfor landets
grenser.
Men om Barratts virksomhet strakte
seg langt utover, var det klart at hans
livsverk skulle utføres i hovedstaden. Her
vokste den store Filadelfiamenigheten
fram, og Barratt var dens forstander til sin
død i 1940.
Mange har opplevd pinsedåpen etter
T.B. Barratts store opplevelse i 1906,
og en del hadde opplevd den før ham i
moderne tid også, men det er vel tvilsomt
om det i noe tilfelle har kommet til å bety
så mye som i hans liv. Den kraften han
mottok, ble i ham ‘en kilde med vann som
vellet fram til liv’ overalt han kom.
T.B. Barratt var utrustet med store evner
som forkynner, og han var ellers en meget
begavet mann på usedvanlig mange områder. Han ville sikkert ha utrettet store
ting i tjenesten for Gud selv om han ikke
hadde fått sin pinsedåp, men denne gjorde
ham til det mektige redskapet han ble.
Den store innsatsen for Guds rikes
fremme, den store nøden for menneskesjelene, motet og begeistringen som ga
seg så mange utslag, sprang ut fra det
øyeblikket da Gud døpte ham med den

Hellige Ånd og ild.
Barratt skrev en mengde bøker, brosjyrer, sanger og artikler. En god del av
bøkene ble utgitt i T.B. Barratts Minneutgave (1949-52), blant annet Bak død og
grav, Brennende spørsmål, Den kristne
dåp, De kristne menigheter, Helliggjørelsens nådeverk, Verdens midtpunkt-Jesus
og Står Jesu gjenkomst for døren?
Ellers kan nevnes selvbiografien Erindringer og prekensamlingene Et ord til
alle, Femti korte prekener og Radiotaler.
Om Barratt er dessuten følgende bøker
skrevet: Solveig Barratt Lange, T.B. Barratt; Martin Ski, T.B. Barratt - døpt i Ånd
og ild; Vebjørn K. Selbekk, T.B. Barratt
- forfulgt og etterfulgt.
Blant hans sanger kan nevnes ‘Dyp,
bred, hellig og mektig’; ‘Kom som du er
til din Frelser’; ‘Du er den eneste Frelser
for meg’; ‘Grip da tak, sterke Ånd’; ‘Her
fra mitt Sion jeg skuer’ og ‘Kom hit, hver
tørstig sjel’.
Barratt oversatte også mange sanger fra
engelsk til norsk.
■ Oddvar Nilsen
BECKDAL, AGNES, født Telle (18761968), pionerevangelist og pionermisjonær. Allerede i 1907 virket hun, sammen

med ►Dagmar Gregersen (gift Engstrøm),
i flere land i Europa, foruten Norge. De
to evangelistene opplevde store vekkelser
blant annet i Hamburg, Kassel og Zürich.
Til sistnevnte by kom de etter at Agnes
Telle fikk en ‘profetisk åpenbaring’ om
det. I 1908 reiste de til A.B. Simpsons bibelskole i New York, og etter
et kort opphold i Norge dro de til India
som de første norske pinsemisjonærer.
Agnes Telle ble gift med den danske
misjonæren Christian Beckdal. De slo seg
ned i Nanpara ved grensen til Nepal, der
de virket både blant indere og nepalere.
Agnes Telle var støttet av ►Norges Frie
Evangeliske Hedningemission, senere av
Assemblies of God i USA.
■ Oddvar Nilsen
BERG, TERJE, født 1949 i Sarpsborg,
døpt og tillagt Filadelfia, Sarpsborg i
1965 og evangelist fra 1969. Etter en
tid som fast predikant i Trysil ble han
engasjert i forstandertjeneste, først i Bergen, så i Halden, Tønsberg, Sarpsborg og
igjen i Halden. Han var en tid formann i
Pinsevennenes ►Evangeliesenter. Berg er
kjent som en grundig forkynner og bibellærer med tjeneste over hele landet. Han
har skrevet boken Familievekkelse (1998)
og sammen med flere andre Menighetsledelse (1997) og Predikanthåndboken.
■ Oddvar Nilsen

Agnes Beckdal - pionermisjonær i
India.

BERGSAKER, ROBERT, født i 1914 i
USA, utdannet gullsmed og faglærer. Han
ble omvendt i 1943 og utsendt som misjonær til India, fra Salem, Oslo, sammen
med kona Gerd. De hadde mange perioder
i India og Nepal, pluss en kortere periode
i Bangladesh (1971). Bergsaker har undervist ved bibelskoler i Europa og Asia.
I 1949-50 deltok han i en amerikansk
vitenskapelig ekspedisjon til det den gang
lukkede landet Nepal. Senere vendte han
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tilbake hit og bygde blant annet et sykehus. Han virket som misjonær i Nepal fra
1956.
Robert Bergsaker er den norske pinsemisjonæren som har størst bokproduksjon. Blant hans mange bøker kan nevnes:
Bak Nepals lukkede dør, Det lukkede Himalayalandet, Gjennom mystikkens land
til Tibets grense, I profeten Moses’ spor,
På kanten av verdens tak, Spenningens
år (opplevelser på Grini under krigen),
Storm over Bangla Desh, Ved Ganges’ og
Jumnas bredder og Øst og vest for Bramaputra. Flere av bøkene er oversatt til
andre språk.
■ Oddvar Nilsen
BERNTZEN, TERJE (f. 1938), predikant i ►pinsebevegelsen. Berntzen er oppvokst i pinsevennfamilie og tok et kristent
standpunkt som 17-åring og ble døpt og
‘åndsdøpt’ kort tid deretter. Han har ingeniøreksamen i elektronikk og elektro
fra Göteborg (1960) og har blant annet
jobbet på Chalmers Tekniska Högskola i
Göteborg (1963-64) og på Norsk Hydros
institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet i Oslo (1964-68).
Etter ett års bibelskoleopphold i ►Sarons Dal (1968-69) ble Berntzen forstander i Salen, Åkrehamn (1970-71) og deretter i Zion, Bryne (1972-75) og Trøgstad
Pinsemenighet (1975-78). Etter at denne
perioden var omme, har han virket som
frilansevangelist innen ulike trossamfunn
(1978-86 og fra omlag 1995 og fram til
idag). Han var salgs- og markedssjef i
pinsebevegelsens ukeavis ►Korsets Seier
i 2004.
Berntzen har hatt en rekke møter i
Finland og Sverige og i Europa forøvrig
og ble i Karlskrona, Sverige i 1980 både
anmeldt og frikjent for angivelig brudd på
kvaksalverloven i forbindelse med at han
som nordmann bad for syke i Sverige.
Berntzen er forfatter av boken For Gud
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er alt mulig (1980), som også er utgitt på
svensk og finsk.
■ Geir Lie
BJERKE, LARS (f. 1947), grunnlegger,
sammen med kona Eirin (f. 1947), av
menigheten Kristne i Askim. Ekteparet
var sentrale i Guds Fred (1972-73) før de
gikk inn i et husfellesskap på Lillestrøm
(1973-74). Flere fra Lillestrøm flyttet så
sammen med dem til Askim i 1975 hvor
de etablerte Herren er nær-fellesskapet,
dette med formelle bånd til Askim Kirke.
Menighetsbasert litteratur av kineser
Watchman Nee, samt kontakt med amerikaner Gene Edwards, bidro definitivt til
avviklingen av de formelle bånd til Den
norske Kirke. I 1977 etablerte man derfor
et frittstående husfellesskap, som etter
hvert tok navnet Kristne i Askim. Det ble
snart etablert kontakt med kretsen rundt
►
Tor Undheim i Oslo, og med tilsvarende
husfellesskap på Gjøvik og Bryne. Dette
igjen førte til kontakt med britiske Restorationistledere, først og fremst med John
Noble. Menigheten Kristne i Askim ble
lagt ned i 1991.
Bjerke har skrevet bøkene The Children of God (1973), Menigheten – Guds
hus (ca 1978) og Kristus, menigheten og
Guds evige hensikt (1980).
■ Geir Lie
BJERKHOLT, THOMAS (f. 1946),
teolog og pastor. Han opplevde karismatisk åndsutrustning som student ved
Det teologiske ►Menighetsfakultet i Oslo
i 1972, samme dag som ►Hans-Jacob
Frøen hadde delt sine egne erfaringer under en temadag for praktikum-studentene
ved fakultetet.
Etter avsluttede teologistudier virket Bjerkholt i perioden 1973-74 som
feltprest på Evjemoen. Han flyttet så
til Trondheim og virket først to år som

studentprest (i regi av ►Norges Kristelige
Student- og Skoleungdomslag) for lærerstudenter, deretter som lagssekretær, med
Vestlandet, Trøndelag og Nord Norge
som virkefelt. I 1982 tok Bjerkholt
pastoransvar i Trondheim ►Frikirke, en
stilling han fremdeles innehar.
■ Bibliografi: Den skjulte Gud (1971),
Syng for Herren – de gammeltestamentlige salmer og deres budskap (1973), Skapt
i Guds bilde (1980), Lovsang (1980), Familien – Guds ordning (1981), Gudstjeneste i fornyelse (1984), Frikirke – oppbrudd fra stats- og folkekirken (1986),
Menigheten – et helbredende fellesskap
(1987) og Bygg familien (1995).
■ Geir Lie
BLOCH-HOELL, NILS EGEDE
(1915-2002), kirkehistoriker og missiolog
med spesialkompetanse på pinsebevegelsen, som han skrev doktoravhandling om
i 1956. En revidert engelskspråklig versjon, hvor norske forhold var dramatisk
nedtonet, ble publisert i 1964. Bloch-Hoell har for øvrig skrevet flere artikler om
pinsebevegelsen og moderne karismatikk
i Tidsskrift for teologi og kirke, hvor han

selv satt i redaksjonsrådet i perioden
1960-74.
■ Bibliografi: N. Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen. En undersøkelse av pinsebevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg
med særlig henblikk på bevegelsens utforming i Norge (1956); idem, The Pentecostal Movement. Its Origin, Development and Distinctive Character (1964).
■ Geir Lie
BLYSTAD, LARS, født i Stange i 1942.
Blystad hadde utdannelse innen økonomi
og bankvesen. Han studerte dessuten kristendom og missiologi ved Universitetet i
Trondheim. Sammen med kona Fredvår
ble han i 1970 utsendt som misjonær
fra Filadelfia, Oslo til Swaziland. I flere
perioder virket han ved bibelskolen her. I
mange år drev han dessuten et stort hjelpearbeid i Mosambik, i tillegg til bibelundervisning og menighetsbygging.
■ Oddvar Nilsen
BORGEN, OLE (f. 1925). Borgen har
teologisk doktorgrad fra Drew University
i USA (1968). I forbindelse med studiene

Bloch-Hoell sammen med Terje Hegertun (t.v.) under Pinsevennenes Verdenskonferanse i Oslo i 1991.
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fikk han kontakt med den gryende karismatiske bevegelse og deltok dessuten på
flere av ►FGBMFIs frokostsamlinger i
New York City.
Etter avsluttede studier i USA vendte
Borgen tilbake til Norge hvor han raskt
ble areasekretær for Metodistkirken med
sete i Stockholm. Etter daværende biskop
Odd Hagens død i 1970 ble Borgen valgt
til ny biskop for Nordeuropas biskopsområde, et embede han innehadde fram til
1989.
Da den karismatiske bevegelse kom til
Skandinavia, inntok Borgen en positiv,
men ikke ukritisk holdning til denne. En
tilsvarende positiv holdning inntok han til
►
Jesusbevegelsen.
Borgen har i mange år hatt en faglig
interesse for amerikansk hellighetsbevegelse (innenfor metodistsammenheng),
den direkte forløperen for amerikansk
pinsebevegelse. Han har i den forbindelse
bygget opp et omfattende privat bibliotek
som blant annet favner denne åndsstrømningen.
■ Geir Lie
BRATLIE, SIGURD RUDOLF GULBRANDSEN (1905-96), født og oppvokst på Bratlie gård på Klemetsrud utenfor Oslo hvor foreldrene var virksomme
i Santalmisjonen. Bratlie var utdannet
skredder, men skulle først og fremst bli
kjent som en sentral skikkelse og evangelist i Den Kristelige Menighet (►Smiths
Venner). Han kom i kontakt med ►Johan
O. Smith allerede i 1920. I perioden
1929-44 var han omreisende evangelist i
Sverige, Danmark og Norge. I Norge reiste han i stor grad sammen med Aksel J.
Smith (sønn av grunnleggeren) og Elihu
Pedersen, og det ble dannet menigheter
blant annet i Østerdalen, Valdres og Stavanger.
Etter J.O. Smiths død i 1943 fremstår
Bratlie sammen med ►Elias Aslaksen og
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Aksel J. Smith som menighetens ledende
‘brødre’. I perioden etter 1955 reiste de
tre ofte sammen i Europa, og det ble stiftet mange nye menigheter. Senere, under
Sigurd Bratlies ledelse, skulle Smiths
Venner få en vidstrakt internasjonal utbredelse med menigheter i alle verdensdeler.
Få utenfor menigheten kjente til Sigurd
Bratlie før i 1978. Da ble han fengslet i
Bagdad for ulovlig møtevirksomhet. Han
satt i flere fengsler, også Abu Graib, og
han måtte i måneder i flere harde forhør.
Etter langvarig innsats fra blant annet daværende utenriksminister Knut Frydenlund, statssekretær Thorvald Stoltenberg,
stortingsrepresentant Finn Kristensen og
Yvonne Huslid, henvendte Kong Olav
seg direkte til Iraks president. Bratlie ble
satt fri påsken 1979. Fengslingen satte
Smiths Venner i fokus i aviser, radio og
fjernsyn.
Bratlie var verdensleder for Smiths
Venner fra 1976 og fram til sin død. Han
var samtidig forstander for Oslo-menigheten, den mest sentrale lokalmenigheten
i bevegelsen. Bratlie har et omfattende
forfatterskap av artikler, traktater og bøker bak seg. Hans mest kjente er Bruden
og Skjøgen og Nåden i Jesus Kristus.
■ Kjell Arne Bratli
BRATTERUD, HANS (f. 1943), lektorutdannet og grunnlegger av Oslo Fullevangeliske Kirke. Etter en 40-dagers
faste i 1963, i forlengelse av en artikkel
i ►Korsets Seier som fortalte at Oral
Roberts om 2 år ville starte et kristent
universitet i Tulsa, Oklahoma, opplevde
Bratterud Guds tiltale om at han selv
skulle studere der. Etter tre års studier
(1965-68) oppnådde han bachelorgraden
med fordypning i historie. Bratterud
bygde videre på dette og tok hovedfag i
historie ved Universitetet i Oslo i 1974.
Året etter ble han tilbudt rektorstil-

Hans og Liv Bratterud - grunnleggere
av Oslo Fullevangeliske Kirke.
lingen ved bibelskolen i ►Sarons Dal, en
stilling han innehadde fram til 1979. I løpet av denne perioden tok han initiativ til
et 2. årskull ved skolen. Vanskelige spørsmål fra elevene vedrørende de ‘siste tider’
tvang ham til å gjennomtenke sin egen eskjatologiske posisjon. I dag innestår han
for posttribulasjonal premillennisme.
Etter å ha sagt opp stillingen i Sarons
Dal, flyttet Bratterud til Oslo hvor han
sammen med kona Liv la forarbeidet
til en frittstående karismatisk menighet.
Oslo Fullevangeliske Kirke ble formelt
stiftet 1. januar 1980. Menigheten var
pioner på en rekke områder: (1) Den var
landets andre frittstående karismatiske
menighet, nest etter Oasen, Fyllingsdalen.
(2) Den var første kristne gruppe som fikk
nærradiokonsesjon (desember 1981) og
sendte første nærradioprogram i 1982. (3)
Menigheten var tilsvarende tidlig ute med
lokaltv-sendinger fra og med 1. januar
1985. Forutfor dette hadde de kringkastet
via satellitt fra 1. oktober 1984. Bratterud
sluttet imidlertid som pastor, og menigheten ble lagt ned i februar 1994.
■ Geir Lie

BRIGGS,
RANDY LEE
(f. 1958) er ordinert
forkynner i ►United
Pentecostal
Church
International (UPCI),
menighetsgrunnlegger
og pastor for Rumford
Pentecostal Church i
delstaten Maine (198090) og Kristiansand
apostoliske pinsemenighet, Antiokia (1991).
Briggs ble ‘åndsdøpt’
og ‘vanndøpt’ ‘i Jesu
navn’ som 11-åring i Maine. Allerede
som 16-åring begynte han å tale på kristne møter.
Briggs gikk ett år på den trinitariske
bibelskolen Faith School of Theology
(1975-76), før han fullførte bibelskoleutdannelsen ved Apostolic Bible Institute
(1976-79) i Minnesota.
Sammen med sin kone Sherry og to
barn, Rebecca og Jonathan, ankom Briggs
Norge i 1991 etter det han opplevde som
et kall fra Gud. Han samarbeidet en kort
stund med bevegelsen ►Nardus, men ble
bedt om å avslutte kontakten blant annet
på grunn av sitt syn på ‘åndsdåp’. Like
etter grunnla han menigheten Antiokia i
Kristiansand, som i 2006 hadde omkring
60 faste møtegjengere. I tillegg har
Briggs til ulike
tider fungert som
pastor for mindre
grupper i Fredrikstad, Drammen og
Tønsberg.
■ Ingunn
Bakke Turner
Randy Briggs - grunnlegger av den
enhetsteologiske pinsemenigheten
Antiokia i Kristiansand.
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BRYNHILDSEN, JOHN
(1902-81), født i Skien, der han tidlig kom
med i pinsemenigheten. Han ble ‘frelst’ i
Turnhallen, det som nå er Tabernaklet, i
en vekkelse. Fra 1923 var han evangelist
i Telemark. Han reiste da sammen med
Gunnar Lofthus, som skrev om ham:
‘Det er en kjekk broder som ikke vek
tilbake for litt strabas.’ Det skulle prege
Brynhildsens liv i de mange årene han
gjorde en pionerinnsats i Kongo. Han
reiste hit første gang i 1926 sammen med
sin hustru Marie. De bygde opp arbeidet
i Muganga.
Etter flere perioder i Afrika reiste Brynhildsen som forkynner og misjonsinspirator i Norge. En tid var han forstander i
Engelsrud (Asker). Han var initiativtaker
og drivkraften i byggingen av Misjonærhjemmet Mamre i Oslo, som sto ferdig i
1959. I 1972 ble Brynhildsen tildelt St.
Olavs-medaljen.

BULL-HANSEN, AUD, født 1923 i
Gjerpen. Hun var evangelist i to år i
Norge før hun reiste til Swaziland som
pinsemisjonær, utsendt fra Filadelfia,
Oslo. Hun har skrevet bøkene Ester
(1982), No’omi og Rut (1988), Den
gode hyrde (1995), Bygg på klippen!
(1996), Jesu gjenkomst er nær (1997)
og Tabernaklet (2000), pluss tre bøker på
zulu, som er oversatt til flere språk. Hun
har vært mye brukt til bibelundervisning,
både i Swaziland og Norge.

■ Oddvar Nilsen

■ Oddvar Nilsen

BRAATHEN, LEIF (f. 1955) har bakgrunn fra ►Frelsesarméen og er offisersbarn. Han ble introdusert for både ►Jesusbevegelsen og karismatikk gjennom
Guds Freds møter i Trefoldighetskirken
i Oslo tidlig på 1970-tallet. Parallelt med
teologistudier ved ►Menighetsfakultetet
(1974-76) tok Braathen et uformelt lederansvar i en karismatisk studentgruppe
ved fakultetet. Sammen med medstudent
Kåre Mjølhus holdt Braathen dessuten
karismatiske møter i Fagerborg Kirkes
eldresenter i perioden 1975-76, hvor man
på det meste samlet 60 personer.
Etter avsluttet 1. avdeling av teologistudiet ble Braathen den andre fulltidsarbeideren i ►Hans-Jacob Frøens ►Agapestiftelse, etter ►Steinar Remetun. Etter
flere års pause tok han så 2. avdeling på
fritiden og er utdannet cand.theol.
I løpet av 1977 flyttet Braathen til
Finnmark. Året etterpå inngikk Agape

BUNDY, DAVID DALE (f. 1948),
amerikansk forsker med spesialitet
innen ►hellighetsbevegelsen og ►pinsebevegelsen. Bundy er medredaktør i
bokserien Pietist and Wesleyan Studies og
har publisert flere hundre artikler i ulike
fagperiodika. Bundy har opparbeidet
seg en leseforståelse av om lag 30 språk,
deriblant norsk,
og har publisert
en rekke artikler
om skandinavisk
pinsekristendom,
inklusiv
dens
lederskikkelser.
Han jobber for
tiden med en
doktoravhandling
ved Universitetet
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en leiekontrakt med Norsk og Samisk Bibelmisjon (Lukasstiftelsen) i Skibotn, og
Braathen flyttet dit. Idet Agape opphørte i
1981, ble stedet kjøpt av ►Ungdom i Oppdrag i 1983. Braathen har siden da vært
fulltidsarbeider og leder for Ungdom i
Oppdrags base der.
■ Geir Lie

David D. Bundy - amerikansk forsker
med norsk pinsehistorie som en av
mange særinteresser.

i Uppsala, med fokus på norsk og
svensk
pinsemissiologi.
Samtidig
er han ‘associate professor’ og
biblioteksansvarlig ved Fuller Theological Seminary i Pasadena, USA.
■ Geir Lie
BUSTGÅRD, ARVID (1909-83), født i
Skjeberg, forretningsmann og pinsepredikant. Han grunnla menigheten Salen i
Østre Fredrikstad og var forstander her
i 15 år.
Arvid og Gunborg Bustgård dro til
Kenya som misjonærer i 1955, utsendt
fra menigheten han hadde grunnlagt. I
Kenya fikk de overtatt en misjonsstasjon,
Tessalia, som ble et brohode for en meget
stor virksomhet. Allerede det første året
fikk Bustgårds be til Gud med mange kenyanere. Det kunne komme opp til 30 på
enkelte møter for å ‘bli frelst’. Bustgård
startet etter hvert bibelskole på Tessalia,
og mange som var med på denne bibelskolen ble dyktige evangelister. Senere
kom det mange norske pinsemisjonærer
til Kenya, og arbeidet ekspanderte sterkt.
■ Oddvar Nilsen
BYPOSTEN kom ut med sitt første nummer 27. februar 1904. Utgiver og redaktør var pastor ►T. B. Barratt. Bladet, som
opprinnelig var ment som et organ for
Kristiania Bymission, som også ble ledet
av Barratt, brakte begeistrede meldinger
fra USA om pinsevekkelsen som hadde
brutt ut der. Årgangen for 1905 hadde
mye stoff fra den store vekkelsen i Wales
ved Evan Roberts og fra vekkelsesmøtene
til R. A. Torrey og sangeren Alexander i
England. Det første nummeret i 1907
markerte en kursendring. Hovedoppslaget i dette nummeret var: Vekkelsen er
brutt ut i Kristiania. Fra nå av handlet det
så å si bare om vekkelsen med sterk understrekning av det som skjedde i Norge.

Beretningene i Byposten betydde mye for
vekkelsens utbredelse den første tiden.
I 1910 skiftet bladet navn til ►Korsets
Seier.
■ Oddvar Nilsen

Martin Cave - pastor i IMI-kirken i
Stavanger.
CAVE, MARTIN DAVID (f. 1951), forkynner og pastor. Cave er født i England
og flyttet til Norge 3 år gammel. Han opplevde en kristen omvendelse som 17-åring
og var med i oppstarten av et kristent gateevangeliseringsarbeid i Stavanger i perioden 1972-75. Noen år senere, i 1977,
dro Cave igang en teamtjeneste i Norsk
Luthersk Indremisjonsselskap. I 1979 ble
han ansatt som bysekretær i Stavanger
Indremisjon, som forøvrig ble IMI-kirken i 2001. IMI-kirken har idag omlag
600 voksne medlemmer. Menigheten har
mottatt impulser fra forskjellige steder,
blant annet fra G-12 konseptet (fokus på
menighetsvekst gjennom disippelskap),
Saddleback Church, Willow Creek, engelsk kirkeliv og ►Oasebevegelsen. IMIkirken har også tatt imot impulser fra den
såkalte ‘Torontofornyelsen’. Cave har
vært med i Oaselederskapet i omlag 15
år og har gjennom IMI-kirken bidratt til
►
Alpha-kursenes utbredelse i Norge.
■ Geir Lie
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CHRISTIANSEN, ANNE og STEPHAN CHRISTIANSEN. Se ►Jesus Revolution og ►Ny Generasjon.
CHURCH OF GOD, amerikansk trossamfunn, etablert i 1886 under navnet
Christian Union, i 1902 med navneendring til Holiness Church og i 1907 til
Church of God. Flere av medlemmene
kan synes å ha opplevd utbrudd av ►tungetale i 1896, men idet det ti år senere
ble etablert kontakt med Azusa Street
vekkelsen i Los Angeles, antok man også
sistnevntes læreforståelse av ►‘dåpen i
Den Hellige Ånd’. Dette innebærer at
sistnevnte troserfaring forstås som en
spesifikk kraftutrustning til vitnetjeneste,
og dessuten ledsaget av tungetale. Denne
erfaring skjer, iallfall ideelt sett, i etterkant av en spesifikk hellighetserfaring
(som i sin tur igjen skjer i etterkant av
frelsesopplevelsen) hvor den troendes
iboende syndenatur tenkes utslettet.
Church of God har sitt administrative
hovedkvarter i Cleveland, Tennessee og
er USAs største pinsesamfunn. Trossamfunnet fikk sitt første norske nedslagsfelt
i 2004, idet den liberianske flyktningen
Patrick Quabo Peterson (f. 1973) startet
møtevirksomhet på Hareid i Møre og
Romsdal. I 2007 etablerte han menigheten Betania Church of God, som har ti
medlemmer. Church of God og ►Apostolisk Tro er de to eneste pinsesamfunnene
representert i Norge som har bevart den
opprinnelige pinsebevegelses forståelse av ‘entire sanctification’, som den
metodistiske fløy av amerikansk ►hellighetsbevegelse identifiserte med uttrykket
‘dåp i Den Hellige Ånd’.

åring har Clementsen siden vært aktivt
engasjert i kristent arbeid. Sammen med
Pål Lennart Horne startet han i 1973
det kristne musikkbladet Treff. Parallelt med dette var han initiativtaker og
pådriver til et felles ungdomsarbeid for
de tre pinsemenighetene i henholdsvis
Skotselv, Hokksund og Vestfossen. Etter
å ha virket som omreisende evangelist
(1976-78) ble Clementsen kalt til forstander i misjonsmenigheten i Brønderslev på
Jylland (1978-80) og deretter (1980-81)
til ungdomspastor i pinsemenigheten i
Skien. Han flyttet så til Stavanger og tok
pastoransvar i pinsemenigheten Zion. I
1988 opplevde menigheten et skisma,
og den største gruppen, med Clementsen
som fortsatt pastor, tok navnet Karisma
Senter, men var samtidig tydelig på at de
var en videreføring av den opprinnelige
pinsemenigheten Zion. Mindretallet fikk
likevel beholde menighetslokalet. Disse
har siden fusjonert med en nystartet pinsemenighet og har tatt navnet Pinsekirken
4U.
Karisma Senter er i dag en frittstående
menighet, idet de ble fristilt i forhold til
►
pinsebevegelsen i 1992. Menigheten teller om lag 500 personer, barna inklusive.
Troende dåp er for øvrig ikke kriterium
for medlemskap. Menigheten har profilert
seg gjennom store, nærmest landsdekkende konferanser fra 1986 av. Clement-

■ Geir Lie
CLEMENTSEN, ARNFINN (f. 1953),
pastor i den frittstående karismatiske
menigheten Karisma Senter i Stavanger.
Etter en kristen omvendelse som 1522

Liss-Bente og Arnfinn Clementsen
- pastorpar i Karisma Senter i
Stavanger.

sen selv har gjort seg bemerket gjennom
stiftelsen ‘Norge tilbake til Gud’ (19982004) med fokus på bønneaksjoner i
forbindelse med kommune- og stortingsvalg, samt oppsøkende lobbyvirksomhet
vis-à-vis politikere og samfunnsledere for
øvrig. Sammen med menigheten Kristen
Tjeneste driver Karisma også egen grunnskole. Menigheten driver også TV-arbeid,
er engasjert i misjon og støtter arbeid
spesifikt i India og Kasakstan.
Clementsen er forfatter av Den Hellige Ånd (1987), Menigheten i fornyelse
og vekst (1988), Bygg menigheten hel
og sterk (1993), Vekkelse – fra visjon
eller virkelighet (1994), Norge tilbake
til Gud (1995), Slik har vi aldri gjort det
før (1998), Basic – kristenlivets enkle
grunnsannheter (1999) og Livet i endens
tid (2007), samt medforfatter av Bønn
som beveger verden (1999).
■ Geir Lie
CORNELIUS, ARTHUR (1896-1959),
født i Borgestad. Cornelius ble omvendt
i ung alder og utsendt som evangelist fra
Filadelfia, Oslo. Han utmerket seg tidlig
som vekkelsesevangelist. I 1919 virket
han i Sør-Odal, der mange ble ‘frelst og
åndsdøpt’, og ved to dåpshandlinger ble
25 døpt. I 1921 førte dette til menighetsdannelse på stedet. I 1920 var Arthur
Cornelius og Willy Rudolph redskaper til
en stor vekkelse i Drammen. 65 ble omvendt i løpet av kort tid, og i 1921 førte
det til menighetsdannelse. Cornelius var
forstander her i tre år. I 1932 var han med
i en ny vekkelse i Drammen.
Cornelius reiste i 1925 til India som
misjonær, sammen med hustruen Ester,
utsendt fra Filadelfia, Oslo. Senere virket
han i mange år som evangelist i USA og
senere i Norge. I 1955 hadde han en rik
vekkelsestid i Berøa, Oslo. Han skrev
boken Chopda - blant Indias urfolk.
■ Oddvar Nilsen

DAHL, IVAR ANDREAS (1864-1949),
bibellærer og evangelist, en av de toneangivende pinsevennene i første del av
forrige århundre. Dahl ble pinsevenn i
1919 og var med ved stiftelsen av Betel, Trondheim, i 1920. Han var ‘eldste’
i denne menigheten i en årrekke. Dahl
var lærer av yrke og ble en ‘lærer i Guds
rike’, kjent for sin virksomhet over hele
landet. Et av tiltakene som lå Dahl særlig
på hjertet var Hvilehjemmet Zoar på Nappane utenfor Bergen. Her deltok han i de
årlige bibelukene fra 1923.
■ Oddvar Nilsen
DAHL, KJELL PETTER (1920-2005),
sogneprest, sjelesørger og en av Oaselederne. Dahl var tidlig ute blant prester
i Den norske kirke med sin interesse for
pastoralpsykologi, og han søkte og erfarte en åndelig fornyelse lenge før den
karismatiske bevegelse nådde lutherske
menigheter og organisasjoner på 1970og 1980 tallet. Da ►Oase ble dannet etter
sommerstevnet i Kristiansand i 1980, ble
han med i Lederskapet og ga sammen
med ►Hans Christian Lier tyngde og
erfaring til denne lutherske fornyelsesbevegelsen.
Dahl ble en viktig brobygger for fornyelsen til prester og menigheter i Den
norske kirke, og til Sjømannsmisjonen,
der hans to svigersønner Trygve Danielsen og Knut Alve var sjømannsprester.
Han tilhørte ingen fløy i kirken, men var
sentralt evangelisk og kirkelig. Derfor
hadde han også inngang og ble brukt
som taler og sjelesørger/veileder både i
menigheter, lutherske organisasjoner og
frimenigheter.
Dahl hadde som prest erfart helbredelse ved bønn og befrielse fra åndsmakter
gjennom bønn og bruk av Guds ord. Han
var aktiv i Oases tjeneste med sjelesorg og
veiledning og skrev Håndbok i sjelesorg
(1990) og Bønn for syke (1991). Han
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hadde allsidig erfaring på dette området,
som sykehusprest på Modum Bad (1958),
som masterkandidat fra Union Theological Seminary, New York 1959-61, der han
studerte Psychiatry and Religion, og som
forstander ved Bergen Diakonissehjem
(1961-66). Han ledet Sjelesorghjemmet
i Kirkens Bymisjon 1981-90. Her ble
det praktisert en helhetlig tilnærming til
menneskets psykiske, fysiske og åndelige problemer, en form for karismatisk
sjelesorg.
Dahl var småkirkeprest i Stavanger i
1949 og hadde et nært fellesskap med
Sigurd Lunde, som da var redaktør av
Misjonstidende. Da Oase kom til Stavanger, først med Helligåndsseminaret der i
1978 og senere med Oases sommerstevne,
var Lunde, som da var blitt biskop i Stavanger, formann i lokalkomitéen. Dahl
hadde god inngang i denne byen. Han var
en landskjent prest og forkynner (Narvik
1972-77, og Grorud 1977-81), medredaktør i Luthersk Kirketidende og medlem av
flere kirkelige råd og styrer (Diakonirådet
for DnK og Kirkens Nødhjelp). Han ble
flere ganger nominert til biskop og var
ønsket av mange som rektor for MFs
praktisk teologiske seminar. Han ble i
stedet ‘biskop’ i Oasebevegelsen.
Om sine erfaringer med Den Hellige
Ånd skriver han i boken Han la i min
munn en ny sang (1981) og i den selvbiografiske En bohem i presteklær (1992).
Han kalte den karismatiske bevegelsen
en kjærlighetsvekkelse, og han betonte
dens økumeniske betydning. Som pensjonist bosatte han seg i Nanset ved Larvik
og var aktiv i det lokale menighets- og
fornyelsesmiljø og i prestegruppen Syvstjernen så lenge han kunne. Han måtte
etterhvert amputere begge bena og døde
av kreft 2. november 2005.
■ Bibliografi: På bølgelengde med evangeliet (1965), Sjelesorg ved sykesengen
(1970), Hva du bør vite om homofili
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(1973), Møte med Mesteren (1973), Han
la i min munn en ny sang (1981), Pastoral psykologi (1981), Kristus, en levende
virkelighet (1985), Bønn for syke (1990),
Håndbok i sjelesorg (1990), En bohem i
presteklær (1992), Med troen i motvind
(1995) og Nådegaver – kirkens glemte
ressurser (2003), samt en rekke fagartikler og populærvitenskapelige innlegg om
religion og sjelesorg.
■ Jan Gossner
DAHL, TOR EDVIN (f. 1943), forfatter
og opprinnelig 3. generasjons pinsevenn,
idet bestemoren (som startet ostefabrikk
sammen med Synnøve Finden) tilhørte
De ►Frie Evangeliske Forsamlinger i
Oslo. Dahl har bakgrunn fra Salemkirken
i Oslo og opplevde en kristen omvendelse, samt ble døpt og ‘åndsdøpt’ under
►
Aage Samuelsens forkynnelse. Han var
søndagsskolelærer i mange år, men måtte
slutte da han anla skjegg i 1969. Menigheten likte heller ikke at han debuterte
som forfatter året i forveien med novellesamlingen En sommer tung av regn. I
1973 kom han for øvrig ut med romanen
Guds tjener, en fiktiv innenfra skildring
av norsk ►pinsebevegelse og tilegnet
hjemmemenigheten. Dette førte til at en
av menighetens medlemmer politianmeldte ham. Dahl ble dessuten innkalt på
forstanderens kontor og måtte love aldri
mer å skrive tilsvarende bøker. Forstanderen og viseforstanderen krevde dessuten
at et eventuelt nytt opplag av boken ikke
måtte tilegnes menigheten. Året etter ble
boken utgitt på nytt, nå av Den norske
bokklubben (og uten tilegnelse). Samme
år kom Dahl med boken Hege og Linn.
Han fikk nå beskjed om å trekke seg frivillig fra menigheten for å slippe eksklusjon. Dette kom Steinar Mediaas i NRK
Dagsrevyen for øre. Han ønsket å gjøre et
oppslag på saken og ringte menighetsforstanderen for å få en offisiell bekreftelse.

Forstanderen gjorde nå retrett, og Dahl
valgte å opprettholde medlemskapet fram
til 1982. Flere av Dahls romaner skildrer
ulike sider ved norske pinsemiljøer, deriblant Guds tjener (1973), Renate (1981),
Abrahams barn (1982), Døden gir tilbake
(1999), samt Basunen (2006). Sistnevnte
alluderer dels til hans bestemor, Pernille
Holmen, og hennes samarbeid med Synnøve Finden, og dels til de to helbredelsesforkynnerne Ludvig Johan MonsenStorm og ►Hakon Storm-Monsen (som
for øvrig ikke var pinsevenner). Dahl har
dessuten skrevet fagboken Broder Aage
(1980) og er medforfatter av fagbøkene
Fra seier til nederlag. Pinsebevegelsen i
Norge (1978) sammen med John-Willy
Rudolph og Aage Samuelsen: ildvitnet,
gjøgleren, mennesket (1996) sammen
med Jon Gangdal.
■ Geir Lie
DEILA, OLAF (1917-94), født i Heddal, omvendt og døpt i 1935 og utsendt
som evangelist blant pinsevennene fra
Evangeliehuset, Porsgrunn, i 1937.
Foruten evangelisttjeneste i Norge og på
Færøyene hadde Deila forstandertjeneste
i Oslo (Salem og Evangeliesalen), Heddal, Sellebakk, Tønsberg, Porsgrunn og
Fredrikstad. Han var rikt utrustet som
evangelist og fikk være med i betydelige
vekkelser. Blant disse kan nevnes vekkelsen på Lindesnes i 1939. Den førte
til menighetsdannelse i 1940. Omlag 30
personer ble omvendte. Deila virket her
sammen med Eivind Haugen og Johan
Straume. I 1944 var han redskap til vekkelse på hjemstedet, Heddal, der omlag
50 personer ble omvendte.
■ Oddvar Nilsen
DEILA, TORE OLAF (f. 1949), forkynner og menighetspastor. Deila er
oppvokst i pinsevennfamilie, hvor faren

Olaf var menighetspastor, og tok selv
et kristent standpunkt som 8-åring, samt
ble døpt seks år senere. Han har 3-årig
lærerutdannelse og jobbet som lærer i perioden 1974-83. I løpet av samme periode
begynte han å virke som fritidspredikant,
inntil han i 1983 ble kalt til forstander i
pinsemenigheten Filadelfia, Fredrikstad.
Etter 2 år flyttet han til Oslo og ble ungdomspastor i Filadelfia, Oslo. Fra 1988
til 1992 var han rektor for menighetsbibelskolen samtidig med at han hadde
ordinært pastoransvar. Fra 1994 har han
vært omsorgspastor i menigheten. Deila
har dessuten sittet i Pinsebevegelsens
Tilsynsråd i to perioder, hvorav som formann i siste periode.
►

■ Geir Lie
DEMONOLOGI, læren om Satan og
demonene. Den første demondebatten i
Norge fikk vi i 1956, i forlengelse av en
artikkel i avisen Vårt Land av misjonsprest Kåre Horgar, som hadde overværet
en angivelig demonutdrivelse i en gudstjeneste.
Norske pinsevenner flest, bortsett fra på
misjonsmarken, har vært lite opptatt av
fenomenet. Også i de fleste karismatiske
miljøer har man styrt unna demonologi.
Riktignok har man i ►trosbevegelsen benyttet ‘autoritativ’ befaling av Satan og
demoner om å ‘slippe taket’ i den hensikt
å utfri mennesker fra konkret sykdom
eller lidelse. Dette har imidlertid for de
flestes vedkommende skjedd i forlengelse
av forståelsen at Satan og / eller demoner
kun i indirekte forstand er problemenes
årsak.
Ikke usannsynlig har fokus på demonologi og eksorsisme i karismatikksammenheng i tid falt sammen med et
generelt fokus på både engler og demoner
i samfunnet for øvrig. I noen norske karismatiker-sammenhenger har man vært
fascinert av den walisiske kvinnen Jessie
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(Jessica) Penn-Lewis bok Krig mot de
hellige (1935), hvor forfatteren hevdet at
også troende kunne være ‘besatte’ av onde
ånder. Også forkynnerne Derek Prince og
Don Basham fikk innflytelse i norske
sammenhenger gjennom sin detaljerte
undervisning av hvordan troende kunne
befri hverandre, og seg selv, fra demonisk
undertrykkelse. En dansk oversettelse av
Bashams bok Deliver us from evil fikk for
mange stor betydning på 1970- og 80-tallet. Spesielt bibelundervisning av Derek
Prince ble i samme tidsperiode oversatt
til norsk og svensk og utgitt på forlaget
Gi det videre.
En landsomfattende debatt om demoni skjedde i 1978, ikke på grunn av den
amerikanske filmen Exorsisten, som ble
vist på norske kinoer, men foranlediget
av at en 24-årig kvinnelig student av en
av Det norske lutherske Indremisjonsselskaps landssekretærer ble forsøkt befridd fra onde ånder i Os utenfor Bergen.
Kvinnen ble i den forbindelse introdusert
for Princes demoniforkynnelse. Princes
undervisning fikk nedslagsfelt i ulike
karismatiske sammenhenger: Guds Lam
Kirke i Oslo, Metodistkirken i Skien
og ►Oase. I ►Ungdom i Oppdrag-sammenheng var man mer fascinert av den
amerikanske forkynneren Jack Winter,
og mange norske ungdommer tilbrakte
flere måneder ved ett av hans Day Star
Ministries avdelinger i USA. Her ble
de blant annet nærmere introdusert for
forkynnelse om demoni og gjenstand for
eksorsismeforsøk. I Guds Lam Kirke var
man dessuten inspirert fra Livets Ord
i Sverige, hvor man praktiserte ‘barnsnödsbön’. Denne forbønnsteknikken,
referert til både som groaning og travail
på engelsk, alluderer til en kvinne i fødselssmerter og fikk et angivelig bibelsk
alibi i Rom 8:26-27 (‘bønn med usigelige
sukk’, det vil si ikke-artikulerte stønn fra
den troendes gjenfødte ‘ånd’) og Gal 4:19
(‘Mine barn, som jeg igjen må føde med
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smerte’). Undervisningen av travail ble
i utgangspunktet formidlet av trosbevegelsens grunnlegger i USA, Kenneth E.
Hagin, og siden videreført og radikalisert
av ekteparet Sam og Jane Whaley, som
igjen introduserte denne i Sverige. ‘Bønn
med usigelige sukk’ ble både i Guds Lam
Kirke og i Livets Ord benyttet som et effektivt middel for å befri seg selv fra det
en mente var demonisk undertrykkelse.
De senere år har også Peter Horrobins
organisasjon Ellel Ministries etablert seg
i Norge med ulike kurstilbud. Også Kari
Edskeruds bok Kan kristne ha demoner?
(1991) har hatt en viss utbredelse.
I tillegg til en mer individsentrert
demonforkynnelse har det i enkelte karismatikk-kretser de senere år også blitt
et fokus på ‘åndelig krigføring’ mot
demoniske krefter som angivelig har et
spesifikt feste over konkrete geografiske
områder. Britiske G.H. Pember hevdet
tilsvarende tanker allerede i 1876, og ble
snart etterfulgt av Jessie Penn-Lewis, og
senere av amerikanerne E.W. Kenyon,
John MacMillan og Gordon Lindsay, og
i senere tid av forkynnere og skribenter
som Frank Peretti, Dean Sherman, John
Dawson, Ed Silvoso, C. Peter Wagner,
Cindy Jacobs, George Otis jr. og Rick
Joyner.
Mange karismatikere er av den formening at gitte geografiske områder er spesielt behersket, enten av Guds Ånd, eller
alternativt, av onde åndsmakter. Dette har
gitt seg ulike utslag: valfarter til nærmest
‘hellige steder’ (Tulsa, Toronto, Brownsville) eller såkalte ‘forsoningsmarsjer’
med det mål å knuse åndsmaktenes dominans ved å reversere disses opprinnelige
fotfeste innen et bestemt geografisk område. Åndsmaktenes grep forklares med
at en alvorlig synd er blitt begått i dette
området, sannsynligvis for flere generasjoner siden. Ved å innta rollen som stedfortreder kan man på lovovertredernes
vegne be regionens (landets) nåværende

befolkning om tilgivelse. Dermed, tror
man, oppheves den demoniske forbannelsen og vekkelse fra Gud tilgjengeliggjøres. Spesielt i Ungdom i Oppdrag-regi
har disse tankene fått fotfeste i Norge.
I forbindelse med reversering av åndsmaktenes fotfeste, har også ‘spiritual
mapping’ blitt introdusert i ulike sammenhenger. Konseptet ble definitorisk knesatt
av George Otis jr. i 1990 og henspiller på
en åpenbaringsbasert diagnostisering av
hvilke åndskrefter som angivelig dominerer et gitt geografisk område, samt
hvordan disse gjennom autoritativ bønn
kan detroniserers. Også her har Ungdom i
Oppdrag vært premissleverandør i Norge,
nærmere bestemt gjennom utgivelse av
John Dawsons bok Innta byene for Gud
(1991).
■ Bibliografi: G. Lie, ‘Karismatikkens
demoner,’ Samtiden nr 1 (2005), Paul L.
King, ‘A Historical Survey of Belief and
Practice regarding Deliverance of Demonized Christians,’ Refleks 3-1 (2004),
idem, ‘A Historical Survey of the Concept of Strategic Level Spiritual Warfare,’
Refleks 4-2 (2005).

var pastor i den norsktalende Norwegian
Evangelical Mission Assembly i perioden
1957-59.
I 1959 vendte Diesen tilbake til Norge og bygget opp Ansgar bibelskole og
teologiske seminar. Parallelt med dette
tok han teologisk embetseksamen ved
Det teologiske fakultet ved Universitetet
i Oslo i 1964. I 1970 ble han Doctor of
Divinity ved Trinityuniversitetet. I 1971
ble han misjonsforstander i Det norske
Misjonsforbund og fra 1981 til 1995
landssekretær. Diesen har også vært
formann i Den Evangeliske Allianse fra
1992 til dennes sammenslutning med
Norsk Råd for Misjon og Evangelisering
(NORME) i 2001.
I 1970 møtte Diesen den luthersk-karismatiske presten Herbert Mjorud i USA.
Diesen oppfordret ham om å komme til
Norge, samt å ta kontakt med sjømannsprest ►Hans-Jacob Frøen. Diesen var
selv med på en lunchsamling for norske
prester på Grand Hotell i Oslo, hvor både
Frøen og ►Hans Christian Lier vitnet om
sine karismatiske åndserfaringer i tillegg
til at Mjorud forkynte. Lunchmøtet regnes av mange som startskuddet for den

■ Geir Lie
DIESEN, TOR INGULF (f. 1928), bibellærer og forkynner innen Det norske
►
Misjonsforbund. Etter å ha mottatt en
åndsfyldeerfaring, ledsaget av ►nådegaver i 1946, takket han året etter, som
19-åring, ja til pastorstilling i Kongsberg
Misjonsmenighet (1947-52) og deretter
i Kviteseid Misjonsmenighet (1952-55).
Diesen flyttet nå til USA hvor han tok
Master of Divinity-graden ved Trinity
Evangelical Divinity School (nå Trinity
International University), parallelt med at
han var hjelpeforstander i Salem Evangelical Free Church, Scandinavian Department i Chicago (1955-57). Han flyttet så
til West Orange, New Jersey hvor han

Ingulf Diesen - bibellærer og historiker
innen Det norske Misjonsforbund.
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luthersk-karismatiske bevegelse i Norge.
Diesen har skrevet bøkene Bibelen
– Guds ord (1974), Veiryddere (1980),
Veien videre (1984), Korsets triumf
(1988), Kalt til tjeneste (1989), I Åndens
kraft (1990), Norges vekkelseshistorie
gjennom 100 år (1994), selvbiografien Av
bare nåde (1996) og Gavedryss (2004).
■ Geir Lie
DOULOS-NETTVERKET, en videreføring av Kristkirkenettverket, etablert
i 1994 som et relasjonsnettverk av menigheter og ledere med tilnærmet samme
verdigrunnlag som Kristkirken i Bergen,
grunnlagt av ►Reidar Paulsen. Nettverket
ønsker å bygge opp et ‘apostolisk team’
som kan besøke de ulike menighetene, pr.
i dag ti i Norge og en på Færøyene.
■ Geir Lie
DRAGE, STEINAR (1918-81) er født
på Leikanger (Stadlandet) og opplevde
en kristen omvendelse som 17-åring. Tre
år senere begynte hans fulltidsvirksomhet som predikant med Mosjøen som
første virkefelt. Han ‘stod i vekkelse’ i
pinsemenigheten Berøa, Oslo i 1956, og i
Bergen året etter og fikk avisoppslag både
i Verdens Gang og Morgenposten. I forlengelse av Bergensvekkelsen etablerte
Drage i desember 1957 den frittstående
menigheten Elim. Her stod han som forstander ett års tid. Han virket heretter på
egen hånd, med predikantoppdrag både i
Norge, Sverige og Danmark.
■ Geir Lie
DYSJELAND, HARALD (f. 1934), er
tidligere metodistforstander og har betjent menigheter i Mo i Rana (1956-58),
Sandnes (1958-61), Molde (1961-66),
Horten (1966-70), Larvik (1970-78), Oslo
Centralkirke (1978-82), Larvik (1986-93)
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og Hønefoss (1993-97). I perioden 198286 virket han som hjemmeevangelist og
landssekretær.
Dysjelands første møte med den karismatiske fornyelsen skjedde i 1971, idet
han overvar en Dypere Liv konferanse arrangert av Metodistkirken i Flekkefjord.
Dysjeland følte behov for en ny giv i
‘tjenesten’ og opplevde konferansen berikende. Det skjedde imidlertid ikke noe
‘radikalt’ for hans egen del i forbindelse
med denne. I forbindelse med fellesmøtene i Larvik senere på vinteren hadde
han imidlertid besøk av pinseforkynner
►
Oddvar Nilsen, som bad med ham til
‘åndsdåp’ hjemme i stua hos Dysjeland.
Menigheten i Larvik ble vesentlig
forandret på grunn av den karismatiske
fornyelsen. Mange opplevde forøvrig en
kristen omvendelse i denne perioden og
kom med i menigheten. Den karismatiske
fornyelsen fikk også ringvirkninger utad,
idet folk fra nabodistriktet kom med buss
for å overvære møtene. Flere kom fra
lutherske sammenhenger, forøvrig tjente
Larvikmenigheten nærmest som en katalysator for en metodistisk-karismatisk
fornyelse i blant annet Sandefjord, Tønsberg, Horten og Hvittingfoss.
Dysjeland er forfatter av boken I ånd og
kraft (1981).
■ Geir Lie
DÅP I DEN HELLIGE ÅND er som
uttrykk brukt i Matt 3:11, Mrk 1:8, Apgj
1:5, 11:16 og muligens også i 1 Kor 12:
13 (egentlig døpe(s) / døpt med / i Den
Hellige Ånd).
Pinsevennenes lære om ‘åndsdåp’ er
en videreutvikling av en beslektet lære
innen den metodistiske fløy av 1800-tallets ►hellighetsbevegelse i USA. Med
røtter i John Wesleys hellighetsforståelse lanserte man læren om en spesifikk
hellighetserfaring tilgjengelig for enhver
troende. Hellighetserfaringen ble gjerne

titulert ‘dåp i Den Hellige Ånd’ og bevirket en angivelig utslettelse av den
troendes iboende syndenatur. De første
pinsevennene hadde røtter innen den metodistiske fløy av hellighetsbevegelsen og
bifalt i innhold hellighetslæren. Denne
ble imidlertid ikke lenger identifisert med
det å bli ‘døpt i Den Hellige Ånd’, som i
stedet nå ble ansett å være en ytterligere
velsignelseserfaring løsrevet fra både
frelse og hellighet. Mens hellighetserfaringen bevirket indre renselse og nødvendig forutsetning for ‘åndsdåpen’, bevirket
sistnevnte overnaturlig kraftutrustning til
vitnetjeneste og evangelisk virke (Apgj 1:
8). Kriteriet eller tegnet for å vite at man
hadde mottatt ‘dåpen i Den Hellige Ånd’
var frigjøringen av ►tungetale i eget liv.
Den opprinnelige pinsebevegelse var
på mange måter en eskjatologibevegelse
med fokus på Jesu snarlige gjenkomst
umiddelbart etter at evangeliet var forkynt for alle folkeslag på jorden. Tungetalen ble til å begynne med forstått som
et reelt jordisk språk som skulle erstatte
nitidige språkstudier. Herigjennom ville
misjonsoppdraget effektiviseres, idet
Gud angivelig stadfestet budskapet om
Jesu snarlige gjenkomst på deres eget
språk. Teolog og prost Thorstein Gunnarson skriver i Dommedagsventing. Millennismen og dens innslag i norsk kristenliv
(1928): ‘Det budskap som ►[T.B.] Barratt
sammen med andre åndsdøpte predikanter
på begge sider av Atlanterhavet forkynte
og forkynner, er først og fremst dette:
Herren kommer! Se, jeg kommer snart!
[…] Barratts […] misjon […] skulde gå
løs på hedningenes masser med profetisk
tungeglød og selvtolket tungetale – den
gjorde det tidsspillende og vanskelige
sprogstudium overflødig.’
Etter som stadig flere rapporter nådde
USA rundt 1908-9 at ‘misjonstungene’
ikke var reelle språk likevel, ble tungetalens eskjatologiske forankring hos de
fleste opphevet og glossolaliens funksjon

omdefinert til det som i dag er rådende
syn blant pinsevenner flest: at tungetalen
er tegnet på at man har mottatt ‘dåpen
i Den Hellige Ånd’, det vil si spesifikk
kraftutrustning. Mange mener også at
tungetalen som bønnespråk er inngangsporten til en frigjøring av den eller de
ekstraordinære ►nådegaver Gud ønsker å
gi en. Trossamfunnet ►Apostolisk Tro har
inntil helt nylig vært det eneste pinsesamfunnet representert i Norge som fremdeles
bifaller den opprinnelige pinsebevegelses
hellighetslære.
Blant norske karismatikere stiller man
seg ulikt til pinsebevegelsens lære om
‘dåp i Den Hellige Ånd’. Ikke minst
luthersk-karismatikere har bifalt erfaringens autensitet, men problematisert læren
som sådan. Ikke alle karismatikere vil,
som pinsevennene, hevde at tungetale
er en normativ erfaring som gjelder for
enhver troende. Det er uansett et faktum
at mange pinsevenner, til tross for at de
har ‘søkt’ i mange år, ikke har lyktes i å
tilgjengeliggjøre seg tungemålsgaven.
■ Geir Lie
EDVARDSEN, ARIL SNORRE
(f. 1938), evangelist, kampanjeforkynner
og gründer. Med røtter i luthersk bedehusmiljø opplevde Edvardsen en kristen
omvendelse i 1956 og ble kort tid deretter
tilsluttet en lokal pinsemenighet. Unggutten ble raskt engasjert som omreisende
evangelist og hevder selv i 1960 å ha fått
et Gudgitt mandat som evangelist med
hele verden som sitt definerte sognekall.
Edvardsen har etter hvert bygd opp
både bibelskole og hovedkontorer for
►
Troens Bevis Verdens Evangelisering.
Fra og med 1961 har han også utgitt sitt
eget tidsskrift, Troens Bevis. Sommeren
1964 arrangerte Edvardsen sitt første
sommerstevne i Kvinesdal og samlet omlag 1200 deltakere til kveldssamlingene
i tillegg til tre møter med bibelundervis29

Aril Edvardsen sammen med kona Kari (t.v.).
ning på dagtid ni dager til ende. Siden
dette første stevnet har foreteelsen blitt en
årlig tradisjon i ►Sarons Dal, Kvinesdal,
og samler tusener av deltakere fra hele
Skandinavia.
Allerede fra begynnelsen av fikk Edvardsen en viss appell også blant lutherske troende, og i 1963 refererte Troens
Bevis fra den karismatiske fornyelsen i
USA som slo inn i de ulike historiske kirkesamfunn. 7 år senere, fra 12. til 14. juni
1970, innbød Edvardsen til en egen Dypere Liv konferanse med skandinaviske
karismatikerledere. På samme måte som
►
Hans-Jacob Frøen og ►Hans Christian
Lier frontet karismatisk fornyelse blant
lutherske troende, skulle Edvardsens
junikonferanse bli katalysator for karismatisk fornyelse i de ikke-lutherske frikirkesamfunnene. Konferansen ble avløst
av det årlige sommerstevnet i Sarons Dal,
og dette igjen av en rekke lokale Dypere
Liv konferanser i hele Sør Norge.
Edvardsen har skrevet et femtitalls
bøker. Noen av disse er oversatt til flere
språk, enkelte med et opplag på over 100
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000. I 1980 mottok Edvardsen Årets
markedsføringspris av Markedsføringsforeningen i Kristiansand. Prisen var
gjerne foranlediget av det faktum at man
i Sarons Dal i løpet av de siste fem årene
hadde produsert i overkant av 250 000
talekassetter og utgitt omlag 1 million
bøker. I tillegg sendte man radioprogram
på 60 utenlandske radiostasjoner.
Om Edvardsen idag har nærmet seg
det etablerte kristennorge og følgelig
først og fremst appellerer til karismatiske troende innenfor mer etablert
norsk kristenliv, kommer vi likevel ikke
utenom det faktum at den første fase av
han forkynnervirke primært var influert
av mer radikale understrømninger innen
amerikansk pinsekristendom (jfr. ‘Døde
står opp i William Branhams møter i
Finland 1950’ fra Troens Bevis i 1961).
Mange av trosforkynnerne i Norge står i
takknemlighetsgjeld til Edvardsen og Sarons Dal, som allerede i 1961 drev aktiv
markedsføring av de mest kjente aktørene
innen etterkrigstidens helbredelsesvekkelse i USA. Edvardsen oversatte selv

T.L. Osborns bok Healing the sick, og
norske lesere ble herved introdusert for
den avdøde amerikanske forkynneren
E.W. Kenyon (1867-1948), idet Osborn
ikke bare inkluderte lengre avsnitt fra Kenyons ulike bøker, men i det store og hele
formidlet et budskap som sammenfalt
med Kenyons utlegninger. Edvardsen har
likefullt de senere år foretatt visse grenseoppganger i forhold til skandinavisk trosforkynnelse, men uten å markere offentlig
avstandstaken til sin egen promotering av
amerikansk trosbevegelses forløper, nemlig den allerede omtalte etterkrigstidens
helbredelsesbevegelse (1946-59).
Lengre tids uro innen norsk ►pinsebevegelse vedrørende forholdet til Edvardsen kulminerte med ►Thoralf Gilbrants
bok Pinsebevegelsens svar til Aril Edvardsen (1976). Avslutningsvis i boken
presenteres et ‘hyrdebrev’ undertegnet
av Gilbrant, ►Morgan Kornmo og ►Hans
Svartdahl, hvor det fremgår at man ‘må
ta avstand fra Aril Edvardsens splittelsesvirksomhet slik den har pågått i flere år,
og fremdeles pågår.’ Dessverre skjemmes
boken av så pass høyt aggresjonsnivå at
mange ikke tok på alvor de læremessige
innvendinger forfatteren anførte, og Edvardsen har, gjerne av denne grunn, ikke
følt synlig behov for læremessige og/
eller praktiske revurderinger som følge
av boken. Striden mellom Edvardsen og
sentrale ledere innen norsk pinsebevegelse ble uansett brakt til opphør i 2004.
Edvardsen har de senere år markert
seg positivt gjennom dialog og forsoningsbestrebelser på tvers av religiøse
og politiske skillelinjer. På premieren til
tidligere NRK-journalist Erling Borgens
dokumentarfilm ‘Himmelen revner’ (om
Edvardsen) i Kvinesdal kulturhus i 2004
møtte både politiske og religiøse ledere
for å hedre evangelisten, som ifølge Borgen ‘er den nordmannen som er sett av
flest mennesker i hele verden.’
■ Geir Lie

EIKESETH, LEIDULF (1915-96) har
vært brigader i Frelsesarméen. Han bidro
til å sette karismatisk kristendom på kartet innen sin egen sammenheng idet han,
under et møte i Sarons Dal i 1970, fortalte
om sin egen ‘åndsdåpserfaring’ i 1952.
I forlengelse av denne erfaringen, skrev
han: ‘Mennesker ble frelst på underlig vis
i mine møter, det kom budskap i tunger,
og uten å vite at jeg hadde fått tydningens
gave, ble jeg bedt av Ånden å tyde. Det
vakte glede hos noen, forargelse hos andre, men Gud hjalp meg til å være tro mot
det himmelske syn. Noen trodde at jeg
kom til å forlate Armeen, men Ånden sa:
‘Bli tro på din plass med de gaver jeg har
gitt deg – jeg har bruk for deg der!’’
Eikeseth ble frelsesoffiser i 1941 og
har siden da vært korpsleder ved en rekke
korps, også i Danmark (1971-74) inntil
han ble pensjonist i 1980.
■ Geir Lie
EKERHOVD, EINAR (f. 1954), teolog og uteksaminert fra Det teologiske
►
Menighetsfakultet i 1982. I løpet av
studietiden ble Ekerhovd introdusert for
den karismatiske fornyelsen, blant annet
gjennom de såkalte Helligånds-møtene i
Oslo i 1977. Etter fullført teologistudium
har Ekerhovd vært vikarprest i Førde
(1982-83), marineprest på Håkonsvern
(1983-84), ungdomsprest i Os Kyrkjelyd
(1984-92) og kapellan i Vestre Moland
prestegjeld (1992-2004). Fra og med
2004 har han vært daglig leder av bevegelsen ►Oase.
■ Geir Lie
EKORNESS, KARSTEN (f. 1917), ble
tidlig omvendt og aktivt med i pinsemenigheten Filadelfia, Oslo og fikk sin
åndelige fostring under ►T.B. Barratts
prekestol. Han var organist, sanger og
kordirigent i mange år, likeså ‘eldste’ i
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menigheten. Ekorness var ►pinsebevegelsens mest kjente sanger i forrige århundre,
med en rik tjeneste både i hjemmemenigheten og i hele Norden for øvrig. Han har
også besøkt USA og Canada som sanger.
Han debuterte som sanger i Oslo Domkirke i 1955, har hatt mange programmer i Norsk Rikskringkasting og sang i
Andaktskvartetten. Med sin fyldige og
varme baryton har Ekorness hatt et stort
publikum som har satt pris på budskapet
han har brakt i sang.
Fra starten på ►IBRA Radio i 1955
var han programleder for den norske
avdelingen i en årrekke og var leder av
Ibraorkesteret. Ekorness har skrevet flere
bøker og oversatt en del, og han var med i
komitéen for sangboken Evangelietoner.
Han har dessuten skrevet bøkene Samtaler med Barratt, Evangeliet gir håp, Hvor
er de nå?, Salmenes bok (andaktsbok) og
sammen med ►Hans Myrvold Svartelistet
1 og 2. Han var også med i redaksjonen
av verket Kristen sang og musikk.
■ Oddvar Nilsen
ELIHU-MENIGHETENE. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag registrerte 27. april
1989 en Elihu-menighet i Verdal, og noe
senere ble en Elihu-menighet i Vestfold
lagt til og i 1990 registrert sammen med
menigheten i Verdal/Levanger. Mot slutten av 1990 flyttet menigheten sine møter
til Levanger på grunn av samarbeid med
menigheten Nytt Liv. Fra 22. desember
1994 ble imidlertid Elihu-menigheten i
Vestfold registrert som en egen menighet
i Tønsberg. Det eksisterer også en Elihumenighet i Tver i Russland. Et utstrakt
misjonsarbeid drives i Niger og Nigeria
i Afrika, der menighetsdannelser har funnet sted.
De enkelte Elihu-menigheter er selvstendige enheter, men de er sprunget ut
av samme kristne miljø og fra en personkrets som på noe ulike måter har vært
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involvert i de enkelte Elihu-prosjekter. En
viss ‘åndelig enhet’ består derfor mellom
menighetene, og de selvstendige menighetene representerer derfor en bevegelse
– tross innbyrdes forskjeller. Det er først
og fremst ►Jan Hagen som har stått sentralt i bevegelsen. I Elihu-bevegelsen drives det i 2007 to private grunnskoler – i
Levanger og Tønsberg.
Menighetene i Tønsberg og Levanger
har ifølge vedtekter eller retningslinjer
(2007) noe forskjellige profiler med hensyn til ledelse. I Vestfold-menigheten er
menighetens visjon om misjon og evangelisering knyttet til en orden og struktur
som medlemmene er forpliktet på. All
virksomhet skal være ledet av Den Hellige Ånd og forankret i Bibelen, dvs. at
ledelsen skal ledes av mennesker fylt av
Ånden. Menighetens hovedpastor en en
slik åndsfylt person, og han er ‘hyrde’
og menighetens øverste menneskelige
leder. Pastoren har hovedansvaret for menighetens visjon, han velger selv sine
medarbeidere, og i menighetens styre
sitter personer som er valgt av pastoren.
Pastoren er styrets formann, og styret skal
bistå pastoren i forhold til menighetens
mål og visjon.
I Vestfold-menigheten er det imidlertid
menigheten som er det største ‘strategiske
forum’, og menigheten skal derfor aktivt
inkluderes i sentrale planer og beslutninger. Det skjer gjennom menighetsmøtet.
Endringer i menighetens retningslinjer
(vedtekter) skjer også i menighetsmøtet,
men pastoren skal godkjenne endringsvedtak. Også oppløsning av menigheten
skjer i menighetsmøtet, men da er forutsetningen at pastoren har anbefalt oppløsning. Som vi ser: Elihu-menigheten i
Vestfold er en sterkt pastorstyrt menighet,
men likevel slik at ledelsen skal skje i
åpenhet og i forståelse med menighetens
medlemmer.
Elihu-menigheten i Levanger har ifølge vedtektene er helt annen struktur: Års-

møtet er menighetens øverste organ, dvs.
at ledelsen er knyttet til medlemmene og
et kollektivt lederskap. Menighetens trosog læregrunnlag vedtas også av årsmøtet,
og lederskapet – som består av minst 5
personer inkludert menighetens hovedpastor – anerkjennes årlig på årsmøtet.
Det er altså årsmøtet og medlemsmassen
som i prinsippet har hånd om ledelsen,
utnevnelse av ledelsen, kontroll med trosog læreforståelse osv. I tillegg til menighetens årsmøte, kan et medlemsmøte
holdes for eksempel som et rådgivende
organ for menighetens lederskap.
Menighetene i Vestfold og Trøndelag
har, tross forskjeller i ulik tankegang
om lederskap, forholdsvis lik kristendomsforståelse for øvrig. Begge menighetene har beskrevet sitt trosgrunnlag i
hovedtrekk, og grunnleggende likheter
går igjen begge steder: Bekjennelse til
en kristen gudsforståelse (treenigheten),
en betydelig vekt på Bibelens autoritative
og dagsaktuelle budskap, Åndens ledelse
og Åndens utrustning av den enkelte og i
menigheten, betydningen av Guds under
(helbredelser) og tegn, storheten i menigheten som Guds ordning (Guds legeme
på jorden/en guddommelig institusjon),
de troendes dåp og betydningen av ‘åndsdåp’, brødsbrytelse eller nattverd som
minnemåltid og som bilde på Jesu legeme
og blod. Menneskeverdet understrekes
også sterkt i begge menigheters tros- og
læreskriv.
I Vestfold-menigheten betones også
Israels rolle i frelseshistorien. Gud har
gitt landet til Israel til evig tid, og troende
kristne har fått del i de samme paktene,
løftene og velsignelsene som jødene. I
Vestfold-menigheten aksepteres også
skilsmisse og gjengifte, og kvinnelige
pastorer aksepteres på linje med mannlige. Resonnementet til Jan Hagen er at
Gud i praksis anerkjenner kvinners pastortjeneste på lik linje med menn.

■ Bibliografi: Retningslinjer for ElihuMenigheten, Vestfold; Hovedtrekk i tro
og lære, Elihu-Menigheten, Vestfold;
Vedtekter Elihu-menigheten i Trøndelag;
Kjerneverdier for Elihu-menigheten i
Trøndelag; Steinar Moe, ‘Elihu-menigheten, Vestfold – opprinnelse og konfesjonell egenart’ (1996).
■ Steinar Moe
ENDETIDENS BUDSKAP, det budskap som tilhengerne av den avdøde
amerikanske
helbredelsespredikanten
William Marrion Branham (1909-65)
mener de er betrodd å videreformidle.
Branham ble initiativtaker til en egen
helbredelsesbevegelse i USA (1946-59)
og hadde delvis bakgrunn fra ►enhetsteologiske pinsemiljøer. I 1963 hevdet han å
ha fått en åpenbaring om at ‘endetidens
budbærer’, som etter sigende skulle være
engelen for den sjuende menighetsepoke
– ‘Laodikeas menighetstid’ – (jfr. Joh Åp
3:14-22) nylig hadde kommet i den gammeltestamentlige profet Elias ånd. Han
hevdet videre at den helbredelsesvekkelse han selv hadde begynt, fra Guds
side var ment som en forberedelse som
skulle kulminere med at de troende forlot
de ‘døde’ menigheters samfunnsvesen
og anerkjente budskapet om endetidens
budbærer. Det er neppe tvil om at den
endetidens budbærer, som Branham fant
referanser til i Mal 4:5 og Matt 17:10, eksempelvis, var ment å henlede oppmerksomheten mot hans eget kandidatur.
I 1960-årene møttes flere enkeltpersoner i Norge i kraft av en felles fascinasjon
for Branham. Per Henning Johansen fra
Skien hadde i 1967 blitt introdusert for
Branham-artikler i det amerikanske tidsskriftet Herald of Faith, utgitt av svenskamerikaneren Joseph Mattson-Bozé. I
samme periode fikk han også kontakt med
Levi Larsen fra Moi. Larsen hadde vært
bosatt i USA (1960-66) og vært møtedel33

taker ved en rekke Branham-kampanjer.
Idet Larsen vendte tilbake til Norge og
begynte å vitne om hva han hadde opplevd under Branhams forkynnelse, kom
flere til tro på at amerikaneren hadde et
‘guddommelig budskap til verden’. Også
Anton Eik, en tremenning av Larsen,
hadde hørt Branham i USA og formidlet
en tilsvarende begeistring overfor amerikaneren i norske vennegrupper. Det ble
snart bestemt at man skulle distribuere en
Branham-artikkel, ‘Laodikeabudskapet’.
En av initiativtakerne til distribusjonen
av Branhams artikkel, Jens Larsen,
døde imidlertid raskt etterpå og Per H.
Johansen tok nå over distribusjonen. I en
begynnerfase stod Levi Larsen for oversettelser av en rekke Branham-taler, som
igjen ble videredistribuert i hefteform av
Johansen.
Rekrutteringen av troende som bifalt
Branhams undervisning skjedde hovedsaklig ved at Branham-oversettelsene
ble fordelt fra mann til mann eller via annonser i bladet Hjemmets Venn. Allerede
rundt 1970 begynte Johansen å arrangere
sommerstevner, hovedsakelig på Østlandet, men tidvis også i Nord Norge. Etter
hvert har det utviklet seg til noen lokale
menigheter, både i Skien, Oslo, Fredrikstad og Kristiansand/ Mandal og på Vestlandet. På landsbasis dreier det seg om
omlag 200 tilhengere.
■ Geir Lie
ENGELSEN, NILS IVAR JOHAN
(1914-91) var rektor ved Baptistenes
Teologiske Seminar fra 1950 til 1985.
Han var den betydeligste leder innen Det
Norske ►Baptistsamfunn i hele denne
perioden, med et sterkt økumenisk engasjement.
Engelsen vokste opp i Vesterålen og
Tromsø. Hans far var statslos, foreldrene
tilhørte Den norske kirke. Som handelsbetjent i Honningsvåg kom han i kontakt
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med baptistene og ble omvendt i 1934.
Høsten 1937 deltok han i et bibelkurs
ved Baptistenes Misjonsskole i Oslo og
reiste deretter ett år som evangelist, for
det meste på småsteder i Trøndelag.
I perioden 1938-1942 studerte Engelsen ved Baptistenes Misjonsskole,
samtidig som han tok examen artium
som privatist. Høsten 1942 begynte han
på teologistudiet ved Teologisk fakultet,
Universitetet i Oslo og ble cand. theol. i
1948. I denne tiden underviste han som
timelærer ved Misjonsskolen. Etter ett
års videre studier i USA begynte han som
fast lærer ved Misjonsskolen. Interessen
for forskning førte til et toårig opphold
1968-1970 ved Yale University i USA
der han tok en mastergrad og doktorgrad i
nytestamentlig teologi.
Som fagperson var Engelsen først og
fremst bibelteolog, med vekt på NT, men
også systematisk teologi og filosofi var
områder han viet stor interesse. Tre emner arbeidet han særskilt med: dåpen, de
åndelige gaver f.o.f. glossolalien, og ►eskjatologien. Han foreleste flere semestre
ved Teologisk fakultet over Johannes
Åpenbaring. Glossolalien behandlet han i
sin doktoravhandling, et forskningsarbeid
som dessverre ble altfor lite kjent i Norge.
Tittelen var ‘Glossolalia and Other Forms
of Inspired Speech in First Corinthians
12-14’. Hans forskningsresultater og konklusjoner ble tatt vel imot i fagmiljøene,
men vakte også motforestillinger, først
og fremst i pentekostale og karismatiske
miljøer her hjemme. Dokumentasjon av
glossolaliens før- og ikke-kristne historie, nei til glossolali som kjent språk,
differensiering mellom glossolali og
annen inspirert tale også i tilfeller der
denne gikk under betegnelsen glossolali
i grunnteksten, nei til glossolalien som
det ene nødvendige tegn på ‘åndsdåp’,
glossolaliens hovedfunksjon som tilbedelsesspråk rettet mot Gud. Alt dette var
ikke lett å forholde seg til. Enkelte mente

nok at Engelsen var en teoretiker uten
personlige erfaringer og opplevelser av
Helligåndens gjerning.
Akkurat dette siste var imidlertid ikke
tilfelle. Engelsen snakket lite om sine
personlige åndelige opplevelser og det
forekom ikke at han gjorde noe vesen
av dem. Tidlig i sitt kristenliv hadde han
imidlertid opplevelser som fikk betydning
for resten av livet. Han hadde både ►tungetalens og tydningens gave. Forkynnelsen kunne ha sterke profetiske drag selv
om han unngikk de formler som var brukt
i en del kretser. Tungetalen brukte han i
sitt private bønneliv. Teologisk innsikt,
selvdisiplin og en kritisk holdning til
alt som ikke fremstod som ekte, gjorde
nok at han både la restriksjoner på egen
praksis og kunne være kritisk til en god
del av det han hørte. Men han underviste
om ►nådegavene og oppmuntret studenter
og medarbeidere til å søke dem og bruke
dem. Hans forkynnelse var preget av så
vel tankens klarhet som sterke følelser
når han på en særlig måte kjente Åndens
berøring. Han holdt mange foredrag og
bibeltimer om nådegavene og skrev artikler for baptistenes blad Banneret.
■ Peder A. Eidberg
ENGELSVIKEN, TORMOD (f. 1943),
professor i misjonsvitenskap ved Det teologiske ►Menighetsfakultet i Oslo.
Den faglige interessen for pinsekristendom og karismatikk ble for alvor vekket
hos Engelsviken i perioden 1971-73,
mens han virket som misjonær for Norsk
Luthersk Misjonssamband og underviste
i systematisk teologi ved Mekane Yesus
Seminary i Addis Abeba, Etiopia. Mekane Yesus kirken bad ham forfatte en vurdering av pinsebevegelsen, et dokument
som ble lagt fram i 1973. Engelsviken
hadde allerede i 1972 hatt mye kontakt
med et uavhengig pinsesamfunn, Mullu
Wongel (Full Gospel) kirken og fikk heri-

gjennom verdifull bakgrunnsinformasjon
for dokumentet. De karismatiske impulsene fra Mullu Wongel-kirken har forøvrig siden fått innpass i Mekane Yesus
kirken. Studiet av Mullu Wongel-kirken
førte til et upublisert manuskript fra 1985
om kirkens opprinnelse og vekst.
Engelsviken mottok stipend fra Det
Lutherske Verdensforbund i perioden
1973-76 for å studere Den Hellige Ånds
gjerning/den karismatiske fornyelsen. I
1973-74 var han ‘Research Fellow’ ved
Institute for Ecumenical and Cultural Research i Collegeville, Minnesota og kom
der i kontakt med Kilian McDonnell.
Engelsviken ønsket å gi en teologisk tilretteleggelse av den karismatiske erfaring
hvor denne ble testet både på Skriften og
på luthersk teologi. Arbeidet munnet ut i
en doktoravhandling ved Aquinas Institute of Theology i Dubuque, Iowa i 1981.
Konklusjonen innebar en positiv vurdering av den karismatiske erfaring.
I tillegg til doktorgradsstudiene hadde
Engelsviken stilling som lærer ved Fjellhaug Misjonsskole i Oslo (1976-78) og
som stipendiat ved Menighetsfakultetet
(1978-83).
Engelsvikens karismatiske interesse
var ikke eksklusivt av faglig art. Under en
konferanse i Ann Arbor, Michigan i 1974
søkte han fram til forbønn. Tungemålsgaven fulgte dagen derpå, men var langt fra
den viktigste siden ved hans karismatiske
erfaring.
Selv om han var preget av sin egen
karismatiske erfaring idet han vendte
tilbake til Norge i 1976, hadde ikke Engelsviken en markert karismatisk profil
som lærer ved Fjellhaug Misjonsskole.
Han deltok som vanlig tilhører under
Helligånd-seminaret i Oslo i 1977, men
fikk etter hvert mer kontakt med kretsen
rundt dette arrangementet.
Engelsviken hadde allerede på dette
tidspunkt forfattet flere bøker, deriblant
Hailena Hiwot (Kraft og Liv) [Addis
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rismatic Movement from a Lutheran
Theological Perspective’ (1981), Hellig
for Herren. Guds hellighet og vår helliggjørelse (1979), og Tent for å tjene.
Nådegavene og tjenestene i menigheten
(1985). Han har vært medforfatter i Den
Hellige Ånd i kirkens liv (1981), Jeg tror
på Den Hellige Ånd. Vår lutherske kirke
i møte med den karismatiske utfordring
(1982) og Min hjelp kommer fra Herren
(1990). Han har også bidratt til flere misjonsvitenskapelige bøker og har skrevet
omlag hundre faglige artikler.
■ Geir Lie

Tormod Engelsviken - professor i
misjonsvitenskap ved Det teologiske
Menighetsfakultet i Oslo.
Abeba, Etiopia: 1976], Ånden i Ordet.
Bibelens budskap om Den Hellige Ånd
(1977), artikkelen “Besettelse og utdrivelse av onde ånder i Etiopia,” (Norsk
tidsskrift for misjon [1976]) og boken
Besettelse og åndsutdrivelse. I Bibelen,
historien og vår egen tid (1978). Han ble
innbudt som taler ved ►Oasebevegelsens
sommerstevner i Kristiansand på 1980tallet. Engelsviken identifiserte seg med
Oases karismatiske profil og var med i
lederskapet fra 1983 til 1990, samt hadde
formannsvervet i perioden 1988-89. Han
har i tillegg til ansvaret for misjonsvitenskap undervist på Menighetsfakultetet i
karismatiske/pentekostale emner og vært
veileder for mange hovedfags- og masterstudenter innenfor dette området. Han har
også vært aktivt med i Karismatisk Forum og ►Acta-biblioteket og har fungert
som en brobygger mellom lutherske og
pentekostale/karismatiske kretser.
■ Bibliografi: I tillegg til de bøker som
er nevnt ovenfor, har Engelsviken blant
annet skrevet ‘The Gift of the Spirit.
An Analysis and Evaluation of the Cha36

ENGESET, SIGVARD (1888-1974).
Den Evangelisk Lutherske ►Frikirkens
store skald og forkynner talte i tunger under vekkelsen i Ålesund 1907. Nyheten
gikk som en løpeild, og folk strømmet til
møtene. I februar 1907 skrev Sunnmørsposten om dette merkelige fenomen på
kristenfronten: ‘Også her i byen har man
de siste dager fått høre den såkalte ►tungetale. Det er en ung mann fra Volden
(Volda) som noen ganger har talt på nevnte måte i Frikirken. Så vidt vi har hørt er
det ingen som forstår hva han sier.’
Den unge mannen var Sigvard Engeset, som ikke var fra Volda, men fra Ørsta.
Han hadde hørt om ►pinsebevegelsen i
hovedstaden og forteller at det for mange
utløste bønnetrang og forventning. Man
bad om utgytelse av Den Hellige Ånd og
om sann vekkelse.
Engeset må regnes som karismatiker
i den forstand at hans åndserfaringer er
svært like de en kjenner fra mange som
møtte sin åndelige fornyelse i den nye
pinsebevegelsen. Han hadde en lys og
glad evangelisk tone i sin forkynnelse
og salmediktning, der en linje lyder slik:
‘Eg vil so gjerna syngje, Det er ein hjartetrong, for tusen tonar leikar i mitt sinn.’
Men Engeset ville ikke selv kalle seg karismatiker, og sto hele livet solid plantet

i den evangelisk-lutherske kirke og på
dens lære.
Men det er gode grunner til å ta ham
med i dette oppslagsverket, for med sin
forkynnelse, sine sanger og sin personlighet åpner han for en større fylde av Åndens
gjerning inn i det lutherske vekkelsesfolk
og i Frikirken. Da den karismatiske vekkelse også berørte Frikirkens menigheter
på 1970- og 80 tallet, kjente mange igjen
tonene i Engesets glade sanger om nåden
og frigjøringen i Kristus. Han hadde selv
tatt et oppgjør med den strenge pietismen
og med menneskeskapte bud og regler.
Flere av sangene og melodiene hans lever
fremdeles: ‘Slik som eg var’, ‘Eg vil so
gjerne syngje’, ‘Ikke alle dager er like’,
‘Bli i meg har Jesus sagt’, ‘Jesus har sett
meg inn i barnekåret sitt’, ‘Nå har jeg
plass som visergutt i verdens beste forretning’, ‘Ut å fiske’ og misjonssalmen ‘Stig
fram, du Herrens vitnehær’. Han har 15
tekster i Frikirkens sangbok Ære være
Gud, som ble utgitt i 1984.

ter noen år i Michigan før han igjen flyttet
tilbake til staten New York og etablerte
trykkeri. I perioden 1960-63 var han hjelpeforstander i en lokal pinsemenighet i
Port Jefferson Station. I 1963 flyttet han
tilbake til Norge, idet han fikk kall fra
Norsk og Samisk Bibelmisjon (senere
Lukasstiftelsen) om å virke som omreisende bibellærer i Trøndelag og Nord
Norge. I 1968 ble han forflyttet til Hobbøl
for å bestyre stiftelsens psykiatriske pleiehjem, Sjellfoss gård. I 1972 ble han igjen
pastor i Kristi Menighet, Fredrikstad - nå
fram til 1980.
Engh synes å ha vært fascinert av
den britiske hellighetsbevegelsen (Keswicktradisjonen), og i perioden 1934-38
stod han, sammen med ►Albert Hiorth,
som utgiver av Evangelisk Tidsskrift.
Tidsskriftet gav forholdsvis stor oppmerksomhet til den walisiske hellighetsforkynneren Jessica (Jessie) Penn-Lewis
(1861-1927), og Engh utgav hennes bok
Sjel og ånd i 1945. Enghs private bok-

■ Bibliografi: Sanghefter: Dropar frå
livsens kjelda (1919, 2. opplag 1923),
Åndelige viser (1973) og Eg vil so gjerne
syngje. 60 sanger arr. for kor (1985). Bøker: Til mann og kvinne skapte han dem
(1938), Hvad har jeg i min dåp? (1938),
Du er meg til anstøt (Roman 1946), På
vegen (med beretning fra vekkelsen i
Ålesund 1907) [1966], Kristenliv (1970)
og Slik som det var: minner og litt til
(1974).
■ Jan Gossner
ENGH, LYDER (1905-90), pastor og
bibellærer. Han har blant annet betjent
►
Kristi Menighet, Oslo (1928-33), Kristi
Menighet, Fredrikstad (1933-42) og Den
Evangeliske Forsamling, Oslo (1942-46)
før han flyttet til USA og tok pastoransvar
i Den Evangeliske Frikirke i Brooklyn,
New York (1946-51). Engh bodde deret-

Lyder Engh - pastor og bibellærer
med sterk forankring i hellighetsbevegelsen.
37

samling inkluderte forøvrig tilsvarende
Keswick-inspirert litteratur av blant annet
britiske T. Austin-Sparks og kineseren
Watchman Nee. Enghs egne publikasjoner, Kilden ved veien (7 bind utgitt i perioden 1945-46), I er verdens lys, Korset
- universets sentrum, Lammets vei, eller,
den skjulte Kristus, Det salige håp, Ved
nådens trone og Veien til enhet reflekterer
arven fra ovennevnte forfattere. Engh har
dessuten skrevet boken EF og Rom i tillegg til at han var medforfatter av bøkene
Guds medarbeidere: et kurs i kristelig
arbeid, Livet og veien og Den åpne dør.
Glimt fra Åpenbaringsboken.
■ Geir Lie
ENGSTRØM, DAGMAR (1881-1984),
født Gregersen, pinsemisjonær og pioner
i India. Allerede like etter pinsevekkelsens gjennombrudd i Norge i 1907 reiste
hun sammen med Agnes Telle (senere gift
►
Beckdal) til Tyskland, Sveits og Danmark. I Tyskland brøt det ut vekkelse,
først i Hamburg, så i Kassel. Fra Tyskland
gikk reisen til Zürich, Sveits. Herfra heter
det i en rapport at ‘vekkelsen brøt frem
som en præriebrann. Avisene fordømte
den, men Guds verk gikk frem.’
I 1908 reiste de to kvinnene til USA for
å gå A. B. Simpsons bibelskole, og i 1910

dro de til India. Dagmar var overbevist
om at ‘Herren’ hadde gitt tydelig beskjed
om at de skulle til et sted som hette Banda.
Antakelig var det ikke så mange i Norge
som hadde hørt om det. ‘Åpenbaringen’
om dette kom i et bønnemøte i Oslo, der
en ung kvinne kom under ‘Åndens kraft’
og ropte under inspirasjon: ‘Dagmar,
Dagmar, se jeg sender deg til det mørke
sted Banda.’ Banda viste seg å være et
distrikt i Nord-India med omlag en million innbyggere. Bandamisjonen ble et
begrep blant norske pinsevenner.
Dagmar ble gift med Henrik Engstrøm,
som døde i 1921, bare 36 år. Fra 1931 var
hun utsendt fra Filadelfia, Oslo. Hun var
mer enn 40 år i India og bygde opp et
stort arbeid. Dagmar Engstrøm ble også
redskap til betydelige vekkelser i Norge.
I 1975 fikk hun St. Olavsmedaljen. Hun
var aktiv forkynner til hun var nesten 100
år. 1. pinsedag 1984 gikk hun ‘hjem til
den Herre hun hadde tjent så trofast’ et
langt liv.
■ Oddvar Nilsen
ENHETSTEOLOGISK PINSEKRISTENDOM. Den enhetsteologiske
grenen av pinsebevegelsen karakteriseres
av en sterkt monoteistisk gudstro, der
man vektlegger at Gud er én, og at Gud er

Dagmar Engstrøm sammen med T.B. og Laura Barratt, samt I. Faale.
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åpenbart i Jesus Kristus. Fader, Sønn og
Hellig Ånd anses som manifestasjoner av
den ene Gud, og ikke som evige personer
i guddommen, slik treenighetsdogmet
hevder. Et annet fellestrekk er at man
konsekvent døper i Jesu navn (ofte med
‘Herre’ og ‘Kristus’ som en del av dåpsformularet), og ikke i Faderens, Sønnens
og Den Hellige Ånds navn.
I Norge er denne retningen representert av ►United Pentecostal Church International (UPCI), ►Assemblies of the
Lord Jesus Christ (ALJC) og ►Nardus.
Kanskje kan også ►Endetidens Budskap
inkluderes her, selv om de andre gruppene tar avstand fra sistnevntes bifall av
den amerikanske helbredelsespredikanten
William M. Branhams lære.
■ Ingunn Bakke Turner
ERIKSEN, FREDRIK (1902-86), omvendt og døpt 1916/17 i ►Kristi Menighet, Oslo. Han virket som fritidspredikant
her 1922-30, så ble han forstander i Kristi
Menighet, Halden. Deretter ble han pinseforstander i Skien og Oslomenighetene
Berøa og Salem. Eriksen var en meget
dyktig bibellærer og virket som sådan
over hele Norden. Han var også sterkt
engasjert i hjelpearbeid i Tyskland etter
krigen, i hovedsak sammen med Leif
Joelson. Blant annet gjorde de en stor
innsats for et barnehjem i Eckernförde.
Han var også sterkt engasjert i Kongomisjonen.
Eriksen skrev flere bøker: Tiden er nær,
Flyktningene som jeg så dem, Atomalderen og deretter og Afrika på kryss og
tvers.

innen ►Frelsesarméen, hvor Erland ble
sersjantmajor rundt 1978. I 1982 var han
med og startet opp Trøndelag for Kristus,
i utgangspunktet et uforpliktende fellesskap av troende med ulik menighetstilknytning. En lengre prosess førte til at
man formaliserte seg som menighet og
tok navnet Trondheim for Kristus i 1987.
■ Geir Lie
ERLANDSEN, TOM (f. 1924), tidligere pinseforstander i Seljord (1945-47),
evangelist (1948-51), pinseforstander i
Narvik (1951-54), Flekkefjord (1955-59),
Haugesund (1959-66), Sandefjord (196670), Stavanger (1970-80), Trondheim
(1980-90) og Drammen (1994-95).
Som pinseforstander i Flekkefjord fikk
Erlandsen det privilegium å lede den da
ukjente ungdommen ►Aril Edvardsen til
‘frelse’ i oktober 1956 og siden døpe ham.
Gjennom Edvardsens senere virksomhet
i ►Sarons Dal fikk Erlandsen sitt første
møte med karismatisk fornyelse utenfor
tradisjonell pinsebevegelse. Han var
dessuten aktivt med på Dypere Liv møter
i Flekkefjord i 1970 sammen med blant
annet ►Kjell Sundby og ►Hans-Jacob
Frøen.
Som pastor i Zion, Stavanger inviterte
Erlandsen i 1974 den katolske presten

■ Oddvar Nilsen
ERLAND, GODTFRED (1943-2001),
grunnlegger av menigheten Trondheim
for Kristus. Menigheten hadde sitt utgangspunkt i en karismatisk fornyelse

Alma og Tom Erlandsen.
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Kaare Osorio til å forkynne. Osorios budskap var om katolsk-karismatisk fornyelse, møtelokalet var fullsatt og avisene
slo det opp. Dette i sin tur resulterte i at
►
Thoralf Gilbrant skrev tre advarende
lederartikler i pinsebevegelsens ukeavis
►
Korsets Seier. Her tilkjennegav han sin
frykt for sammenblanding av pinsevekkelse og katolisisme.
■ Geir Lie
ERVIK, GERHARD (1914-79), født i
Osen, Trøndelag og evangelist i ►pinsebevegelsen fra 1941. I 1943 fikk han være
med i vekkelser på Espa og Ådalsbruk i
Hedmark, noe som førte til dannelser av
menigheter på disse stedene. I Lunner i
Oppland skjedde det samme i 1947, først
et sterkt evangelistvirke der mange ble
omvendt og døpt og så menighetsdannelse. Blant de mange andre stedene der
Ervik fikk være til velsignelse med sin
evangelistgave, var Sandefjord i 1953,
der byens største lokaler ble leid for å
kunne ta imot de store forsamlingene.
I 1954 besøkte Ervik Kongo etter innbydelse fra misjonærer der. Også her fikk
han se mange ‘overgi seg til Gud’.
■ Oddvar Nilsen
ESKJATOLOGI identifiseres i pinse- og
karismatikersammenheng så å si eksklusivt med læren om ‘de siste tider’. Pinsevenner og karismatikere flest bifaller den
gruppe av troende som har søkt å tidfeste
Jesu tilbakekomst til jorden i forkant av
et tusenårig fredsrike (premillennisme).
Man har en futurisk tilnærming til Johannes Åpenbaring, idet de fleste av skriftets
forutsigelser ansees å være hittil uoppfylte. Basert blant annet på en sammenligning av dette skriftet med Daniels bok
i Det gamle testamente har mange forsøkt
en ytterligere tidfesting av Jesu tilbakekomst i forkant av en 7-årig trengselspe40

riode (pretribulasjonalisme) før tusenårets initiering. Innbakt i det eskjatologiske
skjemaet er en forestilling om nasjonen
Israels tilblivelse i 1948 som uttrykk for
Jesu snarlige gjenkomst. Tilsvarende har
man ofte funnet en uttalt skepsis til Russland, identifisert som ‘Gog’ og ‘Magog’
i Esek. 38-39, også alludert til i Joh. Åp.
16:16 som en av flere fiender av nasjonen
Israel. En annen viktig fiende av Israel er
‘antikrist’, som angivelig vil innta lederstillingen i en fremtidig allianse av europeiske nasjonalstater innenfor det gamle
romerrikets geografiske territorium. Sistnevnte moment danner en ikke uvesentlig del av bakgrunnen for mange norske
pinsevenner og karismatikeres motstand
mot eventuelt medlemskap i EU. Norske
karismatikermenigheter med tilknytning
til ►Kristent Nettverk har dog profilert
seg som motstandere av ovennevnte
eskjatologiforestillinger, idet de bifaller
en nærmest postmillennistisk posisjon
hvor kristenfolket selv er tenkt å skulle
innvarsle fredsriket og deretter overgi det
ved Jesu gjenkomst.
Den opprinnelige (amerikanske) pinsebevegelse og dens primæranliggende kan
knapt forstås rett om vi ikke anerkjenner
dens eskjatologiske, ja, millennistiske
forankring. Som eskjatologisk bevegelse
var det Jesu gjenkomst som opptok mange av dem. Man mente at dette komme
ville skje umiddelbart etter at evangeliet
var forkynt for alle folkeslag på jorden.
Om evangelisasjon- og misjonstrangen
utvilsomt delvis var motivert av nød for
‘sjelene’, synes den viktigste beveggrunnen å ha vært selve fremskyndelsen av
Jesu gjenkomst for sin egen del. Evangelisasjon- og misjonsinnsats til tross,
man var først og fremst kalt til å vekke
kristenfolket, Guds sovende menighet.
Alliert med bryllupsmotiver fra blant annet Johannes Åpenbaring forkynte man
at pinsebevegelsen (Bruden) holdt på
å gjøre seg istand til Jesu bryllupsfest i

himmelen og at den sovende menighet
måtte våkne opp av likegyldighetssøvnen.
Kristi brud bestod nemlig ene og alene av
tungetalende pinsevenner. Ved Jesu annet
komme ville disse midlertidig bortrykkes
til himmelen for på den måten å unnslippe
Guds 7-årige dom over jorden og dens
befolkning. ►Tungetalen ble til å begynne
med forstått som et reelt jordisk språk
som skulle erstatte nitidige språkstudier.
Herigjennom ville misjonsoppdraget effektiviseres, idet Gud angivelig stadfestet
budskapet om Jesu snarlige gjenkomst
på deres eget språk. Når alle hadde hørt
budskapet, uavhengig av hvorvidt de
tok imot eller ei, ville Jesus komme for
å hente Bruden. Etter som stadig flere
rapporter nådde USA rundt 1908/9 om
at misjonstungene ikke var reelle språk
likevel og frustrerte misjonærer vendte
tilbake til hjemlandet, ble tungetalens
eskjatologiske forankring opphevet og
glossolaliens funskjon omdefinert til det
som idag er rådende syn blant pinsevenner flest.
Teolog og prost Thorstein Gunnarson
synes å ha vært den første som skriftlig
redegjorde for den opprinnelige pinsebevegelses selvforståelse slik den er delvis
skissert ovenfor. Dette gjorde han i 1928 i
boken Dommedagsventing med undertittel Millennismen og dens innslag i norsk
kristenliv. Gunnarson skriver i en sjeldent
konsultert fotnote på side 76: ‘Det budskap som Barratt sammen med andre
åndsdøpte predikanter på begge sider av
Atlanterhavet forkynte og forkynner, er
først og fremst dette: Herren kommer!
Se, jeg kommer snart! Det nære tusenårsrike og den ennu nærere henrykkelse
skal forberedes gjennem en ny Åndens
pinse. Begynnelsestidens legemsundere
fornyes i underfulle helbredelser. Åndsunderne bryter igjen fram med makt i
profeti, åndsdåp og ilddåp med tunger og
tyding av tunger. Det som nu skjer - skrev
Barratt - er bare begynnelsen. Verket skal

trenge inn i alle leire og berede nasjonene
for Kristi komme. Barratts beskjedne bymisjon skulde da også bli noget i retning
av en Europa-misjon, som igjen er en omfattende hedningemisjon: en avsluttende
alle folk omspennende misjonspreken
som skulde gå løs på hedningenes masser med profetisk tungeglød og selvtolket
tungetale - den gjorde det tidsspillende
og vanskelige sprogstudium overflødig. I
bevegelsens første og ubrutte og uprøvde
kraft var det adskillige menn og kvinner
som i denne lyse tro stormet ut til jordens
ender med sitt evangelium.’
Uheldigvis røper ikke Gunnarson
hvilke Barratt-kilder han eventuelt konsulterer, og det hefter dessuten usikkerhet
ved hvorvidt han siterer Barratt ordrett
eller eventuelt parafraserer. Dessverre
ble Gunnarson effektivt vingeklippet av
►
Nils Bloch-Hoell gjennom dennes doktoravhandling om ►pinsebevegelsen fra
1956, idet Bloch-Hoell, på sannsynligvis
feilaktig grunnlag og i ovenfra-nedad
vendinger, tok avstand fra Gunnarsons
‘noe forvirrede bok’. Sannsynligvis på
grunn av Bloch-Hoells manglende kjennskap til revideringen av amerikansk (og
norsk?) pinsebevegelses selvforståelse
skulle det gå omlag 50 år før amerikanske forskere kom fram til identisk resultat
som Gunnarson redegjorde for i 1928. Et
konsentrat av Bloch-Hoells avhandling
ble nemlig også utgitt på engelsk (i 1964),
hvor ironiseringen over Gunnarson var
inkludert.
Uavhengig av hvordan den opprinnelig
norske pinsebevegelsens selvforståelse
skal karakteriseres, er det likefullt et faktum at eskjatologien også her har hatt en
fremskutt posisjon og senere blitt profilert
av blant annet ►Sverre Kornmo, ►Thoralf
Gilbrant og ►Oddvar Tegnander.
■ Geir Lie
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ESTDAHL, SAMUEL (f. 1953), pastor
og forkynner. Estdahl har opprinnelig
bakgrunn fra ►Frelsesarméen, men forlot
det kristne miljøet i tenårene og vendte
ikke tilbake før 1974. Dette skjedde
parallelt med den gryende karismatiske oppvåkningen og ►Jesusbevegelsen i
Norge.
Estdahl kom raskt i kontakt med
miljøer på Østlandet som stod som eksponenter og formidlere av karismatisk
kristendom, deriblant Guds Fred-miljøet,
►
Hans-Jacob Frøens Dypere Liv-møter
på Sjømannskirken på Bygdøy og ►Ungdom i Oppdrags husfellesskap i Oslo.
Gjennom lederen for sistnevnte, John
Rognstad, fikk han navn og adresser til
karismatiske lederskikkelser i utlandet,
især USA, og Estdahl gikk til anskaffelse
av en rekke karismatiske tidsskrift, bøker
og talekassetter.
I 1977 begynte Estdahl ved Frelsesarméens Krigsskole. ‘Arméen’ var sterkt
berørt av den karismatiske fornyelsen,
spesielt de unge, og dette bidro til at
ansøkningen til Krigsskolen var stor på
denne tiden.
Etter at Krigsskolen var avsluttet i
1979, virket Estahl som assistent i Bergen 1. korps, hvor det fra flere år tilbake
var et karismatisk miljø og hvor mange
av salvasjonistene hadde tilknytning til
►
FGBMFI. På høsten 1980 flyttet Estdahl
til Brumunddal hvor han ikke bare ble leder for korpset, men dessuten tok kontakt
med det karismatiske miljøet på Hamar:
Ungdom i Oppdrag, FGBMFI og kretsen
rundt Arnold Børud (som holdt ukentlige
husmøter).
Estdahl giftet seg i 1981, og sammen
med Guri (som hadde møtt den karismatiske fornyelsen i Ålesund korps,
hvor ►Frank Åbyholm og ►Leif Braathen
hadde hatt møteserie) ble han beordret
til Melbu i Vesterrålen. Her tok han for
alvor fatt på kineseren Watchman Nees
menighetsrelaterte bøker, som appellerte
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og bidro til økt bevisstgjøring rundt ekklesiologi.
Estdahl kom raskt i kontakt med Knut
Osland, og begge flyttet snart til Sortland.
Estdahl hadde i forveien blitt døpt av
►
Oddvar Linkas i Fredrikstad og foretok
litt senere et formelt brudd med Frelsesarméen.
Felles for både Estdahl og Osland var
at de ønsket å være et kontakt- og samlingspunkt for kristne uten at de av den
grunn opplevde å ha særlig forståelse for
menighet som sådan. De samlet snart en
gruppe unge rundt seg og titulerte fellesskapet Kristne i Vesterrålen. I 1984 ble
det etablert kontakt med ►Erling Thu, og
fellesskapet endret snart navn til Kristent
Fellesskap, Sortland.
Estdahl flyttet etterhvert til Bergen og
siden til Stavanger, hvor han i 1989 trådte
ut av ►Kristent Fellesskap og begynte å
gå på møter i Karisma Senter. I årsskiftet
1991-92 flyttet han opp til Tromsø for å
pionere et nytt menighetsarbeid. Dette ble
formelt stiftet 12. juni 1993, og Karisma
Senters pastor ►Arnfinn Clementsen kom
opp og innsatte ham og Guri formelt som
pastorpar i den nyetablerte menigheten
Tromsø Bibelsenter, som senere endret
navn til Jesuskirka.
■ Geir Lie
EVANGELIESENTERET
(egentlig
Stiftelsen Pinsebevegelsens Evangeliesenter), diakonal stiftelse som arbeider
med rehabilitering og forebygging blant
rusmisbrukere. Evangeliesenteret ble stiftet 2. juli 1983 av ekteparet ►Ludvig og
Lise Karlsen.
Kort tid etter at de var blitt omvendte
i 1975, fikk både Lise og Ludvig en stor
‘nød’ for sine gamle venner fra rusmiljøet.
Et tragisk dødsfall i miljøet skapte idéen
om å etablere et tilbud for rusmisbrukere
som trenger hjelp. Til å begynne med
brukte de garasjen sin i Tønsberg, der de

bodde den tiden, som innlosjering.
Tidlig på 1980-tallet fikk de kjøpt den
gamle lensmannsgården på Roa på Hadeland med en kontantkapital på 20 kroner.
Her ble det første senteret åpnet sommeren 1983, med plass til tolv personer.
Senere ble det åpnet en rekke sentre
over hele landet. Noen av disse var i
drift bare en forholdsvis kort stund, mens
andre har vært i drift i mange år. Da man
feiret Evangeliesenterets 20-årsjubileum
i 2003, var det 300 ansatte, og omtrent
25 000 hadde fått behandling for rus- og
nerveproblemer. Mange tusen har fått
et nytt liv uten rus, og familier er blitt
gjenforent.
Østfold er det fylket der Evangeliesenteret har hatt flest institusjoner. Pr. april
2007 ligger to av de største institusjonene her, nemlig Varna Evangeliesenter
ved Moss og Østerbo Evangeliesenter
ved Halden. Her ligger også stiftelsens
bibelskole.
I tillegg har man en yrkesfaglig skole/
studieretning ved Hopen Evangeliesenter
og videregående skole i Eikefjorden i
Sunnfjord.
Det var i 1992 Evangeliesenteret fikk
tilbud om å kjøpe det tidligere HVPUsenteret Østerbo av Østfold fylkeskommune. Kjøpesummen var 20 millioner,
men pengene manglet og styret sa nei.
Året etter ble de tilbudt eiendommen for
13 millioner. De fikk da lån i det svenske Samspar på den betingelse at Ludvig
Karlsen måtte ta seg en hel fridag i uken.
Østerbo er et stort område med mange
hus, nærmest en landsby. Senere ble det
bygget en stor hall på området, som nå
er samlingssted for flere store stevner.
Det største er sommerstevnet, som holdes i juli måned. Det er også bygget en
kirke på området, og virksomheten her
er ordnet som en selvstendig menighet
innen ►pinsebevegelsen: Evangeliekirken
Østerbo.
Rundt 1990 kom Evangeliesenteret

inn på statsbudsjettet. I årene som fulgte,
økte disse bevilgningene stadig mer, og
på det meste fikk man mer enn 30 millioner i statsstøtte. Evangeliesenteret får
også store gaveinntekter fra menigheter
og enkeltpersoner, noe som er nødvendig
fordi man har som policy å ta inn alle
som ønsker det, uansett om man har noen
garanti fra hjemkommunen på oppholdet
eller ikke.
Da Ludvig Karlsen døde i 2004, overtok hans kone Lise ansvaret som daglig
leder.
Det er liten tvil om at organisasjonen i
en del år vokste for raskt, og i de senere
årene har det skjedd en viss sanering av
antall sentre, og man har forsøkt å effektivisere virksomheten. Man har også
endret lønnspolitikken mer mot det som
er kravene i det vanlige arbeidslivet, noe
som også har medført store utgifter. Vinteren 2007 hadde avisa Dagens Næringsliv et nokså skandalepreget oppslag om
Evangeliesenteret, og med påstander om
sammenblanding av senterets økonomi
og familien Karlsens økonomi. Helse- og
omsorgsministeren satte ned et uavhengig utvalg som foretok en gransking av
saken. Den konkluderte med at stiftelsen
bør rydde opp i sin egen ledelsesstruktur,
og at man får en bedre internkontroll, noe
man også fra senterets side har vært oppmerksom på.
Ved siden av rehabiliteringsarbeidet
driver Evangeliesenteret med fjernsynsvirksomhet (ES-TV), gir ut månedsbladet
Ennå er det håp og er aktiv innen bokutgivelse, musikkinnspilning og dvd-produksjon.
■ Nils-Petter Enstad
FAGERVIK, HÅKON MAGNUS
(f. 1948), forkynner og daglig leder av
misjonsstiftelsen Nordic Harvest Mission. Etter en ‘åndsdåpsopplevelse’ i
1964 satte Fagervik som 19-åring av
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Håkon Fagervik - leder av misjonsstiftelsen Nordic Harvest Mission.
ett år ved Ansgar Bibelskole i Oslo før
han ble ansatt som distriktsevangelist
i Det norske ►Misjonsforbund. Et nytt
år på Ansgarskolen, denne gangen på
seminaret (1972-73), ble etterfulgt av nyansettelse som riksevangelist (1973-77)
og deretter som misjonsforbundspastor
i henholdsvis Berlevåg (1977-82) og
Mosjøen (1982-85). Dette igjen ble etterfulgt av en ny periode som riksevangelist
(1985-98) før Fagervik i 1998 etablerte
misjonsstiftelsen, etterhvert med navnet
Nordic Harvest Mission. Pr. idag støtter
virksomheten primært arbeid i Ukraina
og på Filippinene. Fagervik reiser fremdeles som evangelist i Norge og taler mye
i fellesaksjoner og bønneseminarer hvor
fokus er kristen enhet. I 2002 etablerte
han et bønnesenter på Levanger hvor
landsvekkelse står i fokus.
■ Geir Lie
FGBMFI (Full Gospel Business Men
Fellowship International), felleskristen
karismatisk legmannsorganisasjon, stiftet av meierist Demos Shakarian i 1951.
FGBMFI startet med lørdags-frokostmøter i Los Angeles. Målgruppen var forretningsfolk som man ville nå med enkle
hverdagsvitnesbyrd.
Organisasjonen fikk sitt første ned44

slagsfelt i Norge gjennom skipsmegler
►
Sophus Schanche i Bergen. Selv hadde
han i 1970 blitt introdusert for organisasjonen gjennom nordmannen Simon
Vikse, som ledet en FGBMFI-avdeling
(‘chapter’) i New York City. Samme år
inviterte han Vikse, samt øvrige amerikanere med FGBMFI-tilknytning, til Bergen for å holde møter i Hotel Terminus.
Flere av møtedeltakerne opplevde karismatisk åndsutrustning, og det ble etablert
en gruppe som kom jevnlig sammen i
Schanches hjem. Gruppen ble anerkjent
som første norske ‘chapter’ i desember
1970.
I Oslo arrangerte ►Nils Røhnebæk
tidlig møter på Midtstuen hotell. Her
deltok ofte amerikanske forkynnere med
FGBMFI-tilknytning. Det skulle dog bli
Kåre Nordli som i 1977, sammen med
en rekke støttespillere, etablerte en egen
FGBMFI-avdeling i hovedstaden. En
barnekamerat av Nordli, John Andor,
var blitt leder for organisasjonens Europakontor i 1975 og inviterte Nordli til å
delta på deres første Europakonferanse i
mai 1976.
I mai 1978 arrangerte man den første
nasjonale konferansen (med frokostmøter
og banketter) med Demos Shakarian som
hovedtaler. Her deltok også ►Hans-Jacob
Frøen som forkynner. Konferansen ble et
gjennombrudd for ‘norsk Full Gospel’,
som i løpet av ett års tid fikk 20-25 avdelinger. Man representerte noe nytt og
kom inn som en frisk vind med troen på
mirakler, at Gud er den samme idag som
på apostlenes tid.
Etterhvert ble både Schanche og Nordli
valgt som ‘internasjonal direktør’. Nordli
reagerte negativt på at ►Godtfred Erland,
formann i ‘Full Gospel’ i Trondheim,
stikk i strid med organisasjonens visjon
forårsaket konflikt med sitt lokale Frelsesarmékorps, idet han tok ungdommene
ut av korpset og etablerte en husmenighet.
Da Erland, dette til tross, av Schanche i

1981 ble utpekt til ‘områderepresentant’
uten at Nordli var forhåndsinformert, og
da Europakontoret anerkjente Schanches
avgjørelse, la Nordli ned sitt formelle
verv som nasjonal president for Norge. På
dette tidspunkt hadde man 28 avdelinger
og 453 medlemmer her i landet.
Som i USA har FGBMFI også i Norge
fungert som en katalysator for profilering
av tradisjonell trosforkynnelse. Etter at
man begynte å etablere selvstendige karismatiske menigheter i Norge fra midt
på 1980-tallet, har FGBMFI mistet sin
reelle innflytelse på norsk karismatisk
fornyelse og har idag kun en håndfull
lokalavdelinger.
■ Geir Lie
FJALESTAD, OLAV (f. 1933), tidligere
misjonær i Swaziland og senere den første som ble ansatt som misjonssekretær
i full stilling i De ►Frie Evangeliske
Forsamlinger. Fjalestad har siden 1957
hatt en allsidig tjeneste som forkynner
og misjonær. Etter 25 år i Swaziland
har han tjenestegjort hjemme både som
misjonssekretær og som forstander. Selv
om han nå er pensjonist, reiser han fremdeles. Fjalestad er bosatt på Langhus og
tilhører Den Frie Evangeliske Forsamling
i Oslo.
■ Asbjørn Froholt
FJELD, TOM ARILD (f. 1953), evangelist og kampanjeforkynner. Etter en
kristen omvendelse i 1973, ble Fjeld døpt
og tillagt pinsemenigheten Salemkirken i
Oslo samme år. Etter ett års bibelskoleopphold i Sarons Dal, besøkte han Kenya
i 1976 og fikk anledning til å forkynne og
be for syke. Mange av tilhørerne ble vunnet for troen og vitnet om fysisk helbredelse etter forbønn. Fjeld har siden 1976
holdt utallige undervisningskampanjer
med bønn for syke i Afrika og Asia. I Mo-

dabidri, India er det endog etablert menighet i forlengelse av Fjelds kampanje i
byen, Bethlehem Assembly.
Fjeld er forfatter av bøkene Hvordan
motta frelsens mirakel (1982), Hvordan
motta helbredelsens mirakel (1985), Mer
enn en overvinner (1987), På barikaden
(1990), Nøkkelen til alt - tro (1993) og
Virkelig fri (2002).
■ Geir Lie
FJELLESTAD, ØYVIND ble født i
Vennesla i 1953. Han var med i Den
Evangelisk Lutherske ►Frikirken i Vennesla i oppveksten, men fikk som 20åring kontakt med ►Ungdom i Oppdrag.
Egentlig hadde han planer om å være med
i bevegelsen en kort tid, mens han tok en
pause fra matematikk- og kjemistudier fra
det som den gangen het Agder Distriktshøgskole. Men han ble i Ungdom i Oppdrag de neste åtte årene. I et intervu med
Frikirkens blad Budbæreren uttalte han at
han lærte utrolig mye både på det menneskelige og det åndelige planet gjennom
denne tiden. Han besøkte ikke mindre enn
35 land og var blant annet med på bibelsmugling til Øst-Europa.
29 år gammel ble han kalt til å være
pastor i Frikirkens menighet på Hamar.
Denne menigheten var blitt stiftet allerede i 1895, men hadde opplevd stadig
tilbakegang de siste årene før Fjellestad
overtok. Menigheten hadde allerede i år
1900 130 medlemmer i fullt medlemskap. I 1975 var ikke mer enn 46 tilbake.
Da Fjellestad overtok som pastor i 1982,
ble det starten på en lengre vekstperiode
i menigheten. Fjellestad tok med seg
impulser fra Ungdom i Oppdrag inn i
menighetsarbeidet, noe som medførte en
tydelig karismatisk profil og større vekt
på evangeliseringsarbeidet.
Øyvind Fjellestad er gift med Sølvi, og
de har fire barn. Fjellestad er fortsatt pastor i Hamar Frikirke. Menigheten hadde i
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2006 100 medlemmer i fullt medlemskap
(totalt 279). Fjellestad er også ansvarlig
forstander for Stange Frikirke, som ble
stiftet i 2004 med røtter i Hamar Frikirke.
Denne menigheten hadde ved siste årsskifte 43 medlemmer i fullt medlemskap
(totalt 64).
■ Per Eriksen
FLÅTEN, ENEVALD (f. 1952), grunnlegger av trosmenigheten Levende Ord
Bibelsenter i Bergen. Etter en kristen omvendelse i 1978 ble Flåten raskt engasjert
i kristent arbeid. Etter først å ha fått i stand
cellegrupper på Nærbø samme år, ble menighetene Nærbø Frie Misjonsmenighet,
Vigrestad Misjonsmenighet og Egersund
Misjonsmenighet etablert i tidsrommet
1979-82. Parallelt med Flåtens virke i de
tre menighetene tok han i perioden 197983 Ansgarskolens 4-årige pastorutdannelse. I 1986 kom det til et brudd mellom
menighetene og Det norske ►Misjonsforbund, og året etter valgte Flåten å sette av
ett år ved Ulf Ekmans bibelskole Livets
Ord Bibelcenter i Uppsala. Etter skoleårets avslutning vendte han igjen tilbake til
menighetene, som nå slo seg sammen og

tok navnet Jæren Kristne Senter. I 1991
var Flåten igjen tilbake i Uppsala, denne
gang som 2. års student ved Ekmans bibelskole. I 1992 flyttet han til Bergen og
etablerte menigheten Livets Ord, Bergen.
To år senere endret menigheten navn til
Levende Ord Bibelsenter. Menigheten
driver egen bibelskole, samt grunn- og
videregående skole. Menigheten er den
nest største trosmenigheten i landet med
omlag 2000 medlemmer. Flåten sluttet
formelt som pastor for Bergensmenigheten i 2007.
■ Bibliografi: Enevald Flåten, Gjennombruddsfolket (1992), En leder etter
Guds hjerte (2000), Et folk etter Guds
hjerte (2002), En menighet etter Guds
hjerte (2002), En familie etter Guds
hjerte (2003), En pioner etter Guds hjerte
(2003), Nåde (2004).
■ Geir Lie

FOSS, KARI (f. 1951) har jobbet som
menighetssekretær i Fagerborg Menighet (Oslo) og senere (1985-88) med
økonomi/regnskap i Misjonsalliansen.
I 1988 begynte hun som organisasjonssekretær i ►Oase,
ble senere administrasjonsleder
og til slutt daglig
leder. I 2002 startet hun nEtt og i
2006 nEtt Forlag
&
Formidling.
Foss har skrevet
bøkene Når et
halvt skritt tilbake
blir ett skritt frem
(2006), Skrittvis
- i takt med Peter
(2006) og Disipler
som ble (2007).
Enevald Flåten - grunnlegger av og tidligere pastor i
■ Geir Lie
Levende Ord Bibelsenter i Bergen.
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FOURSQUARE, eller International
Church of the Foursquare Gospel, opprinnelig
amerikansk
pinsesamfunn,
grunnlagt av Aimee Semple McPherson
(1890-1944) og teller idag omlag 6 millioner tilhengere på verdensbasis.
I 1982 flyttet den amerikanske Foursquareforkynneren Greg Bretz til Stathelle og etablerte en lokal menighet, Livets
Vann. Det ble snart etablert virksomhet
også i Kragerø og Grimstad. En periode
hadde man også menighet i Stavanger og
Stjørdal. Menigheten i Stathelle er den
eneste av disse som eksisterer i dag, med
Erik Jensen som pastor. Trossamfunnet er
dessuten representert i Asker og Kristiansand og har rundt 300 medlemmer på
landsbasis. Øverste leder for arbeidet i
Norge, og dessuten tilsynsmann for hele
Europa og dets 260 lokalmenigheter, er
John Henry Nøsen, som for øvrig betjener
menigheten i Kristiansand som pastor.

menheng har stiftingen av Humanistisk
aksjon for menneskerettigheter i u-land,
der han var den drivende kraften, vært av
stor betydning.
Pinsebevegelsen i Norge, derimot,
har i alle år sett på ham som en meget
agressiv fiende som flere ganger har gått
ut i media med kritikk av bevegelsens
møtepraksis, særlig hva angår deres påvirkning av barn og unge. Det har kommet mange harde ord fra begge kanter, og
Levi Fragell har ikke lagt fingrene i mellom i sin beskrivelse av det han forstår
som manipulering av barns følelsesliv og
misbruk av voksenautoriteten. Han finner
dessuten liten troverdighet i framtredende
predikanters helbredelsespåstander.

■ Bibliografi: G. Lie, “Foursquare på
norsk: en historisk og teologisk kontekstplassering,” Baptist 1/1999.
■ Geir Lie
FRAGELL, LEVI (f. 1939). Som sønn
av en pinsepredikant (►Øivind Fragell)
levde Levi et omflakkende liv som ung.
Han valgte imidlertid tidlig å gå i sin
fars fotspor, ble først søndagsskolelærer
og deretter predikant allerede i tenårene.
Fra 1958 reiste han rundt som evangelist,
men sluttet da han var 22 fordi han syntes
rollen var overfladisk og etisk problematisk. Etter hvert mistet han sin kristne
tro, ble leder for Human-Etisk Forbund
1976-1981, generalsekretær samme sted
1982-91 og verdenspresident i Det humanistiske verdensforbund 1998-2003.
Han har mye av æren for at Human-Etisk
Forbund fra 1970-årene og fram til idag
har vokst fra en bevegelse på 1 500 til
68 000 medlemmer. I internasjonal sam-

Levi Fragell - tidligere forkynner
innen pinsebevegelsen og Den
Evangeliske Forsamling i Oslo, senere
leder for Human Etisk Forbund.
■ Tor Edvin Dahl
FRAGELL, ØIVIND (1914-93), født i
Borgestad, pinsepredikant og sangforfatter. Han ble utsendt som evangelist fra
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Betesda, Borgestad i 1937 og var aktiv
forkynner i 55 år. Fragell var forstander
i en rekke pinsemenigheter, Egersund,
Stabekk, Sellebakk, Volda, Mjøndalen,
Lillehammer og Lena. For ettertiden er
han nok mest kjent som sangforfatter og
komponist. Sangene hans spenner over et
vidt felt med særlig vekt på Guds kjærlighet og omsorg og at det er i Kristus vi har
vårt eneste håp. Han var sterkt opptatt av
Kristi forsoningsverk, hvilket kommer
tydelig til syne i en rekke sanger.
Fragell skrev også bøker. Det ble fem
guttebøker (Da Erik ofret sykkelen, Knut
og de andre, Knut og Vigdis, Syver gullgraver og Den sterkeste), tre diktsamlinger (Det hender så mangt, Vestavær, Et
liv med sang, bibel og lyrikk) og brosjyrer
(blant annet ‘Tanker om vårt åndsmiljø’).
Fragell laget også en del notehefter.
■ Oddvar Nilsen
FREDSBUDET, pinsevennenes ‘flytende evangelist’ langs kysten. Båten startet
sin virksomhet i 1952, da den ble innvidd
i Oslo. Den tidligere Esso 34 ble ombygd
med møtelokale, lesesal og plass til
250 mennesker. Evangelisten Ragnvald
Claussen var primus motor for at pinsevennene skulle få en slik båt, og han var
da også i aktivitet om bord de første årene. Jomfruturen gikk langs kysten til Halden og videre over Vestfold, Telemark,
Sørlandet og Vestlandet til Trondheim.
Siden har den særlig hatt sin arbeidsplass
i Nord-Norge, der mange har opplevd en
kristen omvendelse om bord.
En ny båt ble innviet i 1980. Mange
predikanter har tjenestegjort på Misjonsbåten Fredsbudet for kortere eller lengre
perioder. Den har hele tiden vært administrert av menigheten Filadelfia, Oslo,
men var regnet som et fellestiltak for
alle pinsemenighetene i landet. Båten ble
solgt i 2007.
■ Oddvar Nilsen
48

FRELSESARMÉEN, grunnlagt av William (1829-1912) og Catherine Booth
(1829-1890) i 1878. Forut for dette hadde
ekteparet tatt opp et systematisk evangeliseringsarbeid i London fra 1865 av. Fra
og med 1890-årene ble man i tillegg til å
være en religiøs vekkelsesbevegelse også
nødhjelpsorganisasjon.
William og Catherine Booth var opprinnelig metodister og lot seg positivt
influere av 1800-tallets ►hellighetsbevegelse. Det var for øvrig den amerikanske
hellighetsforkynneren Phoebe Palmers
bibelundervisning i Storbritannia som
bevirket at Catherine Booth overvant sine
siste betenkeligheter vedrørende berettigelsen av kvinnelige forkynnere.
Til Norge og Kristiania kom Frelsesarméen i 1888, under ledelse av den
svenske kommandøren Hanna Ouchterlony. Allerede i 1892 opplevde man en
opprivende lærekonflikt, den såkalte
‘hellighetskrisen’. Enkelte synes å ha
radikalisert hellighetsbudskapet og mente
om seg selv at de nå levde i kontinuerlig
seier over synd. ‘Arméen’ sentralt grep
inn, og flere av offiserene måtte trekke
seg. I den forbindelse mistet man også et
stort antall soldater.
Det var like fullt ikke tale om å bryte
med arven fra hellighetsbevegelsen. Den
amerikanske oberst (og senere kommandør) Samuel Logan Brengle besøkte
Norge både i 1906 og 1907 og forkynte
ivrig om det ‘rene hjerte’, ‘Åndens fylde’,
‘Åndens dåp’, ‘kristelig fullkommenhet’
og ‘den annen velsignelse’, som alle
pekte på den ene og samme hellighetserfaring.
Den felles hellighetsforståelse dannet
utvilsomt et tilknytningspunkt mellom
Frelsesarméen og pinsebevegelsens
grunnlegger ►T.B. Barratt, og ‘Arméens’ skriftlige organ Krigsraabet uttrykte
seg tidlig i 1907 i positive vendinger om
Barratts pinsemøter: ‘Inden vore rækker
merkes vækkelsens herlige kraft, idet

syndere frelses, og Guds børn helliges.’
Ikke mange synes likevel på denne tiden
å ha åpnet seg for ►tungetalen.
Dette skulle imidlertid endre seg i og
med den karismatiske fornyelse. Under et
møte i ►Sarons Dal i 1970 vitnet ►Leidulf Eikeseth om sin egen karismatiske
åndsutrustning fra 1952. ►Leif Braathen,
senere fulltidsarbeider innen ►Ungdom
i Oppdrag, gjorde sine karismatiske erfaringer tidlig på 1970-tallet. Hans far,
oberstløytnant Arne Braathen, opplevde
‘åndsdåp’ rundt 1976. Han opplevde nå
en ny iver i å vitne og vant en del ‘verdslige’ forretningsmenn for den kristne tro.
I perioden 1978-80 holdt han karismatiske møter i ulike korps, ofte sammen
med ►Frank Åbyholm. Arne Braathens
rolle som katalysator for karismatisk oppvåkning innen Frelsesarméen kan knapt
undervurderes.
Leif Braathen ble for øvrig i 1976 bedt
om å holde en møteserie i Oslo 3. korps.
Flere opplevde en kristen omvendelse under møtene, og enda flere gjorde sine personlige karismatiske erfaringer, deriblant
en rekke kadetter fra Krigsskolen. Ungdomsleder i 3. korps, Gunnar Gulliksen,
begynte fra 1977 av å arrangere årlige
ungdomsleire på landsplan. Det ble snart
også arrangert familieleire, både i påsken
og på sommeren. De ulike samlingene,
som fikk navnet ‘Ungt Treff’, vedvarte i
8-9 år og samlet på det meste 2-300 mennesker i ‘Armé-regi’. Det utkrystalliserte
seg snart et lederteam bestående av Gulliksen, Hilbert Nordheim (Kristiansand),
Einar Eikeli (Fredrikstad) og ►Godtfred
Erland (Trondheim). De stod alle i en
karismatisk oppblomstring innenfor sine
egne korps. Sannsynligvis så mange som
30 ungdommer med karismatisk ‘Ungt
Treff’-tilknytning ble siden kadetter ved
Krigsskolen. I tillegg til ‘Ungt Treff’-lederne virket øvrige forkynnere, som ►Fredy H. Runar, Roar Berg Olsen, ►Samuel
Estdahl, Kåre Nordli og Aase Marti innad

i Frelsesarméen med profilert karismatisk forkynnelse. Mange av disse, samt
blant det karismatiske fotfolket, har siden
forlatt Frelsesarméen.
■ Geir Lie
FRIBERG, HANS, født i 1925 i Porsgrunn, omvendt og døpt i ung alder og
evangelist fra 1947. Etter en tids evangelistvirksomhet, vesentlig i Telemark,
ble han forstander i Tabor, København,
fra 1948 til 1976. Deretter virket han i
Sverige ett års tid før han ble forstander
i Salem, Oslo (1977-87). Han har også
vært forstander i Ski. Friberg har besøkt
flere misjonsfelt og virket som predikant i
mange land. Han var en tid på Færøyene,
utsendt fra Tabor, København. Hans Friberg har hatt en rekke verv på nasjonalt
og internasjonalt nivå i ►pinsebevegelsen.
■ Oddvar Nilsen
FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER, DE (DFEF). ►Erik Andersen
Nordquelle regnes som DFEFs grunnlegger. Nordquelle ble som nyomvendt
sterkt påvirket av den svenskamerikanske
‘verdensevangelisten’ Fredrik Franson og
hans forkynnelsesmetode. I vekkelsesmøtene gikk Franson i ettermøtet ned i
salen og ‘dro’ folk fram til botsbenken.
Nordquelle ble kalt Erik Pågåer idet han
brukte samme metode.
Selv om Nordquelle ledet mange mennesker til omvendelse de første årene, følte han at det var noe som manglet i hans
indre liv. Det synes klart at han hadde lest
en del om ►hellighetsbevegelsen som
hadde begynt i USA og England, og som
det var kommet en god del litteratur om
til Norge. I denne litteraturen beskrev
man en åndsopplevelse som skulle gi et
seirende og gledefylt kristenliv – et liv i
‘Kanaans goder’ – ‘Kanaan-kristendom’,
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og dette følte Nordquelle at han manglet.
2. november opplevde han det han senere
kalte ‘åndsdåp’.
Det var en tidligere prest og misjonær
i Den svenske kirke — ►Per Otto Holger
Witt, som ble den direkte årsak til denne
‘åndsdåpen’. Det var særlig forkynnelsen av ‘å eie Kristus’ og ‘ha alt i ham’.
Opplevelsen førte til at man omdiktet alle
sangene. Lovsangen tonte i menighetene
og ►Schibbolethsangboken ble brukt over
hele landet innen ‘åndsdåpsmiljøet’ de
første årene.
Det var et organ innen de frie misjonsmenighetene, ►Missionæren, som brakte
Nordquelles ‘åndsdåp’ ut over hele landet. Nordquelle hadde vært aktivt med
ved dannelsen av Det Norske ►Misjonsforbund (DNM) i 1884, hadde selv stiftet
noen slike menigheter og hadde derfor
tilgang til talerstoler innen trossamfunnet. Da han stod fram på en konferanse
i Bergen i 1893 og forkynte at han ønsket
det var en glassplate på hjertet slik at alle
kunne se hvor rent det var, ble han utelukket fra DNM.
Nordquelle forsøkte ikke å danne egne
menigheter og unngikk slik at spliden
mellom ham personlig og ledelsen i
DNM fikk splittelseskonsekvenser ut
over landet. Nordquelle begynte en travel
reisevirksomhet, og da leide eller lånte
han lokaler til møtene. Vi vet at det var
omlag 50 forsamlinger som var knyttet til
ham og som hadde eget lokale før 1907.
Vi kan dessuten finne over 200 stedsnavn
i bladene han skrev i, så budskapet var
godt kjent. Sangboken han utgav i 1895,
Schibboleth, ble også utgitt i 7 opplag før
1907.
Omkring 1895 ble Nordquelle overbevist om at barnedåpen, som han til da
hadde praktisert, var ubibelsk, og at han
selv måtte bli døpt ved full neddykking i
vann. Dette førte til at hovedlinjen innen
‘åndsvekkelsen’ også etter 1906 forble en
bevegelse med troende dåp.
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I slutten av 1890-årene fikk Nordquelle
en ny, stor leserskare gjennom bladet
Ild-Tungen - et frimetodistisk organ som
da stod på linje med ham i hans syn på
hjerterenselse. I 1904 måtte Nordquelle
starte et eget organ for sin linje, ►Det
Gode Budskab. Dette ble nødvendig fordi
en del av bevegelsen gikk over til universalisme sammen med bladet. ‘Alle ville
bli frelst’, sa man. De var en bevegelse
med enda sterkere trykk på jubel og lovsang, og fremdeles er mange av sangene
deres i sangbøkene til DFEF og ►pinsebevegelsen.
Da metodistpastoren ►Thomas Ball
Barratt, den senere lederen for pinsebevegelsen, 2. juledag 1906 kom tilbake
fra USA etter en mislykket innsamlingsaksjon, hadde han opplevd ►‘dåp i Den
Hellige Ånd’ med ►tungetale og andre
►
nådegaver.
Nordquelle og hans venner tok imot
dette nye fenomenet. Det eneste nye for
mange var tungetalen. Som forstander i
Torvgaten 7, overlot Nordquelle sin talerstol til Barratt. Her hadde Nordquelle selv
samlet fulle hus (ca 500) til nesten hvert
møte – 4 til 7 møter i uken - i lange tider,
og det var et ypperlig og åpent publikum
for Barratt. Dette førte til at de fleste
av venneflokkene som var knyttet til
Nordquelles forkynnelse, også tok imot
Barratt da han reiste rundt, men det var
Nordquelle som døpte de fleste fram til
1913, da Barratt praktiserte barnedåp.
Samarbeidet mellom Nordquelle og
Barratt var godt de første par årene. Det
var aldri debatt mellom dem om Nordquelles ‘åndsdåpsopplevelse’ var en fullverdig ‘åndsdåp’ selv om Nordquelle ikke
godtok at tungetalen skulle være eneste
bevis på en ekte ‘åndsdåp’. Men da Barratt startet egen virksomhet i Møllergaten
38 i 1910, ble han delvis konkurrent til
Nordquelle.
Det ble en ytterligere tilspissing mellom de to, idet Barratt lot seg troende

døpe i 1913 og dermed kom på linje med
Nordquelle også i dåpssyn. Men det var
først i 1916 man kan tale om en regelrett
splittelse, idet Barratt organiserte menigheten i Møllergaten 38 som pinsemenighet og oppfordret øvrige venneflokker
rundt i landet til å følge hans eksempel.
Delingen av bevegelsen var en lang
prosess som varte fram til omlag 1935,
og det var særlig i perioden 1925-35 at
de fleste venneflokkene ble delt og mange
gikk over til pinsebevegelsen, og mange
lokaler skiftet da eierskap.
De første misjonærer reiste ut omkring 1910 og kom nesten uten unntak
fra Nordquelles forsamlinger. Mange av
disse ble knyttet til bevegelsen gjennom
‘åndsdåpsopplevelse’ og var døpt i vann.
Først da Barratt startet et eget misjonsforbund, begynte de første delingene også
innen misjonen. Etter hvert ble det også
skille på misjonsmarkene, men de arbeidet nok bedre sammen ute enn hjemme.
De Frie Evangeliske Forsamlinger, som
er det offisielle navnet, tok navnet formelt
i 1950-årene, selv om det hadde vært i
uoffisielt bruk lenge. Men ofte gikk menighetene under betegnelsen Frie Venner
– Frie Forsamlinger. Fra 1947 fikk DFEF
et landsstevne der viktige fellessaker ble
drøftet, og det ble også nedsatt et utvalg
– Misjonsutvalget – som skulle samordne
misjonsarbeidet og være et hjelpeorgan
for menigheter som trengte det. I dag
heter det MHU – misjons og hjemmeutvalget og har egen sekretær på heltid.
Da bevegelsen overtok sangboken
Schibboleth i 1936, ble det også dannet
en komité som skulle forvalte denne og et
forlag som skulle utgi sangboken og lage
noter til sangene.
Det er lang praksis med predikantkonferanser – senere kalt lederkonferanser
og misjonskonferanser. Ingen av konferansene eller landsmøtene har myndighet
til å pålegge menighetene noe. DFEF er
ikke med i Kirkerådet og er ikke registrert

etter lov om trossamfunn.
Det har vært en rik teltvirksomhet
innen DFEF helt til våre dager, og det
samme gjelder leirvirksomheter over
hele landet – Ovenstedet ved Moss og
Solstrand ved Vigeland er de største. I
1990-årene fikk DFEF også en egen organisasjon for barnearbeidet – BUR – Barne
og Ungdomsråd.
DFEF har aldri hatt noen styrke i
bibelskoletanken. SBI – Smyrna Bibelinstitutt – ble startet av menigheten
Smyrna, Tønsberg, og har etter hvert blitt
inkorporert i DFEF. Ingen av de gamle
forkynnerne hadde noen bibelskole og
det er ikke noe krav til bibelskole for å
bli forkynner, misjonær eller noe annet
innen DFEF.
■ Asbjørn Froholt
FRIE VENNER, DE. Denne ikke-trinitariske bevegelsen tok i bruk et navn som
i utgangspunktet er knyttet til De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger (DFEF). Helt
fram til 1950-årene ble betegnelsen ‘de
frie venner’ brukt om DFEF. Da man på et
landsmøte antok det som idag er DFEFs
offisielle navn, ble dette navnet - de frie
venner - overtatt av en gruppe som hadde
sitt utspring blant DFEF og som gjennom
forkynnere knyttet til DFEF førte til en
viss avskalling til dette samfunnet. Det
var en evangelist fra Canada, Torstein
Austring, som begynte å reise innen
DFEF og derigjennom påvirket menighetene.
Ganske tidlig på 1960-tallet begynte
han å reise blant menighetene i Nord
Norge. En av de første som gikk inn i
dette var Roar Andresen, opprinnelig
utsendt fra DFEF-menigheten i Moss. I
1964 stanset menigheten støtten til dem.
Da han tok gjendåp, til ‘Jesus alene’,
måtte han forlate DFEF, men fortsatte
virksomhet i nye grupper. En annen forkynner innen DFEF, Asbjørn Johansen
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(Hovestøl) som kom fra DFEF på Spangereid, ble også med i dette, og etter hvert
også ►Stefan Trøber, en annen som hadde
vært sentral i DFEF. Det ble etablert
menigheter i Mandal og i Kristiansand.
Menigheten i Mandal er eneste kjente
menighet i dag. De har en viss likhet i
lære med ►Nardusbevegelsen, men har
så langt vi vet ikke fellesskap med disse
menighetene.
■ Asbjørn Froholt
FRIIS, JENS (1903-80), født i Ramberg
i Lofoten, omvendt i 1928, døpt i 1930 og
en av ►pinsebevegelsens pionerer i NordNorge. Da pinsemenigheten Elim, Vardø
ble stiftet i 1933, ble han ‘eldste’ her.
Han var forstander i pinsemenighetene
i Nord-liland, Bodø, Tromsø og Narvik.
I 1949, under hans forstandertid i Nordliland, ble omlag 20 ‘frelst og åndsdøpt’
i forbindelse med den årlige bibeluken
noen uker etter.
Friis var en av landsdelens mest kjente pinsepredikanter og var mye benyttet både som evangelist og bibellærer.
Friis var sterkt engasjert i Misjonsbåten
►
Fredsbudet. Til innvielsen av båten i
1952 hadde han samlet inn et betydelig
beløp.
■ Oddvar Nilsen
FRIKIRKE, DEN EVANGELISK
LUTHERSKE ble opprettet i 1877. Bakgrunnen var sterke spenninger omkring
selve statskirkespørsmålet i dette tiåret.
Man søkte ikke bare et skille mellom
kirke og stat, men også en kirkeordning
som var mer i overensstemmelse med de
apostoliske idealer. Det var like mye et
oppbrudd fra embetsmannskirken som fra
statskirken. Et av de viktigste punktene
man ønsket å sikre var menighetens styringsrett. Da Frikirken ble dannet, valgte
man en presbyteriansk kirkeordning,
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og ikke en episkopal som i Den norske
kirke.
På bakgrunn av kirkens forståelse av
bibelen og bekjennelsene (Frikirken beholdt det samme læregrunnlaget som Den
norske kirke; Den apostoliske, nikenske
og athanasianske trosbekjennelse, Luthers lille katekisme og Den augsburgske
konfesjon.), anses følgende prinsipper
som vesentlige i kirkeforståelsen: (1) Etter sitt vesen er kirken samfunnet av de
hellige og i sannhet troende. (2) Kirkens
eksistens er betinget av at evangeliet læres rent og sakramentene forvaltes rett.
(3) Både stat og kirke er ordninger villet
og innsatt av Gud. Men den kirkelige og
den borgerlige myndighet må ikke blandes sammen.
Frikirken hadde en rask ekspansjonsperiode de første årene. Etter hvert flatet
veksten ut. Men kirkesamfunnet opplevde ny vekst fra midten av 1970-tallet
og utover. Det er et interessant spørsmål
om denne nye veksten hadde sammenheng med framveksten av den karismatiske bevegelse i Norge på samme tid.
Ved 100-årsmarkeringen i 1977 hadde
Frikirken 6.973 medlemmer i fullt medlemskap (totalt 19.419) fordelt på 64 menigheter. 25 år senere var medlemstallet
9.448 (21.709) fordelt på 80 menigheter.
Veksten i antall medlemmer i fullt medlemskap var altså i denne perioden på
omlag 35 %. Våren 2007 har Frikirken
84 menigheter.
I kjernen av Frikirkens menighetsforståelse ligger nådegaveprinsippet. Dette
ga seg utslag i at det ikke ble lagt formelle
utdannelseskrav til kirkens forstandere,
noe det er fortsatt ikke er. Det vesentlige
for en pastor er Guds kall og vedkommendes nådegaveutrustning. I begynnelsen ble dette i stor grad sett i motsetning
til teologisk utdannelse, mens det nå ses
mer i et samspill. Menighetsfellesskapet
ugjøres av det nådegaveutrustede lekfolk,
som får oppgaver etter sin urustning.

Like fra starten regnet man også med de
mer ‘overnaturlige’ nådegaver i denne
tjenesten. Evangelisten Josef Gabrielli,
som døde i 1888, beskrives f. eks. som en
åndskraftig personlighet med nådegave til
å helbrede.
Under vekkelsen i Ålesund i 1907
vakte den 21 år gamle ►Sigvart Engeset
stor oppmerksomhet ved å tale i tunger.
Dette hadde aldri skjedd før på de kanter
av landet. Sammen med Engeset virket
den 27 år gamle Johannes G. Jensen som
hadde helbredelsens nådegave.
Engeset selv beskriver vekkelsen som
brøt ut slik: ‘Det kom så mykje folk til
møta at dei fekk ikkje rom i det huset
Frikyrkja hadde, og det vart søkt til styret
for Indremisjonen om å få bruke det store
bedehuset. For det meste var det i minste
laget det og, så mykje folk som det kom,
både frå byen og dei næraste bygdene.
Det var ikkje ►tungetalen dei kom etter.
Den var bare brukt som ei kyrkjeklokke
fra først av for å samle folket. Det var
Guds ord dei fekk høyra.’
Utsagnet fra Engeset er betegnende for
Frikirkens holdning til de mer karismatiske nådegavene. De tas gjerne i bruk, men
underordnes bevisst Guds ord gjennom
den vanlige forkynnelsen.
Disse trekkene fra Frikirkens kirkeoppfatning og historie gjorde imidlertid
at mye lå til rette for en positiv mottakelighet når den karismatiske bølgen nådde
Norge på 1970-tallet. I den lutherske delen av den karismatiske bevegelse kjente
mange i Frikirken igjen viktige deler av
egen ideologi og historie, som nok hadde
fått liten vekt i den mer kirkekonsoliderende fasen ut over 1900-tallet.
Som i andre kirkesamfunn førte den
karismatiske påvirkningen også til sterke spenninger på 1980-tallet. Noen
menigheter var åpne for karismatiske
impulser, mens andre ønsket å stå for
en tydeligere luthersk-kirkelig teologi
og praksis. Det var imidlertid lite kritikk

innad i Frikirken av den lutherske formen
for karismatikk som preget f. eks. ►Oasebevegelsen. Kirkesamfunnets eget sommerstevne, Visjon, som ble startet i 1982,
hadde også mange av de samme trekkene
som Oase, selv om målgruppen var mer
familiepreget.
Karismatikken fikk innpass i Frikirken
gjennom tre kanaler. (1) Menigheter som
alltid har hatt en mer karismatisk profil,
fant det naturlig å åpne seg for den nye
bølgen. Her kan Greåker Frikirke, ofte
omtalt som ‘Frikirkens pinsemenighet’,
stå som et eksempel. (2) Frikirken fikk
en rekke nye pastorer som kom fra andre
sammenhenger. Flere hadde bakgrunn fra
►
Ungdom i Oppdrag eller Oasebevegelsen. Disse tok med seg karismatiske impulser inn i kirkesamfunnet og menighetene de betjente. Mange steder førte dette
til fornyelse på lokalplanet. Fire profilerte
karismatikere med Oasebakgrunn var
►
Oddvar Søvik (Kristiansand, Bryne),
►
Thomas Bjerkholt (Trondheim), ►Jan
Gossner (Kristiansand) og ►Jens-Petter
Jørgensen (Lørenskog, Landsmisjonen).
A. Bruno Jakobsen (Bryne, Oslo Søndre,
Synodeformann) kan også nevnes. Et
tydelig eksempel på hvordan dette førte
til vekst i en stagnerende menighet, er
►
Øyvind Fjellestad som kom fra Ungdom
i Oppdrag til Hamar Frikirke i 1982. I
1975 hadde denne menigheten bare 46
medlemmer igjen i fullt medlemskap.
25 år senere var antallet steget til 140.
Siden har den skilt ut en egen menighet
på Stange. (3) Mange av de nye menighetene som ble dannet, har vært preget av
den karismatiske fornyelsen. På 1950- og
60-tallet ble det bare startet én menighet
innen Frikirken. På 1970-tallet kom tre
nye (blant dem Trondheim). På 1980-tallet kom 12 menigheter, og på 1990-tallet
kom 15. Dette gjorde at det ble rom for
ulike menighetstyper. Bryne og Råde kan
være eksempler på nye menigheter hvor
den karismatiske fornyelsen fikk rom.
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De sterkeste konfliktene kom i etablerte menigheter der ulike tradisjoner sto
mot hverandre. Det skjedde ikke minst
der den karismatikken som ble importert
hadde et mer uklart forhold til det lutherske læregrunnlaget. Påvirkningen fra
►
trosbevegelsen har vært problematisk
for Frikirken, som for flere andre etablerte kirkesamfunn.
Den mest dramatiske konflikten skjedde i Bergen, der ►Reidar Paulsen var pastor. Denne menigheten ble en innfallsport
for mye karismatisk påvirkning i Norge
på 1980-tallet. Da konflikten toppet seg i
1994, handlet det imidlertid like mye om
►
kvinnesyn som karismatikk. Resultatet
ble en splittelse, som førte til at Paulsen
opprettet Kristkirken. Med dette kulminerte også debatten om karismatikk innen
Frikirken. I dag vil man finne ulik grad av
karismatikk i lokalmenighetene, men en
klar avgrensning mot det som oppfattes
som ikke-luthersk teologi.
Frikirkens teologiske avklaring i møte
med utfordringene fra den karismatiske
påvirkningen finnes i utredningen ‘Ordet og Ånden’. Denne ble til i 1989, da
diskusjonen omkring den karismatiske
bevegelse var på sitt høyeste i Frikirken.
En arbeidsgruppe, med blant annet profilerte karismatikere som Thomas Bjerkholt, Reidar Paulsen og Oddvar Søvik,
utarbeidet utredningen som grunnlag for
samtaler under dette årets arbeidermøte
for pastorer og andre ansatte. Senere
samme år sluttet Synoden (Frikirkens
generalforsamling) seg til utredningen.
Her foretar Frikirken en grenseoppgang
mellom den karismatikken som anses
som samsvarende med kirkesamfunnets
lutherske forankring og den som ikke kan
aksepteres. Her er noen viktige punkter,
sitert fra utredningen: (1) Ånden og Ordet
er en udelelig enhet. Det betyr at Gud virker med sin Ånd gjennom Ordet. (2) Den
grunnleggende åndsmeddelelse mottas i
dåpen. (3) Ånden bor i ethvert troende
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menneske. (4) Skriften taler både om den
iboende Ånd og om at Gud er Ånd som
kan ‘komme over’ oss og ‘salve’ oss. (5)
Det er ikke tale om en såkalt ‘åndsdåp’,
til forskjell fra åndsmeddelelsen og gjenfødelsen i dåpen. Enten har man Ånden,
eller man har den ikke. Likevel er det tale
om en stadig større fylde av Ånden, som
erfares som kraft gjennom utrustningen
med de åndelige gaver. (6) ►Nådegavene
følger normalt menighetens behov for tjenester. Enhver lokal menighet kan derfor
utbe seg den utrustning som er nødvendig
for dens oppbyggelse og tjeneste. (7) Vi
finner intet skille mellom såkalte ekstraordinære og ordinære gaver i NT. (8)
Ethvert forsøk på å manipulere Gud med
‘troens ord’, formuleringer, metoder eller
annet, er magi og skulle være ukjent for
den kristne tro og den kristne kirke. (9)
Vi praktiserer ikke forbønn for å kunne
proklamere mirakler. Bønnesvaret ligger
ikke i våre hender, men i Guds.
■ Per Eriksen
FRØEN, EIVIND (f. 1943), sønn av
Hans-Jacob Frøen. Etter sin kristne
omvendelse under en møteserie med
►
Emanuel Minos i misjonsmenigheten
Betlehem i Oslo i 1965, fikk han raskt
kontakt med evangeliseringsorganisasjonen Navigatørene og Dagfinn Sæther som
da ledet arbeidet. All fritid ble nå investert i organisasjonen, og planlagte studier
ble lagt på hyllen.
Av Navigatørene lærte Frøen systematisk bibellesning og personlig evangelisering. Etter hvert oppdagen han også en
karismatisk dimensjon med ►‘nådegaver,
kraft og helbredelse.’ Etter å ha sluttet i Navigatørene i 1967, startet Frøen
sammen med kameraten ►Øyvind Hofstad en frittstående evangeliserings- og
bibelstudiegruppe. De hadde blant annet
gjort et studium på Den ►Hellige Ånd,
og Frøen var mottakelig for karismatisk
►

fornyelse da han i 1969, i forbindelse
med amerikanske ►FGBMFI-tilhengeres
besøk i Oslo, ble bedt for med håndspåleggelse av amerikaner Harald Bredesen.
Sommeren 1971 begynte Frøen som fulltids predikant. På dette tidspunktet hadde
man bønnemøter og bibelstudium i farens
hjem hvor opp til 100 personer møtte opp.
Parallelt med dette startet Hans-Jacob
►
Agape, hvor Øyvind Hofstad og Eivind
også var ledere.
I 1971 dro Hans-Jacob, Eivind og
en rekke av ungdommene til Guilford,
England på en karismatisk konferanse
arrangert av daværende anglikansk prest
Michael Harper. Her møtte de Loren Cunningham og Don Stephens, ledere innen
misjonsorganisasjonen YWAM. Det ble
raskt etablert en norsk avdeling, ►Ungdom i Oppdrag, som i utgangspunktet kun
hadde en identifikatorisk og ikke formell
tilknytning til moderbevegelsen.
Eivind Frøen ledet Ungdom i Oppdrag
fram til 1983, da broren ►Jan Helge Frøen
overtok. Eivind Frøen fortsatte imidlertid
innen organisasjonen inntil 1988, men
hovedsaklig som forkynner og bibellærer,
både nasjonalt og internasjonalt. I 1988
etablerte han misjonsorganisasjonen Asia
Link, hvor han fremdeles er med i styret.
Frøen har dessuten styreverv i misjonsorganisasjonene Asia Harvest og China
Care International. Han driver utstrakt
forkynnervirksomhet i inn- og utland.
■ Geir Lie
FRØEN, HANS-JACOB (f. 1912). Etter å ha opplevd en kristen omvendelse i
1932, begynte Frøen som teologistudent
ved ►Menighetsfakultetet året etter. Under et bønnemøte hjemme hos seg selv
(12. jan. 1938) mottok han forbønn med
håndspåleggelse og begynte spontant å
tale i tunger.
Etter å ha avlagt teologisk embetseksamen i 1941 og deretter vært engasjert

som ungdomsarbeider innen Det norske
►
Misjonsforbund, ble Frøen i 1948 ansatt
som sjømannsprest og bygget opp Oslo
Sjømannskirke. Her virket han fram til
1978. I tillegg til dette har han hatt formannsverv i Den Evangeliske Allianse,
Oslo Presteforening, Norske Presters Avholdsforening og Bibelleserringen.
Sammen med ►Hans Christian Lier ble
Frøen katalysator for en egen karismatisk
fornyelse blant lutheranere. Dette skjedde
i forbindelse med et frokostmøte på
Grand Hotell i Oslo hvor både Frøen og
Lier bekjentgjorde for de 35 fremmøtte
statskirkeprestene at de hadde hatt gjort
personlige karismatiske erfaringer ledsaget av ►tungetale. Morgenposten rapporterte fra samlingen to dager senere, 18.
feb. 1970, og med fete typer på forsiden
kunne man lese om ‘Prester i Kirken: Vi
taler i tunger’.
Samme året startet Frøen opp regelmessige Dypere Liv samlinger som fortsatte
over flere år. I 1971 etablerte han stiftelsen ►Agape, som ifølge Frøen mer var et
motto eller visjon enn en organisasjon.
Stiftelsen hadde imidlertid rundt 10 ulønnede forkynnere som reiste rundt. Frøen
utgav også tidsskriftet Dypere Liv i regi
av Agape-stiftelsen. Virksomheten ble
lagt ned i 1981, blant annet fordi Frøen
ikke ønsket å stå i noe konkurranseforhold til den luthersk-karismatiske ►Oasebevegelsen.
Selv om Frøen aldri var sentral innen
den karismatiske misjonsorganisasjonen
►
Ungdom i Oppdrag, var han, sammen
med sønnen Eivind, deltaker under en karismatisk konferanse arrangert av Michael
Harper i 1971 hvor de stiftet bekjentskap
med YWAM-lederne Loren Cunningham
og Don Stephens. I Ungdom i Oppdrags
første tid hadde man samme styre i Agape
og sistnevnte.
Selv om det blir feil ensidig å titulere
Frøen som grunnlegger av den karismatiske bevegelse i Norge, var det like fullt
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Hans-Jacob og Thora Margrethe Frøen sammen med barna Marit, Jan Helge,
Eivind og Anne.
han som i begynnelsen hadde de internasjonale kontaktene og fungerte som
koordinator mellom den internasjonale
fornyelsen og norsk karismatikk på luthersk grunn. Og dette til tross for at Frøen
ikke opplevde seg nevneverdig forpliktet
på luthersk teologi – Frøen lot seg troende døpe allerede i 1939, men valgte like
fullt først i 1995 formelt å melde seg ut
av Den norske Kirke og inn i en lokal
pinsemenighet.
■ Geir Lie
FRØEN, JAN HELGE (f. 1948), forkynner og sønn av ►Hans-Jacob Frøen.
Han opplevde en kristen omvendelse
blant Navigatørene som 18-åring og ble
introdusert for karismatisk kristendom
i 1969. Sammen med broren ►Eivind
Frøen og ►Øyvind Hofstad var han aktivt
med i stiftelsen ►Agape, inntil misjonsstiftelsen ►Ungdom i Oppdrag (UiO) ble
etablert i 1972. Jan Helge, sammen med
sin kone Elin, ble base- og kursledere på
UiO-basen Eintrøa i 1974 og flyttet så
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til hovedbasen Grimerud utenfor Hamar
i desember 1975. I 1978 overtok han
hovedansvaret for UiO fra Eivind Frøen
og var arbeidende styreformann fram
til 1986. I tidsrommet 1978-86 hadde
man flere lederstrukturer. Flere personer hadde funksjon som daglig leder. I
1986 ble ►Alv J. Magnus leder for UiO
og Jan Helge var styreformann fram til
1995. Siden 1999 har han vært fulltids
pastor i Tønsberg Evangelisk Lutherske
►
Frikirke.
■ Geir Lie
FRØYSHOV, ARNE (1902-91), omvendt og døpt i 1919/20, evangelist i
►
pinsebevegelsen fra 1921. Han grunnla
pinsemenigheten i Hønefoss etter en
betydelig vekkelse og var forstander der
i tiden 1922-31. Senere hadde Frøyshov
forstandertjeneste i Lillehammer, Halden,
Hønefoss (for annen gang), Jevnaker, Hamar og Modum. Frøyshov var den første
redaktøren av barnebladet Pinseliljen, en
stilling han hadde i tre år, ved siden av

at han var redaksjonssekretær i ►Korsets
Seier. Han var bestyrer av Misjonærhjemmet på Brønnøya i tre år. Han var
dessuten predikant med hele landet som
virkefelt.
■ Oddvar Nilsen
FRØYSHOV, RAGNA (1910-99), født
på Ringerike og omvendt i 12-årsalderen.
Hun var tidlig engasjert i menighetsarbeid i Evangeliehuset, Hønefoss, og ble
utsendt herfra som evangelist blant pinsevennene i 1936. Virkefeltet ble Øst- og
Vestlandet.
I over 30 år hadde Frøyshov bønneog fasteuker mange steder i landet og
forkynte sterkt bønnens betydning i vekkelsesarbeidet. Det var da også mange
synlige eksempler på at menigheter ble
fornyet og mennesker som ‘søkte Gud’ i
hennes virksomhet. Hun var selv en ivrig
‘bønnesjel’, som vant mange ved sine
bønner og vitnesbyrd. Hun skrev bøkene
Underfullt det er å leve, Sett Jesus først
og Det gjorde Gud.
■ Oddvar Nilsen
FRØYSHOV, RAGNVALD (1908-87),
født på Ringerike, omvendt og døpt som
ung. Omvendelsen skjedde i forbindelse
med innvielsen av Evangeliehuset i Hønefoss, der broren Arne var mannen som
forvandlet det tidligere danselokalet Valhall til pinselokale.
Ragnvald Frøyshov begynte som
evangelist i 1928, men allerede som
18-åring hadde han kjøpt Kirkegaten 48
i Lillehammer, en bygning som ble til
Evangeliesalen. Dette huset ble innvidd
i 1928. I 1932 var Frøyshov redskapet til
en stor vekkelse i Eydehavn, der omlag
80 ble omvendt. 40 av disse ble døpt og
lagt til menigheten. Samme år virket han
i Drammen, der også over 80 ble lagt til
menigheten dette året.

I 1930 begynte Ragnvald Frøyshov å
utgi månedsmagasinet Bibelsk Tidsskrift
og var redaktør her i ni år. Han var medarbeider i Filadelfiaforlaget og redaksjonssekretær i ►Korsets Seier 1934-39.
Frøyshov var forstander i Filadelfia,
Hamar fra 1940 til 1961. På denne tiden
ble det store Filadelfiabygget reist (innvidd i 1948). Han var også primus motor
for Hedmarktoppen, som ble kjøpt i 1954
og Pinsevennenes Samspar, som startet i
1953. Da ►IBRA Radio startet sine sendinger, ledet Ragnvald Frøyshov disse fra
begynnelsen.
■ Oddvar Nilsen
FØRLAND, LARS M., født i Haugesund i 1934, evangelist i ►pinsebevegelsen fra 1957, med vesentlig virke i Setesdalen. I 1961 reiste han til Brasil sammen
med sin hustru Jorunn, født Westlie, han
utsendt fra Salem, Oslo, hun fra Salem,
Lørenskog. Etter fire år i Brasil dro de til
Paraguay, der de siden har hatt sitt virke.
Førland var også fortstander i Salem, Lørenskog en tid.
Førlands startet barnehjem for fysisk
og psykisk handicappede barn i Paraguay.
Han var president for de nasjonale menighetene i Paraguay som var bygd opp av
norsk misjon og misjonens offisielle representant i landet. Lars Førland har vært
en flittig skribent og blant annet skrevet
et par bøker med motiv fra misjonsfeltet:
Gjennom ild og Der kampen stod.
■ Oddvar Nilsen
GABRIELSEN, ARNE C. (1885-1960),
født i Stavanger, omvendt i 1902 og ordinert som baptistpastor i USA 1916. Fra
1919 var han pinseevangelist og medlem
i Zion, Stavanger. Han gjorde en pionerinnsats mange steder i landet og var med
i mange vekkelser som førte til menighetsdannelser. Han reiste en del sammen
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med ►Carl Rein Seehuus og hadde store
vekkelser i Haugesund og Bergen.
Da Gabrielsen virket i Mosjøen i 1922,
var det så mye folk i møtene at byens kino
måtte avlyse en rekke forestillinger. Det
kom ikke folk lenger. De var på pinsevennenes møter! Samme år var han pioner i
Kristiansund, der det ble holdt store møter på Fisketorget, og mange ble omvendt.
I 1925 kom Gabrielsen og ►Hjalmar Ski
til Narvik og tok opp virksomhet i byen
etter først å ha virket i Ballangen, der 19
ble døpt i løpet av kort tid. I Narvik fikk
de til å begynne med benytte lokalene til
frimisjonen og baptistene. Også her var
det mange som ‘søkte frelse’. I 1925 var
Gabrielsen også redskap til en betydelig
vekkelse i Heddal i Telemark og i 1927 i
Grimstad.
Gabrielsen var mye prøvd med sykdom, og han ble ‘guddommelig helbredet’. Under en sykdomsperiode fikk han
mange besøk, og ikke alle som kom var
like sterk i troen som han. Ett endte med
at han satte opp en plakat på døren: Adgang kun for troende. Det ble også tittelen
på en bok Gabrielsen skrev.
Han kjempet ‘Guds verk’ fram i tider
med motgang og til dels forfølgelse, men
han var tro på sin post og svek ikke det
kallet han opplevde Gud ga ham. Det
resulterte da også i mange menneskers
omvendelse.
■ Oddvar Nilsen
GARCIA DE PRESNO, OLAV
(f. 1942), teolog. Garcia de Presno er
oppvokst i et kristent hjem og tok selv
et bevisst standpunkt som 16-åring. Etter avlagt cand.theol. eksamen fra Det
teologiske ►Menighetsfakultet (1969)
virket han i ►Norges Kristelige Studentog Skoleungdomslag (1970-81), først
med ansvar for forlaget Credo, dernest
som skoleungdomsprest og til slutt som
studentprest.
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Allerede i 1972, under et lagssekretærmøte på Hjartdal fjellstue hvor ►HansJacob Frøen var innbudt som taler, ble
Garcia de Presno introdusert for den karismatiske fornyelsen, og han hadde selv
hovedansvaret for et ‘Helligåndsseminar’
i Bergen i 1978, to år før ►Oasebevegelsen ble formelt etablert i Kristiansand.
Etter å ha vært ansatt i Israelsmisjonen
i perioden 1981-90, derav seks år som
menighetsprest i Jaffa, virket Garcia de
Presno som hovedprest i Storsalen i Oslo
(1990-2001), deretter som forsamlingsutvikler (2001-2003). I 2003 etablerte han
eget rådgivningsfirma hvor han følger
opp tidligere foreninger innen henholdsvis Normisjon, Indremisjonsforbundet og
Misjonssambandet som har blitt bærekraftige forsamlinger.
Garcia de Presno skrev i 1971 boken
Strid om Jesus.
■ Geir Lie
GARCIA DE PRESNO, ØISTEIN
(f. 1945) er oppvokst i et kristent hjem og
tok selv et definitivt kristent standpunkt
i 12/13-års alderen. Han har 3-årig økonomiutdannelse fra Handelshøyskolen
BI og virket deretter i en 20-års periode
i ►Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (NKSS), som henholdsvis
økonomi-, lags- og evangeliseringssekretær, samt som rektor ved Hald Internasjonale Senter.
Allerede som lagssekretær møtte de
Presno ►Jesusbevegelsen, som nok for
ham ble en forløper for karismatisk fornyelse. Han opplevde en påtakelig fornyelse i forkant av Helligåndsmøtene i Oslo
i 1977 og deltok selv med forkynnelse
der. Han var med i ►Oaselederskapet de
første 7 årene.
Allerede som student ved Bedriftsøkonomisk Institutt opplevde han et sosialetisk engasjement, som forøvrig ikke
stod i noe motsetningsforhold til hans

karismatiske kristendomsform. I perioden 1992-2007 var han generalsekretær
i Strømmestiftelsen. På eget initiativ har
han dessuten siden 2007 vært engasjert
i Kenya hvor forkynnelse og sosialetisk
engasjement går hånd i hånd og hvor han
har bidratt med både økonomisk drahjelp
og kompetanse utfra intensjonen at små
fattige menigheter hjelper medlemmene å
skape egne arbeidsplasser for å føre dem
ut av fattigdom og fornedrelse. Modellen
som brukes er inspirert av måten Hans
Nielsen Hauge arbeidet ut fra.
I juli 2007 ble Garcia de Presno valgt
til formann for den internasjonale finanskomitéen og derigjennom til medlem av
styret for International Fellowship of
Evangelical Students.
■ Geir Lie
GILBRANT, THORALF (1919-2006),
født i Stavanger, omvendt i 10-års alderen
og medlem i pinsemenigheten Zion, Stavanger som 13-åring. Gilbrant har vært
forstander, bibellærer, redaktør og forfatter. Han begynte tidlig som forkynner og
ble evangelist på heltid i 1944. Et år var
han fast predikant i Arendal, deretter var
han forstander i Sokndal, Kristiansand,
Vennesla, Trondheim og Evangeliesalen
i Oslo.
Gilbrant skrev og talte mye om Jesu
gjenkomst og ‘de siste tider’. Da ►IBRARadio begynte sine sendinger, hadde han
et fast ‘profetisk’ kvarter her. Det ble
også flere bøker om dette emnet. Han
var dessuten en sterk forsvarer av hele
Bibelens budskap og oversatte, sammen
med Arthur Berg og Carl Fredrik Wisløff,
Bibelen (Norsk Bibel). Fra 1966 var han
redaktør i ►Korsets Seier, senere også i
Bibelsk Tidsskrift og Livets Gang.
Mest kjent ble Gilbrant som redaktør av
Illustrert Bibelleksikon og Studiebibelen,
som kom ut i flere land og i flere utgaver, likeså for Norsk Studiebibel og den

engelskspråklige
The Complete Biblical Library.
Thoralf Gilbrant
var mye benyttet
som bibellærer og
konferansetaler,
både i Norge og
ellers i SkandiThoralf Gilbrant
navia.
Blant de mange - fremtredende
bøkene han skrev, bibellærer
kan nevnes Tror innen norsk
du dette?, Jeg pinsebevegelse.
tror, Tidens tegn
(fire bind), Snart kommer Jesus, EU i
politikk og profeti, Hva er skjedd med
bibelen?, Isaac Newton om profetiene og
Her er ikke mann og kvinne.
■ Oddvar Nilsen
GODE BUDSKAP, DET, organ for De
►
Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge.
Bladet ble startet omkring juletider 1903
i Oslo. Den første redaktøren var Karl
Olsrud fra Bøn. Han hadde vært en ivrig
skribent og var helt på linje med Erik Andersen ►Nordquelles ‘karismatiske’ uttrykksform. Nordquelle hadde tre viktige
faste spalter i bladet, og disse var nok den
viktigste spreder av hans åndsopplevelse
fra 1891. Han hadde fast ‘dag for dag’
spalte der han refererte til opplevelser på
møter og under reiser. Ved å følge disse
spaltene kan man se at den bevegelsen han
var hovedpersonen i, opplevde sterk ekspansjon mellom 1904 og 1906. Den andre
spalten var ‘Brev til Jakob’. Jakob var en
fingert person som levde i den ‘vanlige’
kristenformen. Disse artiklene skulle vise
Jakob veien ut til et rikere kristenliv – ut
i ‘frihet’ og ut av ‘trelldomskristendom’.
Den tredje spalten var spørsmål og svar
omkring viktige spørsmål knyttet både
til det nye han representerte og til andre
spørsmål av åndelig art som var oppe i
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tiden. Nordquelle skrev også krasse innlegg mot ►T. B. Barratt og andre som han
mente førte feil lære i splittelsesperioden.
Ettersom Nordquelle ble døpt i 1895,
var han representant for den baptistiske
delen av det som utviklet seg etter 1906.
Det gode budskap økte kraftig i opplag
selv om abonnent-tallet ikke var like
høyt. En nær bekjent av Nordquelle antydet at bladet i vekkelsens sterkeste tid
var oppe i 9000 i opplag. Både opplag og
abonnent-tallet sank dramatisk fra 1923
til 1935, da ►pinsebevegelsen etablerte
flest menigheter. Etter hvert kom det
også konkurrerende blader innen De Frie
Evangeliske Forsamlinger. Misjonsrøsten og Fredshilsen var de viktigste, men
det kom også flere. Nordquelle overtok
som redaktør av bladet i 1912. Etter hans
død i 1938 overtok ►Johannes Hedin.
Han hadde lenge vært medhjelper og til
tider nok hatt ansvaret for bladet. Bladet
ble stanset av tyskerne i 1942.
I 1948 ble Det gode budskap slått
sammen med Misjonsrøsten og ungdomstidsskriftet De unges Blad. Og på
en landskonferanse ble det bestemt at Det
gode budskap skulle være offisielt organ
for De Frie Evangeliske Forsamlinger.
Det var Mattias Støve som nå overtok
redaktørstolen. Han var redaktør til
1964 da ►Bjarne Staalstrøm tok over. I
1975 overlot han igjen bladet til Frank
Søgaard, men Staalstrøm trådte inn igjen
i 1983. Kjell Ohldieck overtok ansvaret
i 1989, og Øystein Østerhus overtok i
1992. Frøys Hindar overtok i 1999 og
satt til 2004. Nåværende redaktør er Leif
Frode Svendsen. Bladets abonnent-tall er
noe uklart, men har ligget på omlag 1500
de siste årene.
■ Asbjørn Froholt
GOSSNER, JAN (f. 1946), pastor i Den
Evangelisk Lutherske ►Frikirke i Kristiansand siden 1998. Gossner er utdannet
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cand.theol. fra Det
teologiske ►Menighetsfakultet
(1973) og var studentprest i ►Norges
Kristelige
Student- og Skoleungdomsslag i
perioden 1973-79.
Her mottok han
sine første karis- Jan Gossner - en
matiske impulser av pionerene i
og var aktivt med Oasebevegelsen.
som taler både ved
►
Hans Christian Liers Evangelisk Forumsamlinger i Bogstadveien kapell og i
planleggingen av ‘Helligåndsseminaret’
i Oslo i 1977. Gossner var dessuten med
i lederskapet for ►Oase fra 1980 til 1995,
og endog nestformann en periode.
Som res.kap i Halden prestegjeld (197987) søkte Gossner å bygge menighet i
samsvar med den karismatiske fornyelses
prinsipper. Senere (1989-97) var han rektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole.
Parallelt med dette var han fremdeles
aktivt engasjert innen Oase samtidig med
at han importerte ►Teleios til Norge og i
flere år var styreformann der.
Gossner har skrevet boken Den lille
norske varmeboken (1996) og er dessuten
medforfatter av Den skjulte Gud (1971),
Inntil byene ligger øde (1974), Åndens
gjerning i liv og tjeneste (1977), Når Gud
fornyer sitt folk (1979), Familien – Guds
ordning (1981), Elsker du meg? Utfordring til praktisk diakoni (1995) og Bli
mindre for å bli større (2002).
■ Geir Lie
GRANLUND, SVERRE (f. 1947) er
misjonsforbundspastor. Han er pastorsønn
og opplevde selv en kristen omvendelse i
15-års alderen, i etterkant av et vekkelsesmøte med den svenske sigøynerpredikanten Molle Lindberg. Granlund bad til

Gud etter at han kom hjem på kvelden og
opplevde i den forbindelse også å motta
tungemålsgaven.
Etter ett år på Ansgar Bibelskole i
1965-66 fulgte en kortvarig evangelistperiode, deretter virket Granlund som misjonsforbundspastor i tre ulike menigheter
i Øyestad, Froland og Jomås (1967-69),
Bornholm i Danmark (1969-72), Trondheim (1972-76) og Larvik (1976-80).
Han ble så kalt til forstander i Oppdal
Baptistmenighet. Menigheten ble ekskludert fra Det norske ►Baptistsamfunn i
1985 og tok navnet Oppdal Kristne Senter. Her virket Granlund fram til 1988. Fra
1994 til 1995 virket han som predikant i
Flekkefjord misjonsmenighet, mens han i
perioden 1996-2003 betjente to misjonsmenigheter i Trysil (Innbygda og Østby)
og deretter flyttet til Heddal hvor han
fremdeles er misjonsforbundspastor.

Ytre likheter til tross, det har aldri vært
noen organisatorisk tilknytning mellom
Granlunds bevegelse og Children of God,
som han tidlig tok læremessig avstand
fra.
■ Geir Lie
GROTBÆK, BJARNE THORSTEIN,
født på Notodden i 1945. Han var evangelist fra 1975, utsendt fra pinsemenigheten
Betania, Notodden og ble senere medlem
i Filadelfia, Oslo. Grotbæk har tjent som
forstander i en rekke menigheter: Lårdal,
Dalen, Skafså, Mo, Brevik, Jørpeland,
Haugesund, Kongsvinger og fra 1992
Evangeliesalen (nå Evangeliesalen Berøa), Oslo. Grotbæk har vært styreformann i ►Evangeliesenteret og leder i
Pinsevennenes Israelsmisjon.
■ Oddvar Nilsen

■ Geir Lie
GRANLUND, THOR (f. 1951), grunnlegger av bofellesskapet Småfolket (tidligere kjent som både Jesusrevolusjonen,
Gospel Road og Exodus). Småfolket drev
utstrakt evangelisering i en rekke norske
byer. Etter sin karismatiske åndserfaring
som 19-åring i pinsemenigheten (mens
han var ungdomsarbeider i Norges Kristelige Ungdomsforbund) i Mo i Rana, ble
Granlund fascinert av ►Jesusbevegelsen,
som han leste om i utenlandske tidsskrifter. Han prøvde å imitere dette i Mo
i Rana og sang og vitnet på gata. Han dro
også på kortvarige turer til Göteborg for å
se nærmere på Jim MacInnes virksomhet.
I 1977-78 flyttet han til Oslo og flyttet inn
i en kondemnert leilighet på Kampen.
Nyomvendte fra gata flyttet etter hvert
inn. I denne perioden møtte Granlund den
amerikanske bevegelsen Children of God
og ble også fascinert av den, ikke minst
praksisen hvor man tok ‘bibelske’ navn.
Selv valgte han ‘Abraham’ som sitt navn.

GRØNVIK, KNUT (f. 1953), prest i Den
norske Kirke. Grønviks erfaringsbaserte
møte med karismatisk fornyelse skjedde
i 1971 (selv om karismatisk terminologi
ikke ble benyttet), idet han ble introdusert
for ►Jesusbevegelsen gjennom en jevnaldrende amerikaner som selv var preget
av amerikansk Jesusbevegelse. Dette resulterte i en revitalisering av bibellesning
og bønneliv. Idet Grønvik flyttet til Oslo
i 1972 for å påbegynne teologistudier ved
Det teologiske ►Menighetsfakultet, engasjerte han seg samtidig i Jesusvekkelsen
gjennom Guds Fred-fellesskapet, hvor
han ganske snart kom med i ledergruppen.
Det var forholdsvis tett kontakt mellom Guds Fred og ►Hans Christian Liers Evangelisk forum, som arrangerte
karismatiske møter i Bogstadveien kapell
gjennom hele 1970-tallet. Grønvik var
med i gruppen som, ledet av Hans Christian Lier og ►Jens Petter Jørgensen, arrangerte Helligåndsseminaret i Oslo i 1977.
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Han var også medlem av lederskapet for
►
Oasebevegelsen i perioden 1980-87. I
forbindelse med Guds Fred-fellesskapets
oppløsning i Oslo og navneendringen fra
stiftelsen Guds Fred til Fredens bolig, flyttet Grønvik i 1980 til Lommedalen hvor
han var daglig leder på Fredens Bolig åtte
år framover. I denne perioden (1985) ble
han en av pådriverne til ►Korsveibevegelsen, hvor man vil sammenholde åndelig fordypning og sosialt engasjement. I
perioden 1988-97 var Grønvik ansatt i
avisen Vårt Land med blant annet redaktøransvar for Tegn, et bilag til avisen som
ville skape bredere oppmerksomhet rundt
kristen fornyelse, deriblant karismatisk
fornyelse.  
■ Geir Lie
GUDS FRED Se ►Jesusbevegelsen.
GULBRANDSEN, PARLEY (18891959), født i Oslo. Han dro til Kina i 1910
som pionermisjonær og virket her i fem
perioder sammen med sin hustru Chrissie.
Han tilhørte den nære kretsen omkring
►
T.B. Barratt og ►Kristiania Bymission,
men ble fra begynnelsen støttet av den
daværende Tsjilimissionen, som senere
antok navnet Den norske misjonsallianse.
Han var også støttet av De ►Frie Evangeliske Forsamlinger. Da han kom hjem like
før jul i 1914 etter første periode, gjorde
han det kjent at neste gang han dro ut,
ville det være som pinsevennenes utsending. Den siste perioden ble på hele åtte
år, grunnet krigen. I 1948 kom Gulbrandsens til Norge for godt, og han virket da
som misjonsinspirator og bibellærer.
I Kina sto han i spissen for et omfattende arbeid. Allerede noen måneder etter
at han kom til landet, i 1911, hadde man
den første dåpshandlingen, da fem ble
døpt. Tre av disse ble evangelister. Da
Parley Gulbrandsen kom hjem i 1948 og
Kina ble stengt for utenlandske misjo62

nærer, ble han spurt om mulighetene for
videre misjon i landet. Han svarte da at
arbeidet på de faste stasjonene var lagt i
hendene på de nasjonale, og blant dem
var det mange dyktige ledere. Selv om
misjonærene må trekke seg tilbake, vil
helhjertede og ivrige kinesiske arbeidere
drive arbeidet videre.
Parley Gulbrandsen var litt av en misjonsstrateg, noe som også kom til uttrykk
i bøkene han skrev. I Noen tanker om den
ytre misjon trakk han opp retningslinjer
for misjonærene og misjonsarbeidet i
alminnelighet og gikk sterkt inn for at
menighetene skulle ha ansvar for sine
utsendinger. ‘Burde ikke dette å sende
misjonskandidaten ut på misjonsmarken
mer direkte påhvile den menighet som
de opprinnelig tilhører, altså bli for deres
menighet mer en misjonssak? Nå har man
en følelse av at det ligger liksom litt mer
på siden og at det gjelder for dem som har
fått kallet å forsøke å greie seg fram på
beste måte.’
Andre bøker av Parley Gulbrandsen er
Hilsen fra Kina og På fallrepet.
■ Oddvar Nilsen
GUSTAVSEN, ERLING (1901-70), født
i Tistedalen, Halden, omvendt i 1921 og
evangelist i ►pinsebevegelsen fra 1922.
Han var meget interessert i jødefolket
og arbeidet for og iblant dem. Et annet
område som han følte Guds kall til, var
fengselsarbeid. Gustavsen utga og redigerte bladet Livets Gang (nå Livsglede)
fram til sin død. Det var i hans tid rettet
spesielt mot det som skjedde i Israel og
blant jødefolket.
Han reiste som bibellærer og ble kjent
blant annet som forfatter av artikler og
bøker med profetisk innhold. I 1936 skrev
han boken Hva sier Bibelen om dåpen?, i
1939 Messias’ første og annet komme og i
1941 En evig dom.
■ Oddvar Nilsen

GYLVER, PETTER (1918-99) tilhørte
som ung misjonsmenigheten Betlehem i
Oslo. I 1950-årene hørte han ►Aage Samuelsen i pinsemenigheten Salem og ble på
grunn av eksem på hendene bedt for med
håndspåleggelse av sistnevnte. Gylver
sluttet opp om Samuelsens møter og var
sentralt med også da det ble et brudd
mellom ►pinsebevegelsen og Samuelsen
i 1957 og da det senere oppstod frittstående ►Maran Ata menigheter. I Oslo startet
man hjemme hos Gylver opp med private
hussamlinger med bønn til langt på natt.
Senere inviterte man til offentlige møter,
og Maran Ata menigheten i Oslo ble formelt stiftet 10. oktober 1959. Gylver var
til å begynne med så uerfaren i rollen som
menighetsleder at han måtte ringe rundt
til venner i pinsebevegelsen for å finne
ut hva man sier i bryllup og begravelser.
Han var like fullt menighetens ubestridte
leder fram til sin død.
■ Geir Lie

Petter Gylver - Maran Atas ubestridte
leder nest etter Aage Samuelsen.
HAGEN, JAN (f. 1950) har siden 1994
vært pastor for ►Elihu-menigheten,
Vestfold. Han vokste opp i Tønsberg og
Enebakk. Hans foreldre hadde bakgrunn
i ►pinsebevegelsen og ►Kristi menighet.
Selv hadde Jan Hagen i ungdomsårene
kontakt med vekslende frikirkelige miljøer: Han ble omvendt i Den ►frie evan-

geliske forsamling i Smyrna, Tønsberg i
1973 og avsluttet DFEFs bibelinstitutt i
Våle (Vestfold) i 1975. I Smyrna og på
bibelinstituttet mottok Hagen impulser
fra Arvid Myreng, og gjennom Myreng
tilegnet han seg - ifølge egen oppfatning
– grunnleggende troselementer for sin
senere forkynnelse og kristendomsforståelse. Han tilhørte også pinsebevegelsen
i Holmestrand/Våle i 1970-årene, bl.a.
Kvan Kristensenter, som ble etablert i
1975. Her tilhørte han lederskapet, men
på grunn av en splittelse i miljøet forlot
han pinsebevegelsen. I 1979 var Hagen
med i etableringen av Sebulon Kristensenter i Stokke, Vestfold.
I 1981 ble Hagen kalt til Verdal i NordTrøndelag som forkynner. Forsamlingen i
Verdal var konfesjonelt sett sammensatt,
men Hagen skapte en egen konfesjonell
profil i gruppen, og menigheten Elihu ble
offentlig registrert 1989. Fra 1985 betjente Hagen imidlertid både forsamlingen i
Verdal/Levanger og en gruppe troende i
Tønsberg – dit Hagen flyttet permanent
i 1991. Grunnlaget for den kommende
Elihumenigheten i Tønsberg ble da lagt,
og menigheten i Vestfold ble offentlig
registrert i 1994.
Fra 1987 hadde Hagen forbindelse med
Livets Ord i Uppsala. Han hadde også et
opphold i 1989/90 på Livets Ords bibelskole, og deretter opprettholdt Hagen en
viss kontakt med personer i Uppsalamiljøet. Det er særlig grunn til å tro at Hagen
mottok inntrykk fra Livets Ord angående
menighetsforståelse, menighetsledelse og
pastorvisjonens betydning for hvordan en
menighet skal organiseres og drives (jfr.
Kenneth E. Hagin og Ulf Ekman). Hos
A. Myreng i DFEF mottok ikke Hagen
denne type impulser.
Organisasjonen World Outreach Mission, som ble etablert i 1991, er knyttet til Elihu-menigheten i Tønsberg og
drives under Jan Hagens overordnede
ledelse. Jan Hagen og Elihu-menigheten
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i Vestfold har ellers i senere tid (2007)
vært opptatt av hvordan menigheten skal
profilere seg og markedsføre seg i det
moderne samfunn. En har for eksempel
gjennom Elihu-TV og samarbeidet med
TV Visjon Norge skapt TV-programmet
Studio Direkte, der Hagen samtaler med
gjester.
■ Bibliografi: Steinar Moe, ‘Elihu-menigheten, Vestfold – opprinnelse og konfesjonell egenart’ (1996).
■ Steinar Moe
HALLESBY, OLE KRISTIAN (18791961), cand. theol. fra Universitetet i
Oslo i 1903 og fra 1909 av lærer (senere
professor) ved Det teologiske ►Menighetsfakultet. I løpet av en studieperiode
i Tyskland ble han i 1908 bedt for med
håndspåleggelse av den sveitsiske helbredelsesforkynneren Samuel Zeller, en
handling Hallesby selv anså som ordinasjon til fremtidig lærerstilling ved Menighetsfakultetet.
Hallesbys lære om den dobbelte åndsmeddelelse, hvorav den siste av disse var
en spesifikk åndsutrustning som gjerne
ble en til del ved håndspåleggelse, ble
et viktig tilknytningspunkt for norske
teologistudenter som i 1970-årene søkte
å tilrettelegge teologisk sin egen karismatiske erfaring.
■ Geir Lie

Betania, Alta ble en av de største sosiale tiltakene i Finnmark. I 1944 bestemte
de tyske okkupantene at barnehjemmet
skulle evakueres, og det ble en meget
besværlig reise til Sunnmøre. Senere ble
barna overført til Modum Bad. Året etter
brente tyskerne barnehjemmet. Det ble
senere bygd opp igjen og sterkt utvidet,
slik at man regnet med at over 130 mennesker ble tatt hånd om her. Gamle- og
pleiehjemmet var det første permanente
boligbygget som ble oppført i Finnmark
etter krigen. Ved Betanias tre avdelinger
ble omlag 50 gamle og syke pleiet. Heimdal gård ble leverandør av en vesentlig
del av produktene som gikk med til den
store husholdningen.
I forbindelse med Alma Halses virksomhet ble det også faste møter i Alta, og
i 1947 ble menigheten Filadelfia dannet.
Alma Halse levde et ualminnelig virksomt liv. Hun ledet institusjonen Betania
Barne- og Pleiehjem i Alta i mer enn 30
år, med foranking i menighetene i Ålesund og Åheim. Hun var en sjelevinner av
dimensjoner, og hun hadde syn for menneskelige behov både på det åndelige og
det kroppslige planet. Derfor ble hun en
ruvende skikkelse i landsdelen hun viet
livet sitt til og kjent over hele landet for
sin store innsats.
Det er skrevet to bøker om Alma Halse. I 1961 kom Alma Halse – en kvinne i
kamp av John-Willy Rudolph, og i 1987
Alma fra Alta av Jakob Tangstad.
■ Oddvar Nilsen

HALSE, ALMA (1907-69), født i
Åheim, Sunnmøre. Hun reiste som ung
evangelist til Finnmark, der hun utførte
et stort arbeid både på det åndelige og
det sosiale område. Mest kjent ble hun
som stifter og leder av barmhjertighetsarbeidet knyttet til institusjonen Betania,
Alta. Hun var også en av initiativtakerne
og pådriverne til Sandvik Folkehøgskole
utenfor Mosjøen.
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HALTORP, KJELL (f. 1939), tidligere pinseforstander og evangelist. Han
opplevde en kristen omvendelse i pinsemenigheten på Lillehammer i 1961 og
opplevde raskt kall til predikantvirksomhet. Etter 5 ukers bibelskole i Filadelfia,
Oslo i 1964, virket han et par år som
evangelist, deretter som pinseforstander
på Åkrehamn (1967-70); Filadelfia, Oslo

Liv og Kjell Haltorp.
(1970-76) og Lillehammer (1977).
Haltorp har karakterisert seg selv som
‘fra begynnelsen av sterkt pinsevenn.’
Mye av dette endret seg under pastorperioden i Oslo da det for alvor gikk opp
for ham hvor mange ‘brennende kristne’
som fantes innenfor andre kirkesamfunn. I denne perioden fikk han kontakt
med miljøet rundt ►FGBMFI, dernest
med ►Hans-Jacob Frøens virksomhet på
Sjømannskirken på Bygdøy. Gjennom
pinseforkynner ►Oddvar Tegnander fikk
han dessuten kontakt med virksomheten
i ►Sarons Dal og satt endog en periode i
skolestyret for bibelskolen der. Han forkynte på sommerstevnene helt fra 1970
fram til 1982.
I 1980 flyttet Haltorp til Arendal og
bygde opp en fellesskapsgruppe. Denne
ble formalisert som menighet og tok navnet Kristne i Sørlandet Bibel- og Misjonssenter i 1993.
■ Geir Lie
HALVORSEN, JAN (f. 1955), grunnlegger av og hovedpastor i Zoé Kirken

i Sellebakk. Etter
ett års studier ved
Livets Ord Bibelcenter i Uppsala i
perioden 1984-85,
vendte Halvorsen
tilbake til Norge
og ble, sammen
med Arne Lund,
Sigmund Brenna
og Joar Christiansen, initiativtakere
til Sarpsborgmenigheten
Borg
Kristne Senter i
1986. En ytterligere forløper og
katalysator
for
menighetens tilblivelse var ►Aage M. Åleskjærs undervisningsmøter på høsten 1985, arrangert
i samarbeid med Arne Lund. Menigheten
opplevde umiddelbar vekst, man fikk 100
medlemmer fra dag én og på kort tid 4500 møtebesøkende. Mange opplevde en
kristen omvendelse, og på under to år ble
nærmere 150 personer døpt i vann.
I 1989 startet imidlertid Halvorsen Zoé
Kirken. Nyetableringen skjedde i felles
forståelse med Borg Kristne Senter som
et menighetsplantingsprosjekt derfra.
Året etter ble Borg Kristne Senter delt i
to, idet Arne Lund etablerte menigheten
Norge for Kristus. Menigheten eksisterer
den dag idag, mens Borg Kristne Senter
ble nedlagt i 2002.
Zoé Kirken var den første norske trosmenigheten som sendte ut misjonærer,
idet Tormod Søbyskogen tilbrakte 2 ½ år
i Tanzania hvor han jobbet i danskfødte
Egon Falks New Life Outreach organisasjon. Zoé Kirken er Falks hovedkontakt i
Norge. Menigheten utgir hans nyhetsblad
og organiserer møtene hans når han er i
Norge.
Halvorsen selv har siden 1991 vært
minst en gang om året i Afrika og bidratt
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som bibellærer. Menigheten lønner dessuten 60 fulltidsarbeidere i India og støtter
forøvrig misjonsvirksomhet i Estland.
Halvorsen er forfatter av boken Hans
Nielsen Hauge og Åndens kraft (1996).
■ Geir Lie
HALVORSEN, OSCAR (1876-1947),
født i Nøtterøy, omvendt i barneårene og
tidlig med i kristent arbeid. Halvorsen var
en av de mest kjente pinsepredikantene i
første delen av det forrige århundret. Etter
et opphold i Amerika kom han tilbake til
Norge i 1909 og ble straks engasjert som
evangelist. Han fikk være med om betydelige vekkelser - i Stavanger i 1911, i
Porsgrunn i 1914 og i Ålesund i 1921, for
å nevne noen steder. Mange ble helbredet
i møtene hans.
I 1916 flyttet Halvorsen til Kristiania,
da han mente Gud kalte ham til hovedstaden. Bakgården i Seilduksgaten 24 ble
leid til møter. Her samlet Halvorsen og
frue hjemløse hver fredag. De fikk mat
og ‘Guds ord’. Den første som ble ‘frelst’
her, gikk under tilnavet ‘Lensmannen’.
Hustruen til evangelist Johan Magnussen,
som var meget interessert i virksomheten,
lovte å dresse opp den første som ble
‘frelst’, og det ble ‘Lensmannen’. Vinteren 1916 ble 1600 hjemløse bespist.
I 1922 hadde Halvorsen teltmøter i
Kirkeveien, og det førte til rettssak mot
ham etter klager fra naboer. Halvorsen
fikk imidlertid rettens medhold, og det
hele endte med full frifinnelse. De skrik
- fryderop og hallelujarop - som vennene enkelte ganger hadde utstøtt, var
‘ikke tilstrekkelig larmende til tiltaltes
fældelse efter tiltalebeslutningen’, som
det het i referatet i Tidens Tegn. Avisen
la til: ‘Beboerne i Kirkeveien vil saaledes
kunde glæde sig til mange opbyggelige
stunder.’
Halvorsen dannet menigheten Salen
(Evangeliesalen) i Oslo. I 1928, da man
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holdt til i Idrettens Hus i St. Olavsgt. 23,
ble folk stadig ‘frelst’, og man døpte 200
dette året. I 1929 kjøpte menigheten Reginateatret på Grünerløkka, der den har
holdt til siden.
Oscar Halvorsen var en særpreget personlighet med et stort hjerte for forkomne
mennesker og en sjelevinner av rang.
Werner Skibsted har tegnet et godt bilde
av ham i boken Oscar Halvorsen. Liv og
virke. Halvorsen holdt sin siste preken i
Betel, Nøtterøy, som var hjemtrakter for
ham. Han hadde vært med å bygge dette
gudshuset 38 år tidligere.
■ Oddvar Nilsen
HANEVOLD, JAN KAARE (f. 1951),
predikant, grunnlegger og ansvarlig redaktør for tv-stasjonen TV Visjon Norge.
Hanevold er oppvokst i Drammen hvor
han opplevde en kristen omvendelse i
ungdomsårene og gikk regelmessig på
møter i pinsemenigheten Filadelfia, hvor
han ble troende døpt i 1973, samt hadde
en kort periode i 1975 hvor han var medlem i Drammen Baptistmenighet. I perioden 1976-77 var han bibelskoleelev ved
Troens Bevis Bibel- & Misjonsinstitutt i
►
Sarons Dal.
I 1984 etablerte Hanevold bibelskolen
Ny Visjon i Drøbak, inspirert av amerikansk trosforkynnelse. Skolen ble lagt
ned fire år senere, og Hanevold etablerte
istedet VBC Bibelen for alle, som profilerte seg som en organisasjon som delte
ut bibler til Russland. Virksomheten kollapset imidlertid, idet Hanevold ble slått
personlig konkurs. I 2003 startet han TV
Visjon Norge som sender kristne tv-programmer 24 timer i døgnet.
■ Geir Lie
HANSEN, CHARLES (f. 1952), forkynner og menighetspastor. Etter en kristen
omvendelse i 15-års alderen og pastor-

utdannelse ved Det norske ►Misjonsforbunds teologiske seminar på Vettakollen,
Oslo (1970-74), virket Hansen som fast
forkynner i Skedsmo misjonsmenighet,
hvor han var menighetspastor i perioden
1976-78. Han har deretter vært pastor i
Porsgrunn misjonsmenighet (1978-84)
og ►Kristi menighet, Halden (1985-98),
fast forkynner i De ►Frie Evangeliske
Forsamlinger, Sarpsborg (1998-99) og
deretter pastor i pinsemenigheten Sion,
Sellebakk, en stilling han fremdeles innehar.
Hansen har dessuten virket som reisesekretær innen den norske bevegelsen
Ordet og Israel, en stilling han fremdeles
har. Siden 1994 har han også vært medlem av hovedstyret i Ordet og Israel, og
siden 1996 vært nestformann.
Som reisesekretær har Hansen besøkt
hele spekteret av evangeliske kristne i
Norge. I flere år har han dessuten undervist ved De Frie Evangeliske Forsamlingers Smyrna bibelskole i Vestfold. Han
har videre skrevet en rekke artikler i bladet Ordet og Israel, i tillegg til boken Lys
fra profetordets lampe (2005).
■ Geir Lie
HANSSEN, AUD (1911-60), født i
Vestmarka, omvendt og døpt i 1929
og medlem i Betel, Stabekk. Hun var
evangelist fra 1934, med virkefelt i
Norge og Sverige. Til å begynne med
virket hun sammen med Solveig Engen
(gift Norbakk) i Lofoten. Senere virket
hun sammen med ►Gudrun Stenbakk.
Disse to, Aud og Gudrun, ble et begrep
blant pinsevennene. De var redskaper til
mange vekkelser og fikk være til stor velsignelse med sin friske forkynnelse i tale
og sang. I 1946 var Aud Hanssen redskap
til en stor vekkelse i Sørvågen i Lofoten,
og hun var også en drivende kraft til å få
reist et gudshus her.
Misjonsbåten ►Fredsbudet nøt også

godt av Aud og Gudruns innsats, og de
ble kjent langt utenfor landets grenser.
■ Oddvar Nilsen
HANSSEN, OVE CONRAD (f. 1942) er
førsteamanuensis ved Misjonshøgskolen i
Stavanger og en av de teologiske lederne i
►
Oasebevegelsen.
Hanssen er fra Arendal, er utdannet
teolog fra Det teologiske ►Menighetsfakultet i 1969 og ble studentprest i Trondheim for ►Norges Kristelige Student- og
Skoleungdomslag (NKSS) i 1971, lærer i
NT ved Misjonshøgskolen i Stavanger fra
1974, og førsteamanuensis fra 1987. Etter
studieopphold i Cambridge og Tübingen
ble han Dr. theol ved Universitetet i Lund,
Sverige i 1987.
Hanssen kom fra et aktivt evangeliserende skolelagsmiljø i Arendal og bar
dette med seg inn i det kristne studentarbeidet i Trondheim, som vokste sterkt på
1970-tallet, ikke minst på grunn av den
karismatiske bevegelsen, som flere av
NKSS sine studentprester og skolelagssekretærer hadde opplevd en åndelig fornyelse gjennom, slik også med Hanssen.
Hanssen er en dyktig teolog og skrev
sin doktoravhandling om håndspåleggelsens betydning ved kristen initiasjon
i Apostlenes Gjerninger. Han ble tidlig
med i lederskapet i Oasebevegelsen
(1981-83, 1990-98), og var også leder
noen år. Han satt dessuten i styret i perioden 1990-92. Han har betydd mye for
å bygge bro mellom tradisjonell luthersk
teologi og den karismariske bevegelsen.
Han har lagt vekt på syndsbekjennelse
og skriftemål, og ivret for smågrupper og
levende fellesskap.
At karismatisk åndsutrustning må føre
til evangelisering og misjon, har Hanssen
også vært en sterk talsmann for, og han
var i flere år leder for stiftelsen Evangelisering og Menighetsvekst (Evangelism
Explosion). Han har også formidlet
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fornyelse og sjelesorg til mange misjonsstudenter og misjonærer på Norsk Misjonsselskaps misjonsfelt. Han var med
fra starten av IMI-kirken i Stavanger og
bidro til å gi dette nye forsamlingsarbeidet respekt og tyngde. Han har formidlet
kontakt med den anglikansk-karismatiske
fornyelsen og med flere dynamiske menigheter i England.
■ Bibliografi: Formaningene i Det nye
testamentet (1973), Den Hellige Ånd
i kirkens liv (1981) sammen med Tormod Engelsviken og Kjell Olav Sannes,
Håndspåleggelsens funksjon ved kristen
initiasjon i Apostlenes gjerninger (Doktoravhandling 1987), Dåpen og Den
Hellige Ånd (1990) Når dere kommer
sammen 1 Kor 14,26: Om husfellesskaps/omsorgsgrupper (1990), Kom, la oss gjøre opp vår sak!: Om skyld, skyldfølelse,
syndserkjennelse og bruken av det private
skriftemål i sjelesorgen (1993), Felles adgang. Kirkens Enhet, Åndens gjerning og
misjon i Paulus brev til Efeserne (1999).
■ Jan Gossner
HASSELØY, HALVARD (f. 1956),
evangelist, gründer og nødhjelpsarbeider.
Etter en radikal kristen omvendelse i 1973
og ett års bibelskole i ►Sarons Dal, samt
et 5-ukers bibelkurs i Filadelfia, Oslo, var
Hasseløy raskt igang som forkynner. Han
har virket som evangelist i Norge i en årrekke, men opplevde tidlig på 1980-tallet
også kall til nødhjelpsarbeid i Østeuropa.
Hovedfokus har vært Ukraina, hvor stiftelsen Open Heart Foundation driver
rehabiliteringssentre for rusmisbrukere,
gatebarnssentre, barnehage og skole,
samt tilbyr matservering, klesutdeling
m.m. Open Heart Foundation er den største ikke-statlige hjelpeorganisasjonen i
Ukraina nest etter Røde Kors.
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Siden 1992 har Hasseløy gitt ut Nyhetsbladet Rapport fra Øst.
■ Geir Lie
HAUG, HÅKON (1916-90), født i
Skiptvet, omvendt i 1931 og medlem i
pinsemenigheten Salen, Halden, i 1934.
Her virket han en tid på menighetens
utposter. Deretter reiste han til Finnmark
og ble forstander i Vadsø. Senere ble det
forstanderoppgaver i Tromsø, Skiptvet,
Mjøndalen, Hokksund, Sandefjord, Halden og Kristiansand. Håkon Haug var en
stor ‘sjelevinner’, og overalt han virket
fikk han be med mange til omvendelse.
I 1942 fikk han være med i en betydelig
vekkelse i hjembygda Skiptvet og i 1950
i Hokksund.
I senere år gjorde Haug og frue, Ruth,
en stor innsats i Peru, der datteren ►Liv
Haug er misjonær. Haug var en meget
praktisk mann, og han sto for store byggearbeider i Peru. I 1973 bygde han et
hus i Puerto Libre som byens ordfører
betegnet som ‘det vakre huset som smykker denne by’. I samme by bygde han en
anselig bro som forbinder de to bydelene.
Håkon Haug var en brobygger i ethvert
henseende.
Han skrev mange sanger, der innholdet
særlig kretser om gleden i Gud, skapt ved
frelsens under.
■ Oddvar Nilsen
HAUG, LIV, født i 1943 i Drammen.
Etter lærerskole var hun tre år som lærer
ved Mariager Folkehøjskole i Darnmark.
I 1971 reiste hun til Peru som misjonær,
utsendt av Filadelfia, Kristiansand. Her
grunnla hun menighet og utposter i Perenédalen. Hun har ledet en rekke utviklingsprosjekter og arbeid med støtte fra
Norad og De norske Pinsemenigheters
Ytre Misjon (►PYM), Strømmestiftelsen
og andre organisasjoner. Det dreier seg

om skoler, barnehager, helsesenter og et
kultursenter, der blant annet Radio Filadelfia holder til.
Det evangeliske arbeidet har vokst
sterkt under Liv Haugs ledelse, og det har
blant annet vært mange elever i bibelskolen. Hun fikk den fattige og undertrykte
befolkningen med på store sosiale prosjekter, blant annet byggingen av Puente
Noruego - den norske bro - over elven
Perené. Liv Haug har vært ordfører i et
distrikt med omlag 60 000 innbyggere, I
2000 ble hun utropt til ‘årets ordfører’ av
det Iberoamerikanske presseforbundet.
I 1986 ble hun tildelt El Orden del Sol
(Solordenen) av den peruanske stat og i
2004 utmerkelsen Ridder av første klasse
av Den Kongelige Norske Fortjenstorden
her i Norge.
■ Litteratur: Arvid Møller, Liv Haug.
■ Oddvar Nilsen
HEDIN, JOHANNES (1885-1956),
forkynner innen De ►Frie Evangeliske
Forsamlinger. Han var ►Erik Andersen
Nordquelles nærmeste medarbeider fra
1905/6 og utgav barnesangboken Barnas Eiendom i 1909. Hedin var redaktør
for Det ►Gode Budskap fra 1938 til 1948
og medredaktør i tiden fra 1929. Han
var en dyktig bibellærer som stod fast
ved Nordquelle gjennom alle år. Fra
1928 til 1944 var han forstander i Bergen
(Skostredet 17) og fra 1944 til 1956 i
Oslo (Møllergaten 38). Hedin, som var
utdannet som butikkselger, var en viktig
person i den konflikt De Frie Evangeliske
Forsamlinger gjennom årene hadde med
etablering av pinsemenigheter, som ofte
hadde sitt utspring i en ‘fri menighet’.
Hedin tok initiativ til en evangelistkonferanse i 1939.
■ Asbjørn Froholt

HEGERTUN, TERJE (f. 1953), stipendiat ved Det teologiske ►Menighetsfakultet i Oslo. Hegertun har vært medialeder
og pastor i pinsemenigheten Filadelfia i
Oslo (1988-90), pastor i Betel, Mosjøen
(1990-92), daglig leder og ansvarlig redaktør for avisen ►Korsets Seier (199296) før han i 2000 tok fatt på teologistudier ved Menighetsfakultetet, et studium
som munnet ut i cand.theol. graden i
2003. Han har også vært leder av Kontaktutvalget (nå Lederrådet) innen norsk
►
pinsebevegelse. Han har siden 2004
vært tilknyttet Menighetsfakultetet som
universitetslektor, og fra høsten 2006 har
han arbeidet med en doktoravhandling
innen systematisk teologi hvor han analyserer norsk pinsebevegelses holdning til
kristen enhet i fortid og nåtid.
■ Geir Lie
HEGGELUND, KRISTIAN (1903-75),
født i Romedal, omvendt i ung alder og
evangelist fra 1921, utsendt av pinsemenigheten Betel, Vallset. Heggelund hadde
en rik åndsutrustning og fikk være til ‘stor
velsignelse’ som evangelist og forstander. Han hadde en gave når det gjaldt å be
for syke, og det fulgte mange helbredelser
i hans virke. Han hadde forstandertjeneste
i Evangeliesalen, Oslo, i Hamar, Tønsberg, Bergen og Porsgrunn. Ellers var han
mye benyttet som stevnetaler og bibellærer i hele Norden. Han underviste også på
bibelskole i Kenya.
I 1928 var han redskap til en betydelig
vekkelse i Trøgstad. Sin lengste virketid
fikk han i Tabernaklet, Bergen, der han
var forstander fra 1941 til 1960. I denne
tiden ble over 1100 døpt og tillagt menigheten.
Kristian Heggelund var en av pinsevekkelsens mest særpregede og dynamiske forkynnere. Han skrev flere bøker:
De åndelige nådegaver, Forsoningens
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rekkevidde, Våre sykdommer i lys av
Guds ord.
■ Oddvar Nilsen
HEIMEMISJONEN i Filadelfia, Oslo.
Allerede i 1911 opprettet ►T.B. Barratt en
kasse for evangelister på Østlandet, noe
som fikk en fornyelse i 1916, men stort
sett ble det med gode ønsker og liten driv
i arbeidet. Først i 1927 ble evangelistkassen gjenopprettet, og fra nå av ble den en
viktig faktor i hjemmearbeidet. Hjalmar
Ruud stod i spissen for arbeidet, og Barratt og Karl Bergfjord var rådgivere når
det gjaldt fordeling av midler.
Nord Norge var helt fra begynnelsen
av Heimemisjonens viktigste felt. Etter
hvert drev man også et viktig arbeid flere
steder på Vestlandet. Det største tiltaket
i Heimemisjonen var anskaffelsen av
Misjonsbåten ►Fredsbudet.
Heimemisjonen har hele tiden hatt
støtte fra enkeltpersoner og menigheter
over hele landet. Blant de mange som har
gjort seg gjeldende i arbeidet, må spesielt
nevnes Josef Clausen, som var leder i en
årrekke.
■ Oddvar Nilsen

tutt i Tønsberg og reiste deretter, sammen
med kollega ►Finn Arne Lauvås, halvannet år som evangelist innen De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger.
I 1977 ble Heimstad kontaktet av
evangelist Ragnar Nilsen med spørsmål
om å virke sammen i Nord Norge. De
kjøpte telt og strukturerte evangelistvirksomheten rundt Betel-teltet. Tidlig
på 1980-tallet utvidet de virksomheten til
også å omfatte økonomisk underhold av
nasjonale forkynnere i Afrika. Tre år senere ble Heimstad invitert til Kenya som
korstogforkynner. Idet korstog på ulike
kontinenter tok mer av Heimstads tid, ble
det besluttet å endre virksomhetens navn
til International Gospel Mission (IGM).
Hovedkontoret ligger i Norkjosbotn hvor
man driver eget trykkeri og dessuten har
en frittstående menighet. IGM driver forøvrig to barnehjem i henholdsvis Kenya
og India.
Heimstad har skrevet bøkene Doktor
Jesus fra Nasaret (1986) og Født på ny
(1994), i tillegg til at han utgir bladet Nyhetsmagazinet.
■ Bibliografi: Pauli G. Staalesen, Han
Bjørnar (1999).
■ Geir Lie

HEIMSTAD, BJØRNAR (f. 1956) tok
et kristent standpunkt som 14-åring på
møte i ►Frelsesarméen i Tromsø. Møtet
med karismatisk kristendom skjedde
delvis gjennom ►Aril Edvardsens blad
Troens Bevis og hans norske oversettelse
av amerikaner T.L. Osborns bok Healing
the sick, og delvis ved å lytte til den amerikanske luthersk-karismatikeren Herbert
Mjorud i Frimisjonen i Tromsø.
Heimstad fant snart sin plass i Den Frie
Evangeliske Forsamling i Tromsdalen,
hvor det ble ungdomsvekkelse og Heimstad engasjerte seg i aktiv gateevangelisering.
I 1976 gikk han på Smyrna Bibelinsti70

HELBREDELSE. I 1948 skrev daværende prest og senere domprost ►Peder
Olsen boken Helbredelse ved bønn, hvor
han navngav tyske og sveitsiske troende
midt på 1800-tallet som praktiserte helbredelse ved bønn. Mest kjent ble Johann
Blumhardt (1805-80) og Dorothea Trudel
(1813-62), og ryktene om disse nådde
også amerikanske troende rundt 1850- og
60-tallet. Allerede i forkant av dette, i
1846, opplevde imidlertid den amerikanske metodistforkynneren Ethan O. Allen
troshelbredelse, og ved hjelp av den afroamerikanske medhjelperen Elisabeth Mix
ble man snart vitne til en gryende ameri-

kansk helbredelsesvekkelse.
Den mest fremtredende representanten
for denne vekkelsen var homeopaten
Charles Cullis (1833-92), som hevdet
første gang å ha bedt med noen til helbredelse i 1873. Allerede i 1869 hadde
han kommet over et eksemplar av boken
Life of Dorothea Trudel, og sammen med
predikantkollega William E. Boardman
foretok han i 1973 en fire måneders rundreise i Europa, hvor de blant annet besøkte Trudels helbredelsesinstitusjon (da
drevet av etterfølgeren Samuel Zeller) i
Männedorf, samt Blumhardts tilsvarende
virksomhet i Bad Boll.
Gjennom Cullis bokforlag, Willard
Tract Repository, ble litteratur av/om
Trudel og Blumhardt utgitt på engelsk.
Selv skrev Cullis få bøker eksplisitt viet
troshelbredelse, idet han var mindre teologisk skolert enn flere av sine rekrutterte
tilhengere innen ►hellighetsbevegelsen,
som derfor fikk oppdraget å utbre det teologiske forsvar for troshelbredelse. Kjente
navn blant disse inkluderte Boardman, R.
Kelso Carter, A.J. Gordon, A.B. Simpson
og Carrie Judd (Montgomery).
Fra 1875 til 1892 holdt Cullis årlige
‘campmeetings’ med fokus på hellighet
og bønn for syke. Han arrangerte også
storstilte tros- og helbredelseskonferanser
i mange av USAs storbyer, ofte ledsaget
av både amerikanske og europeiske forkynnerkolleger.
Høydepunktet hva angår de mange trosog helbredelseskonferansene ble man
sannsynligvis vitne til, idet William E.
Boardman samlet mer enn 2000 troende
til en ‘International Conference on Divine
Healing and True Holiness’ i London fra
1. til 5. juni 1885. Cullis hadde ikke anledning til å delta, men sendte istedet en
for ettertiden ukjent kollega. Også A.B.
Simpson og Carrie Judd (Montgomery)
deltok fra USA.
Kretsen rundt Cullis har gjerne blitt
identifisert med den såkalte Faith-Cure

bevegelsen. Mer på egen hånd virket den
skotsk-australske forkynneren John Alexander Dowie (1847-1907), som flyttet til
USA i 1888. Både Dowie og Faith-Cure
bevegelsen avleverte impulser til ►pinsebevegelsen i USA og bidro slik til at
troshelbredelse fikk den fremskutte posisjon den faktisk fikk blant pinsevennene.
Kjente helbredelsesforkynnere som
enten selv gikk over til pinsebevegelsen
eller fikk nedslagsfelt med sin forkynnelse, var E.W. Kenyon, F.F. Bosworth,
John G. Lake, Carrie Judd (Montgomery)
og Maria B. Woodworth-Etter.
Også britiske pinseforkynnere med fokus på troshelbredelse, som Smith Wigglesworth og brødrene Stephen og George Jeffreys, ble populære i amerikanske
pinsekretser. De to mest toneangivende
helbredelsesforkynnerne på 1920- og
30-tallet var likefullt Charles S. Price og
Aimee Semple McPherson.
Oppslutningen om de omreisende helbredelsesforkynnerne avtok bemerkelsesverdig mellom 1. og 2. verdenskrig. Fra
og med 1946 ble man imidlertid vitne
til en ny vektlegging av troshelbredelse.
Hovedredskapet hva angår etterkrigstidens helbredelsesfokus var William
M. Branham (1909-65), som først virket
blant ►enhetsteologiske pinsevenner
og dernest, gjennom kontakten med
Assemblies of God-forkynner Gordon
Lindsay (1906-73), fikk inngang blant trinitariske pinsevenner. Lindsay ble raskt
Branhams agent og fikk ansvar for tilrettelegging av sistnevntes reiserute. Det ble
etterhvert etablert et eget tidsskrift, Voice
of Healing, i den tanke å markedsføre
Branhams helbredelsesvirksomhet. Bare
få uker deretter, i april 1948, kunngjorde
Branham at han var syk og måtte ta
pause på ubestemt tid, dette til tross for
at Lindsay hadde kofferten full av invitasjoner og hadde planer om formidable
kampanjer over hele USA. Branham var
imidlertid fysisk nedslitt på grunn av hek71

tisk møtevirksomhet og trengte 5 måneder bare på å komme til hektene igjen.
I løpet av disse fem månedene dukket
det opp en rekke inntil da ukjente pinseforkynnere som ville ta opp arven etter
Branham. Den mest kjente av disse var
Oral Roberts.
Voice of Healing fikk stadig nye lesere
og hadde allerede i mars 1949 om lag 30
000 abonnenter. I desember samme år
arrangerte Lindsay i Dallas, Texas den
første av tolv årlige konferanser hvor
helbredelsesforkynnerne møttes et par
dager i forveien til bønn, faste og bibelundervisning. Året deretter var omlag
1000 forkynnere samlet i Kansas City.
Gjennom tilsvarende konferanser søkte
Lindsay å styre og koordinere den stadig
voksende bevegelsen. Voice of Healing
ble nå ikke kun et tidsskrift, men dessuten
et løselig nettverk av helbredelsesforkynnere som søkte sammen til regelmessige
internsamlinger hvor de ble rettledet av
mer erfarne kolleger.
Forholdsvis ukjent i denne perioden
var Kenneth E. Hagin, som i 1953 møtte
Lindsay og to år senere ble en del av nettverket. I løpet av 1960-årene ble Hagin, i
motsetning til de fleste innen etterkrigstidens helbredelsesvekkelse, mer og mer
dratt inn i den karismatiske legmannsorganisasjonen Full Gospel Business Men
Fellowship International (►FGBMFI),
Herigjennom utvidet han nedslagsfeltet
til ikke eksklusivt å gjelde amerikanske
pinsevenner, men også den gryende karismatiske fornyelsesbevegelsen. Hagin
er senere blitt kjent som grunnlegger av
den karismatiske grasrotbevegelsen som
gjerne går under betegnelsen ►trosbevegelsen.
Også i norske pinsesammenhenger ble
troshelbredelse frimodig forkynt, ikke
minst av Wigglesworth som besøkte
Norge regelmessig fra 1921 til 1932. Ikke
alle norske pinseforkynnere var like begeistret. I 1940 utkom Erling Strøms bok
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Sykdommens hvorfor? hvor forfatteren
polemiserte mot dem som knyttet manglende helbredelse til manglende personlig tro. Nesten tjue år senere, i 1958, skrev
Kristian Heggelund Våre sykdommer i lys
av Guds ord, som vel så mye polemiserte
mot helbredelsespredikanter.
Gjennom amerikanerne William Freeman og William M. Branhams besøk i
Norge på 1950-tallet, lot ►Aage Samuelsen seg fascinere og hevdet snart at han
selv hadde fått ‘helbredelsens nådegave’.
I 1957 ble det imidlertid et brudd mellom
Samuelsen og norsk pinsebevegelse, og
to år senere ble de første ►Maran Ata
menighetene etablert.
Også ►Aril Edvardsen lot seg fascinere
av de amerikanske helbredelsespredikantene, som fikk omfattende spalteplass
i bladet Troens Bevis, som han startet i
1961. Allerede året i forveien hadde han
lest T.L. Osborns bok Healing the sick
som han oversatte til norsk og utgav et par
år senere. Med påfallende kort avstand til
Osborn skrev og utgav forøvrig Edvardsen det lille heftet Den store lægen.
Gjennom Edvardsens virksomhet i
►
Sarons Dal ble norske pinsevenner og
karismatikere ikke bare introdusert for
etterkrigstidens helbredelsesforkynnere
i USA, men også for de mer moderne
trosforkynnerne. Flere tidligere ansatte i
Sarons Dal har siden sittet på skolebenken på Kenneth E. Hagins Rhema Bible
Training Center i Tulsa, Oklahoma. I
forlengelse av de mange frittstående karismatiske trosmenighetene som oppstod
rundt og etter 1985 har forkynnelsen av
troshelbredelse inntatt en sentral plass.
Forkynner ►Svein Magne Pedersen er
imidlertid den eneste som gjennom sin
helbredelsesforkynnelse i reell forstand
har lyktes i å nå utover og forbi en liten
religiøs subkultur. Gjennom deltakelse i
en rekke landsdekkende tv-program er
han kjent langt utenfor de kristne rekker.

■ Bibliografi: G. Lie, “Helbredelse ved
tro: Fra Möttlingen til Tulsa.” Refleks 12 (2002); Tor Edvin Dahl og John-Willy
Rudolph, Fra seier til nederlag (1978).
■ Geir Lie
HELLIGE ÅND, DEN. Teologisk refleksjon rundt Den Hellige Ånds person synes å ha vært lite utviklet i urkirken. Dette
skulle imidlertid endre seg i det 2. og 3.
århundre etter Kristus, da et mer spesifikt
trinitarisk vokabular ble videreutviklet.
Ifølge den nikenske trosbekjennelse (som
var kjent og brukt som dåpsbekjennelse
forut for kirkemøtet i Konstantinopel i
381) heter det: ‘[Vi tror på] Den Hellige
Ånd, som er Herre og gjør levende, som
går ut fra Faderen, som sammen med Faderen og Sønnen tilbes og æres.’
De aller fleste pinsevenner og karismatikere er i teorien trinitarisk-troende, om
enn det kan glippe i praksis idet bønnene
ureflektert veksler mellom ‘Gud’, ‘Far’
og ‘Jesus’ som adressat. De fleste pinsevenner og karismatikere er langt mer
opptatt av det man oppfatter som Bibelens praktisk-appliserbare budskap enn
av teoretisk refleksjon rundt Guds person
og vesen. I betydelig mindre grad gjelder
dette for representanter for de pinsesamfunn som forfekter en modalistisk treenighetslære, hvor den ene Gud (Jesus)
gjennom historien hevdes å ha åpenbart
seg på ulike måter: som Fader, som
Sønn og som Hellig Ånd. Modalistiske
pinseretninger er i dette oppslagsverket
identifisert med termen ►enhetsteologisk
pinsekristendom.
Pinsevenner og karismatikere er ofte og sannsynligvis med rette - blitt kritisert
for i praksis å behandle Ånden som om
han ikke, på linje med Faderen og Sønnen, var Gud, men snarere kun en kraft
som kommer fra Gud, en fornemmelse av
Gudsnærvær og spesifikk velsignelse.
■ Geir Lie

HELLIGHETSBEVEGELSEN, amerikansk-britisk forløper for ►pinsebevegelsens tilblivelse. De fleste av tilhengerne
var metodister og appellerte til John
Wesleys hellighetsforståelse, som for
øvrig var farget, dels gjennom lesning
av østkirkens kirkefedre og dels gjennom
pietistisk og kvietistisk litteratur.
Wesley synes å ha vært ambivalent med
tanke på hvorvidt ‘hellighetserfaringen’
kunne karakteriseres som en umiddelbar
og fullstendig renselse fra synd, det vil si
var punktuell, eller alternativt, prosessuell. Øvrige metodistkolleger, som Adam
Clarke og John Fletcher, var derimot ikke
i tvil: hellighetserfaringen var punktuell.
Den metodistiske fløy av amerikansk
hellighetsbevegelse fulgte stort sett Fletcher både i dette og i hans identifikasjon
av nevnte erfaring med uttrykket ►‘dåp i
Den Hellige Ånd’. En viktig talskvinne
for den gryende bevegelsen ble Phoebe
Palmer (1807-74), som i kraft av sine
ukentlige tirsdagssamlinger i sitt private
hjem i New York City berørte flere hundre metodistforkynnere, inklusiv fem
biskoper.
Ikke alle innen bevegelsen delte imidlertid Palmers formening om en egen hellighetserfaring som utslettet den troendes
iboende syndenatur. Især fra ikke-metodistisk hold ble det argumentert for at uttrykket ‘dåp i Den Hellige Ånd’ slett ikke
refererte til noen hellighetserfaring, men
snarere til en spesifikk kraftutrustning
til evangelisk virke (jfr. Apgj 1:8). Ikke
minst presbyterianerforkynner William
E. Boardmans bok The Higher Christian
Life (1853) bidro til en svekkelse av den
metodistiske fløys betoning av en særskilt
hellighetserfaring. Den troende hadde,
ifølge Boardman, fremdeles en iboende
syndenatur. Denne kunne dog holdes i
sjakk, dette med samme praktiske resultat
som om syndenaturen var fjernet – en behøvde ikke å synde!
Gjennom en rekke amerikanske hel73

lighetsforkynnere, som Phoebe Palmer,
Charles G. Finney, Asa Mahan og James
Caughey, nådde budskapet også Storbritannia. Ekteparet Hannah Whitall Smith
og Robert Pearsall Smith ble katalysatorer for de årlige Keswick-møtene (arrangert fra og med 1875). De fleste som
støttet opp om disse, var lavkirkelige
anglikanere som avviste den metodistiskorienterte forståelse av helliggjørelse som
en umiddelbar hellighetserfaring som i ett
nu fjerner den iboende syndenatur i den
troende. Tilsvarende mange innen den
ikke-metodistiske fløy innen amerikansk
hellighetsbevegelse fokuserte de i stedet
på kraftutrustning til vitnetjeneste. De
britiske Keswickmøtene skulle fra 1880
av få sin egen amerikanske variant,
idet vekkelsesforkynneren D.L. Moody
inviterte til et tilsvarende stevne, med
tilsvarende forkynnelse, på sitt hjemsted
Northfield i Massachussetts. Her deltok
britiske og amerikanske ‘Keswickforkynnere’ side om side fram til 1899.
Selv om det neppe er berettiget å tale
om en egen norsk hellighetsbevegelse,
er dette ikke ensbetydende med at man
ikke er blitt læremessig berørt av den internasjonale bevegelsen. Grunnleggeren
av norsk metodisme, Ole Peter Petersen
(1822-1901), proklamerte, på linje med
sine amerikanske mentorer, behovet for
en særskilt hellighetserfaring etter gjenfødelsen som i ett nu fjernet syndenaturen i den troende. Hellighetsbevegelsen
fikk derigjennom sitt første nedslagsfelt
fra 1853 av gjennom den tidlige norske
metodismen. Også gjennom Det norske
►
Misjonsforbund (grunnlagt i 1884) fikk
bevegelsen et visst nedslagsfelt, blant
annet gjennom svensk-amerikaneren
Fredrik Franson og ►Erik Andersen
Nordquelle. Nordquelle ble for øvrig
grunnlegger av bevegelsen De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger etter å ha møtt
hellighetsforkynnelsen gjennom ►Otto
Witt fra Sverige i 1891. En ytterligere ek74

sponent for denne forkynnelsen ble ►Sivert Ulness, som i 1895 etablerte en frimetodistisk menighet i Vik i Sogn. Også
►
Frelsesarméen innestod til å begynne
med for tilsvarende forkynnelse. Og
pinsebevegelsens grunnlegger i Norge,
►
T.B. Barratt, forble tro mot den samme
forkynnelsen helt til sin død. En annen
sak er at de færreste, om noen, norske
pinsevenner av i dag bifaller denne. Det,
inntil nylig, eneste pinsesamfunn representert i Norge som har forblitt tro mot
den opprinnelige helliggjørelseslæren,
er ►Apostolisk Tro, med hovedkvarter i
Stavanger. Hellighetsbevegelsens anliggende ble også formidlet gjennom norske
oversettelser av amerikansk og britisk
hellighetslitteratur av blant annet William
E. Boardman (Glæden i Jesus, 1892),
Samuel Logan Brengle, A.J. Gordon,
S.D. Gordon, F.B. Meyer, D.L. Moody,
A.B. Simpson og R.A. Torrey.
■ Bibliografi: G. Lie, “Hellighetsbevegelsen i USA og Storbritannia.” Refleks
2-1 (2003).
■ Geir Lie
HESSELBERG, THOR (f. 1947), prest
i Gulset menighet i Skien. Han opplevde
en karismatisk fornyelse i 1970, som
teologistudent ved ►Menighetsfakultetet
i Oslo. Sammen med fire medstudenter
skrev han i 1976 boka Dere skal få kraft,
som delvis ble til utfra forfatternes behov
for å tilrettelegge teologisk det de selv
hadde opplevd, og delvis for å vitne om
det.
Etter å ha blitt uteksaminert fra Menighetsfakultetet i 1975 og flyttet opp til
Bodø hvor han av ►Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag ble ansatt som
skoleungdomsprest for Nordland Fylke,
arrangerte Hesselberg, sammen med Arne
Nergård (res.kap. i Bodø Domkirke), Sigurd Hagen og Arne Brandsæther (krets-

sekretærer i Det norske Misjonsselskap,
henholdsvis Bodø og Helgeland krets),
på Fredtun folkehøgskole på Rognan en
konferanse om Den ►Hellige Ånds gjerning. Denne var den første karismatiske
konferanse som ble avholdt på luthersk
grunn i Norge (juni 1975).
Hesselberg har vært med i Oaselederskapet i periodene 1983-90 og
1999-2007, samt sittet i styret i perioden
1990-92. Han har dessuten vært leder i
►
Oases prestenettverk fra begynnelsen av
og fram til idag. I 1990 skrev han boken
Liljer i leirkar.
■ Geir Lie
HIORTH, ALBERT (1876-1949) har
kun i beskjeden grad avlevert impulser
til norsk ►pinsebevegelse. Hiorth var utdannet ingeniør og jobbet i mange år som
prokurist i firmaet F. Hiorth & Sønner. I
1932 traff han reisesekretær Knut Øgreid
fra Den norske Israelsmisjon på et lærerstevne. Øgreid åpnet deretter døren for
forkynneren Hiorth. I perioden 1934-38
stod Hiorth sammen med ►Lyder Engh
som redaktør og utgiver av Evangelisk
Tidsskrift.
Stofftilfanget i tidsskriftet reflekterte
dels arven fra britisk ►hellighetsbevegelse (Keswick) og dels arven fra en
mer apokalyptisk tradisjon. Hiorth stod
oppført som særskilt redaktør ‘for den
profetiske avdeling.’ Hiorths eskjatologiske forståelse var for øvrig forankret i
den såkalte British-Israelism læren, at ti
av Israels tolv stammer etter at de ble ført
i landflyktighet til Assyria på 700-tallet
før Kristus, hadde begitt seg på vandring
over hele Europa før de angivelig slo seg
ned i Vesteuropa.
Pinseforkynneren ►Carl Rein Seehuus
refererte ved en anledning til Hiorth som
‘min elskede venn – Nordens profetiske
stjerne’ og hevdet at sistnevnte hadde
bedt ham ‘fortsette [Hiorths] gjerning om

[sistnevnte] skulle falle bort,’ en gjerning
som dog Seehuus karakteriserte som ‘for
stor og allsidig for meg, men jeg vet hva
[han] mente.’
■ Bibliografi: Albert Hiorth, Alle Tings
Gjenopprettelse (1936), Plan for The Restoration of the Near East in the Light of
the Biblical Prophecies (1938), Bibelen
om prinsippene for økonomikk (1943),
Israel i brennpunktet (1949), Lebesbymannen (uten årsangivelse).
■ Geir Lie
HOFSTAD, ØYVIND (f. 1940) opplevde en kristen omvendelse i 1959, idet han
ble vunnet for troen av Dagfinn Sæther,
daværende leder for Navigatørene i Oslo.
Hofstad opplevde frigjøring av tungemålsgaven i 1969, i en liten bønnegruppe
hvor to av deltakerne tihørte misjonsmenigheten Betlehem i Oslo og hadde gjort
den samme åndserfaringen mange år
tidligere. Også ►Hans-Jacob Frøen, som
første gang hadde talt i tunger i 1938, var
med på en bønnesamling i 1969 og hvor
tungemålsgaven deretter kom i regelmessig bruk. Etterhvert valgte man å flytte
bønnemøtene hjem til Frøen, hvor man
hver onsdag samlet omlag 60 troende til
bønn.
Hofstad allierte seg med Jan Petter
Pettersen, ►Jan Helge Frøen og ►Eivind
Frøen, som delte ungdommene i fire forskjellige grupper. I tillegg til å gi dem del
i bønnefellesskap og bibelundervisning
tok de med seg ungdommene, en for en,
ut på gata for å lære aktiv evangelisering.
På sommeren 1971 var omlag 70
ungdommer samlet på en internasjonal,
karismatisk ukeskonferanse i Guilford,
England. Her møtte de amerikanerne
Don Stephens og Loren Cunningham
fra misjonsorganisasjonen Youth With A
Mission. Både Eivind Frøen og Hofstad
hadde allerede begynt å planlegge etab75

leringen av en disippeltreningsskole, og
det opplevdes naturlig å gå sammen med
Youth With A Mission. Den første tiden
så ikke nordmennene på seg selv som
noen organisatorisk, men kun organisk
del av Youth With A Mission. De internasjonale lederne fungerte derfor mer
som visjonære forbilder.
Selv om Eivind Frøen og Øyvind Hofstad i praksis var likestilte, ble Eivind
formelt sett leder. Hofstad engasjerte
seg innenfor sjelesorg og veiledning. I
1976 startet den norske organisasjonen,
►
Ungdom i Oppdrag, to familieleire for
å gi undervisning om det å leve sammen
som ektefeller, samt om barneoppdragelse. Hofstad mente at mannen har et
særskilt ansvar for å utvikle familien, og
at angivelig typisk maskuline verdier som
initiativtakning og beslutningsdyktighet
var underutviklet innenfor det segmentet
han opererte innenfor. Han mente snart
å bli seg bevisst at menn trengte noen
de kunne stå til ansvar for og etablerte
i 1994 et nettverk han kalte Menn tar
ansvar. Dette var influert av, men ikke
organisatorisk bundet til den amerikanske
mannsgruppen Promisekeepers. Menn tar
ansvar ønsker å inspirere til mannsarbeid
i lokalmenigheter. Hofstad har alliert seg
med en ressursgruppe flere steder i landet
som arrangerer små mannssamlinger. Arbeidet er ikke profilert som karismatisk.
■ Geir Lie
HOLLENWEGER, WALTER
JACOB (f. 1927), pensjonert sveitsisk
forsker, med spesialområde innen ►pinsebevegelsen. Hollenweger er blant annet
kjent for sin 10-binds doktoravhandling,
Handbuch der Pfingstbewegung (1966)
ved Universitetet i Zürich, hvor også norske forhold berøres. I perioden 1971-89
var Hollenweger professor i missiologi
ved University of Birmingham and Selly

76

Oaks Colleges (UK) hvor han veiledet 32
masterstudenter og 47 doktorander.
■ Geir Lie
HOLSTAD, LEIV OLAV (f. 1951),
grunnlegger av Maritastiftelsen, etablert i 1984. Etter en kristen omvendelse i
1973 og deretter ett år i ►Ten Centers rehabiliteringsprogram, fulgte ett års bibelskoleopphold i ►Sarons Dal før Holstad
igjen vendte tilbake til Oslo hvor han drev
aktiv gateevangelisering og opplæring i
forebyggende arbeid mot rusmisbruk.
Maritastiftelsen har om lag 30 ansatte
i tillegg til 100 frivillige arbeidere. Stiftelsen driver forebyggende arbeid, tilbyr
ettervern og arbeidstrening, samt driver
bruktbutikk og kafé i tillegg til fengselsarbeid. Maritastiftelsen er en del av
KRAFT (Kristent Rehabiliterings Arbeid
Forebyggende Tiltak), som ble stiftet i
1992 etter initiativ fra Holstad.
Parallelt med arbeidet i Maritastiftelsen var Holstad medpastor i Salemkirken,
Oslo i perioden 1988-95. Han fikk utdelt
Kriminalitetsforebyggende pris i år 2000.
■ Geir Lie
HOPE OF GOD INTERNATIONAL
(HGI), utgjør et nettverk av likesinnede
partnermenigheter, hvorav den første
ble startet i Bangkok, Thailand i 1981. I
Norge har man menigheter i Oslo (startet
i 1989) og i Follo (startet i 2002). Begge
menighetene er numerisk sett små, med
i overkant av 15 medlemmer i Oslo og
omlag 20 i Follo. Menighetene har spesifikt fokus på personlig disippelskap,
menighetsplanting og ‘apostoliske tjenester’. Som nettverk er man representert i
organisasjonen International Apostolic
Fellowship. Menighetenes overordnede
mål er å fullføre misjonsbefalingen i vår

levetid gjennom å danne disipler og starte
‘bibelske menigheter’ over hele verden.
■ Geir Lie
HØY, IVER EMANUEL (f. 1925),
tidligere metodistpastor i Sigerfjord
(1949-53), Rjukan (1954-57), Egersund
(1957-62), Kongsberg (1962-68) og Første Metodistkirke i Bergen (1968-71).
Etter å ha mottatt bønn og håndspåleggelse av den amerikanske predikanten
Harald Bredesen i oktober 1970, ble tungemålsgaven frigjort.
Høy kom snart i anfektelser vedrørende
metodistisk dåpsteologi og praksis. En
periode fikk han andre til å foreta dåpshandlingen av spebarna, men følte snart
for å underrette biskopen om sitt nye teologiske ståsted. Etter å ha blitt innvilget
ett års betenkningstid, tok Årskonferansen i Oslo Centralkirke opp Høys sak.
Han ble bedt om å trekke seg frivillig fra
►
Metodistkirken i 1972, men ville ikke og
ble derfor votert ut. Samme år lot Høy seg
døpe av pinseforstanderen i Tabernaklet,
Bergen – dog uten å gå inn i menigheten
som medlem. I stedet startet han Norges
første karismatiske menighet, Oasen i
Fyllingsdalen. Den ti år gamle menigheten ble dog lagt ned i 1982 og medlemmene overført til andre menigheter.
■ Geir Lie
IBRA (IBRA International Broadcasting Association) ble etablert i 1955,
idet svenske pinsevenner i 1948 fant seg
utestengt fra fortsatt medvirkning i Sveriges Radiotjeneste. IBRA er en kristen
misjonsvirksomhet som bruker media
som formidlingskanal. Organisasjonen
sender på over 80 språk og dekker omlag
100 land. I tillegg til radiosendinger benyttes også tv, kassetter og internett som
formidlingsmedium.
■ Geir Lie

INNVÆR, REINERT O., født i 1937
på Bømlo, evangelist fra 1958, utsendt
fra pinsemenigheten Tabernaklet, Haugesund. Etter noen år som evangelist og
fast predikant i Nordliland og Moi ble
han forstander i Mo i Rana, Frøya og
Hitra, Jørpeland, Notodden, Haugesund
og Hjartdal. I flere år var han misjonssekretær i De Norske Pinsemenigheters
Ytremisjon (►PYM). I denne tiden besøkte han mange misjonsfelt. Innvær var
mye benyttet som predikant, bibellærer
og stevnetaler. Han har skrevet boken
Sennepsfrøet.
■ Oddvar Nilsen
INSTEBØ, OSVALD, født i 1940 på
Sletta, Radøy, evangelist i ►pinsebevegelsen fra 1962, etter bibelskole i Göteborg.
Han var hjelpeforstander i Tabernaklet,
Bergen, i tiden 1966-68 og senere forstander i denne menigheten fra 1991 til
2006. Ellers har han vært forstander i
Hauge i Dalane, Ålesund, Drammen,
Tønsberg og Holmestrand. Instebø har
hatt og har et stort virkeområde som predikant og sanger.
■ Oddvar Nilsen
ISAKSEN, AXEL (1887-1959), skotøyarbeider, forkynner og menighetsforstander. Ingen foreliggende opplysninger
antyder at han forberedte seg til forkynnergjerningen ved verken bibelskole
eller teologisk seminar. Istedet tilegnet
han seg kunnskapen gjennom eget bibelstudium og deltakelse i menighetens
virksomhet. Da han skulle ut i arbeidslivet, fant han, som mange andre unge
i Fredrikshald (Halden) på den tiden,
sin plass i skoindustrien. Det ble hans
levebrød også mesteparten av tiden som
menighetsarbeider og forkynner i ►Kristi
Menigheter.
Ved siden av sitt yrke som tilskjærer
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på skofabrikken betjente han menigheten
som predikant en kortere tid i 1912, og
siden fra 1916 til 1921. I perioden 192136 stod han som menighetsforstander i
Kristi Menighet, Halden. I 1936 overtok
Fredrik Eriksen forstanderstillingen, men
idet han allerede etter ett år mottok kall
fra pinsemenigheten Tabernaklet i Skien,
var Isaksen igjen på plass som menighetens forstander fram til 1952, nå i lønnet
stilling.
Isaksen ble tidlig ‘åndsdøpt’ og åpnet
for bruken av ►nådegavene i menigheten.
■ Kjell Ultvedt
IVERSEN, GUSTAV (1884-1978), predikant innen De ►Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF). Han var redaktør for
bladet Misjons-Røsten fra starten i 1929
til det gikk inn i ►Det Gode Budskap,
DFEFs offisielle organ, i 1948.
Iversen var delvis i opposisjon til
DFEF-grunnlegger ►Erik Andersen Nordquelle. I konflikten mellom sistnevnte og
►
T.B. Barratt i disse årene var det mange
‘frie venner’ som hadde Misjons-Røsten
som sitt blad, og mange av misjonærene
sendte sine stykker til det.
■ Asbjørn Froholt
JACOBSEN, LEIF SVERRE (f. 1946)
begynte som metodistprest og har betjent
menigheter i Hvittingfoss (1969-71) og
Sandefjord (1971-72). Etter å ha meldt
seg ut av ►Metodistkirken i 1972, ble
Jacobsen snart ansatt som fast forkynner
i pinsemenigheten i Drammen. I forlengelse av dette fikk han også kontakt med
bibelskolemiljøet i ►Sarons Dal hvor han
i 13 år framover deltok fast med et par
undervisningsuker i året. I seks av disse
årene var han også formann i skolestyret.
På denne måten fikk han inngang i det
karismatiske miljøet innen ►pinsebevegelsen. Foruten ►Aril Edvardsen, bestod
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Leif S. Jacobsen - dynamisk
bibellærer.
dette miljøet blant annet av ►Ingolf Kolshus, ►Kjell Haltorp, ►Aage M. Åleskjær,
►
Ole Bjørn Urne, ►Rolf Erik Janøy, Svein
Thorkildsen og ►Erling Thu. Jacobsen var
med under etableringen av ►Ten Center,
som var et uttrykk for både den karismatiske fornyelse og ►Jesusbevegelsen
blant norske pinsevenner. Jacobsen var
formann i Ten Centers styre i perioden
1972-78.
Jacobsen ble konstituert forstander
for pinsemenigheten i Drammen (197374), og betjente siden pinsemenigheter i
Brevik (1974-78) og Bergen (1978-84). I
mer eller mindre samme tidsperiode som
pinsemenigheten Filadelfia ble lagt ned
i 1985, dannet Jacobsen, sammen med
Kåre Kristing, en ny menighet, Bergen
Kristne Senter. I perioden 1989-94 var
Jacobsen ansatt som medpastor i Oslo
Kristne Senter og med hovedansvar
som rektor for menighetens bibelskole. I
perioden 1994-2002 virket han sammen
med ►Kjell Haltorp i Sørlandet Bibelog Misjonssenter, med forkynner- og
administrativt ansvar. Han flyttet så til
Bergen, hvor han gikk inn som medpastor
i Levende Ord Bibelsenter og lærer ved
bibelskolen.
■ Geir Lie

JACOBSEN, SVEIN OLAV (f. 1949)
er tredje generasjons pinsevenn. Etter
å ha fullført Filadelfia, Oslos 5/6-ukers
bibelkurs i 1969 og et år ved International
Bible Training Institute i Sussex, England
i 1972, ble han av pinsemenighetene i
Buskerud fylke ansatt som ungdomsevangelist i 1973. Deretter fulgte i tiden
1974-89 tre perioder som misjonær i
Swaziland. Mens han var hjemme i Norge
mellom de tre misjonsperiodene, var han
blant annet pastor i pinsemenigheten på
Nesodden (1984-87). En ny pastorperiode på Nesodden etterfulgte siste periode i
Swaziland (1989-96).
Jacobsen var dessuten markedsleder i
Kristelig Kringkastingslag (1996-98) og
deretter stipendiat ved Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad (1998). Her tok han
også et PKU-kurs (pastoral klinisk utdannelse). Siden 1999 har han vært generalsekretær i De Norske Pinsemenigheters
Ytremisjon (►PYM). Parallelt med dette
fullførte han i 2007 bachelorgraden ved
Det teologiske ►Menighetsfakultet innen
kristendom, samfunn og historie. Innbakt
i bachelorgraden ligger 20 studiepoeng i
sjelesorg fra Diakonova.
Jacobsen har innehatt en rekke verv og
har blant annet sittet i ungdomsfestivalkomiteen i fire år, ni år i styret for Team
Action, som han forøvrig var med å starte
i 1988, vært feltsekretær for Sørøstafrika
i tre år og med i PYMs styre, sittet i styret
for Hedmarktoppen folkehøyskole i tre år,
samt hatt styreverv i Norsk Misjonsråd.
Han sitter for tiden i styret for NORME,
Aksjon Håp og PEM (Pentecostal European Mission).
■ Geir Lie
JANØY, ROLF ERIK (f. 1943) ble
introdusert for ►pinsebevegelsen som 11åring, idet hans mor ble aktiv i pinsemenigheten Tabernaklet, Skien, hvor predikanten ►Aage Samuelsen var medlem og

hadde møter som samlet fulle hus.
Etter 6-7 ukers bibelkurs i regi av
pinsemenigheten Filadelfia, Oslo (1961)
har Janøy vært pinseforstander i Tromsø
(1964-65), Hammerfest (1966-68), Volda
(1968-72) og Horten (1973-85). Under
pastorperioden i Volda tok han grunnfag
i norsk og medieutdannelse med fordypning i journalistikk og tv-produksjon.
Janøy fikk tidlig kontakt med evangelist
►
Aril Edvardsen (1962) og siden ►Sarons
Dal og var i flere år fast bibellærer ved
Troens Bevis Bibel- & Misjonsinstitutt
1-2 uker pr. år. I forbindelse med at bladet
Pioneren stod i fare for å bli lagt ned, ble
Janøy bedt om å overta redaktøransvaret,
en jobb han innehadde fra 1982 til 1984
da han startet sitt eget blad, Hvetekornet
(1984-87). Bladet dekket karismatisk
fornyelse nasjonalt og internasjonalt,
men med særskilt fokus på skandinaviske
forhold.
Janøy ble engasjert av Norsk Nødhjelp
for å redigere deres blad i 1990 og ble
siden bedt om å lede og bygge opp organisasjonen (1993-98). Siden 1999 har
han ledet og bygget opp Norsk Barnehjelp. Denne bistandsorganisasjonen har
nå kontorer og medarbeidere i Romania,
Kenya, Tanzania og Sudan. De bygger og
driver hjem og skoler for foreldreløse og
fattige barn.
■ Geir Lie
JEPPESTØL, GUNNAR (f. 1953), forkynner, pastor og leder av Pinsevennenes
Lederråd.
Jeppestøl er oppvokst i en kristen familie og opplevde en personlig omvendelse
i 1972 i forbindelse med en ungdomsvekkelse innen Den Evangelisk Lutherske
►
Frikirke i Vennesla og hvor mange av de
toneangivende lederne hadde karismatisk
bakgrunn. I dette miljøet ble han samme
året introdusert for ►Aril Edvardsens bok
Åndens dåp - Åndens gaver, og etter noen
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få måneder opplevde Jeppestøl frigjøring
av tungemålsgaven i eget liv. Etter bare
noen dager ble han spontant døpt i et vann
i Valdres.
Jeppestøl lot seg tilslutte pinsemenigheten Filadelfia i 1976 og opplevde kall
til forkynnertjeneste to år senere. Han
ble valgt til ‘eldste’ i menigheten, og idet
Odd Bergum sluttet som pastor i 1985,
ble Jeppestøl valgt til ‘ledende eldste’
med forstanderansvar i 1987. I 1989 ble
han menighetens pastor, en stilling han
fremdeles innehar.
Jeppestøl har innehatt en rekke organisatoriske verv, idet han har vært
styremedlem i den norske komiteen for
Dawn, sittet i representantskapet for Frikirkerådet, vært styreformann for Troens
Bevis Bibel- & Misjonsinstitutt, sittet i
komiteen som planlegger av lederdagene
arrangert i regi av NORME og vært nestformann i Pinsevennenes Europamisjon.
Han har dessuten vært med fra begynnelsen av i Pinsebevegelsens Kontaktutvalg,
nå Pinsevennenes Lederråd, hvor han
har vært leder siden 2004. Jeppestøl er
dessuten en av flere som representerer
►
pinsebevegelsen i generalforsamlingen
til Norges Kristne Råd. Videre sitter Jeppestøl som nestleder i Hovedkomiteen i
Pinse for alle. Han er delegasjonsleder i
Pentecostal European Fellowship (PEF),
sitter i ‘advisory-komitéen’ for Pinsevennenes Verdenskonferanse (Pentecostal
World Fellowship) og er leder for representantskapet i Pinsevennenes ►Evangeliesenter.
Jeppestøl er medforfatter av bøkene
Bønn som beveger verden (1999) og Pinseopplevelser (2007).
■ Geir Lie
JESSEN, TONY (f. 1943), tidligere
misjonsforbundspastor i Bodø (1965-68),
Lista (1970-75) og Farsund (1975-81).
I 1981 ble det en splittelse i misjons80

Gunnar Jeppestøl - leder av Pinsevennenes Lederråd.
menigheten i Farsund, og sammen med
►
Erling Thu etablerte Jessen nå ►Kristent
Fellesskap, Farsund hvor Thu etter hvert
utpekte seg som den naturlige lederen,
mens han selv tok jobb som industriarbeider. I forbindelse med menighetens
nedleggelse i 1987, flyttet Jessen til Bergen for å være med i menigheten Kristent
Fellesskap der.
■ Geir Lie
JESUSBEVEGELSEN, kristen ungdomsvekkelse blant hippiebefolkningen
på USAs Vestkyst. Fenomenet oppstod
rundt 1967-68 og varte omlag seks år.
Etter hvert berørte vekkelsen også andre
enn langhårede ex-narkomane som hevdet å være ‘ruset på Jesus’, ikke minst
sløve ungdommer fra kristne hjem som
opplevde en religiøs fornyelse i møte
med jevnaldrende preget av en iver de
selv i utgangspunktet var fremmed for. I
Norge kom en tilsvarende ungdomsvekkelse rundt 1972. Men allerede året i
forveien (6. august) sendte NRK/Radio
programmet ‘Jesusvekkelse blant hippies og protestungdom i USA.’ Og tre
uker senere, 29. august, fulgte TV opp
med programmet ‘Jesusvekkelse blant

hippiene’. Bevegelsen fikk også en
viss oppmerksomhet gjennom Edward
E. Plowmans bok Jesus-revolusjonen,
oversatt av ►Oddvar Nilsen og utgitt av
Filadelfiaforlaget i 1972.
I Norge berørte ungdomsvekkelsen
først og fremst ►Metodistkirken, ►pinsebevegelsen og Den norske Kirke.
Metodistkirken
En rekke norske metodistmenigheter ble
berørt av en norsk ‘Jesusbevegelse’, ikke
minst i Grenlandsområdet. Amerikaner
Jim MacInnes hadde besøkt Sverige i
1970 og vendte permanent tilbake året
etter og tok opp møtevirksomhet i Göteborg. En tidligere skole, som nå fikk
navnet Jesushuset, samlet 200 ungdommer til åpent hus to kvelder i uka. Arnfinn
Rosland, leder for Metodistkirken i Porsgrunn, inviterte ‘Jesusfolket’, med MacInnes i spissen, til møteserie med baptistkirken i byen. Siden ble det satt i gang
husmøter, idet ingeniør Dagfinn Holt tok
imot nyomvendte ungdommer i kjelleren.
Siden ble husmøtene fordelt mellom Holt
og Rosland, i tillegg til at man fylte Metodistkirken på lørdagskveldene.
Også Metodistkirken i Skien ble preget av ungdomsvekkelsen. Pastor Arthur

Göranson hadde også hatt besøk av
svenske ‘Jesusfolk’, og da Göransons etterfølger, ►Harald Wessel Nørberg, kom
til menigheten, var det allerede veldig
åpent blant de unge for både evangelisering og karismatikk. Ungdommene
satte raskt i gang med ‘Jesuskvelder’ på
lørdagskveldene. Ungdomsvekkelsen i
Skien Metodistkirke fikk ringvirkninger
også i andre menigheter i byen. Ikke
minst ungdommer fra pinsemenigheten
Tabernaklet var stadig på møtene. En
lovsangsgruppe i Skien Metodistkirke,
Rivendell (inspirert av Tolkiens bok
Lord of the rings), reiste for øvrig rundt i
flere menigheter og vitnet og sang. På den
måten ble metodist-ungdom også utenfor
Grenlandsområdet berørt og tent av den
samme evangeliseringsiveren.
Uavhengig av dette var det tilløp til
metodistisk ‘Jesusbevegelse’ også i Stavanger og Bergen. I Bergen samlet man
for øvrig, i samarbeid med Betlehem og
Korskirken, ofte 1000 ungdommer til
regelmessige gospelkvelder.
Pinsebevegelsen
Kanskje det viktigste nedslag for norsk
‘Jesusbevegelse’ i regi av pinsebevegelsen skjedde i regi av ►Ole Bjørn Urnes

Guds Fred i Trefoldighetskirken i Oslo.
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arbeid blant narkomane, som etter hvert
fikk navnet ►Ten Center. Et annet nedslagsfelt var ungdomskoret Praising i Hamar, ledet av Arnold Børud. Uten at man
kjente til begrepet ‘Jesusvekkelse’, tok
mange unge et kristent standpunkt. I 1972
deltok man på TT (årlig treff for ungdom
i Norges Kristelige Ungdomsforbunds
regi) og fikk ytterligere impulser. Hjemme på Hamar fortsatte ungdommenes
iver. En periode ble det arrangert daglige
bønnemøter rundt alterringen i Hamar
Domkirke fra klokken 7 om morgenen.
Ungdommene møtte mannsterke opp, og
en del foreldre ble alvorlig bekymret for
at det hele skulle ende i et religiøst svermeri. I januar 1973 ble så Børud fratatt
alle sine arbeidsfunksjoner i Den norske
Kirke. Da han umiddelbart deretter startet
ungdomskoret Tvers, var pinsemenigheten Filadelfia raskt på pletten og stilte
betingelsesløst sine lokaler til disposisjon slik at det felleskristne koret hadde
et sted å øve. 120 ungdommer møtte opp
på første samling. Koret ble siden fristilt
i forhold til pinsemenigheten og ble lagt
ned rundt 1990.
Den norske Kirke
I Molde opplevde man en ungdomsvekkelse gjennom stiftelsen Ung Visjon,
stiftet i etterkant av at flere ungdommer
hadde opplevd ‘åndsdåp’ under en Dypere Liv konferanse i 1971 hvor blant
annet ►Hans-Jacob Frøen og ►Kjell
Sundby forkynte. Uavhengig av denne
konferansen kom ►Eivind Frøen, sønn av
Hans-Jacob, til Molde et par dager senere
og gav ungdommene undervisning i praktisk evangelisering.
Ungdommene var i utgangspunktet
aktive innen Molde Indremisjon. Det
kom imidlertid til et brudd i 1972 og
Ung Visjon ble selvstendiggjort som
organisasjon. Den første av ti årlige Jesusfestivaler (med bibeltimer, stormøter
og konserter) ble arrangert i 1972 etter
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at man hadde sendt pressemelding til 160
norske aviser. Deltakerantallet har variert
fra år til år (gjennomsnittlig om lag 500
personer), og det anslås at om lag 10 000
personer har vært innom samlingene.
Jesusbevegelsen fikk flere lutherske
nedslagsfelt, selv om det nok er et legitimt spørsmål hvor lutherske i teologisk
orientering mange av ungdommene reelt
sett var. Ikke minst gjaldt dette for deler
av det kristne ungdomsmiljøet i Oslo,
som etter hvert skulle få navnet Guds
Fred. Fra begynnelsen av reflekterte
dette miljøet en indre spenning og til tider
åpen maktkamp mellom to fraksjoner:
de ifølge egen opplevelse ‘åndelige’ (og
dessuten mindre forpliktet på luthersk
teologi) og de mindre karismatisk-orienterte (men dog mer forpliktet på luthersk
teologi). Noe av spenningen reflekterte
også ulik kulturell bakgrunn: noen kom
i hjemmesydde hippieklær – andre hadde
vestkantskjorter og eget golf-utstyr.
Den amerikanske grupperingen Chil-

Hans Christian Lier kombinerte
Jesusbegeistring og karismatikk.

dren of God ble
premissleverandør
for mange av
Guds Freds pionerer. Bevegelsen,
grunnlagt i 1968
av David Brandt
Berg (også kjent
som Moses eller
Moses
David),
skilte seg fra den
bredere Jesusbevegelsen gjennom
en skarp kirke- og
samfunnskritikk
(man måtte hate
det etablerte systemet, ens jordiske foreldre inklusivt, for
å finnes verdige til å være Jesu sanne og
revolusjonære disipler) og blant annet en
etter hvert overdreven seksualfiksering.
Children og God fikk en katalysatorfunksjon hva angår det å føre sammen
ulike grupper av idealistisk ungdom
i Oslo som var opptatt av blant annet
evangelisering. Gjennom kontakten med
►
Hans Christian Lier, hovedprest i Oslo
Indremisjon, fikk Children of God flytte
inn i Nordbygata 45, som stod tom. Amerikanerne arrangerte snart åpne kvelder
og samlet 200 ungdommer hver eneste
kveld.
På mange måter kom Children of God
til ferdigdekket bord i Oslo, idet de fikk
kontakt med blant annet evangeliserende
ungdom i henholdsvis Tonsen Kirke og
Trefoldighetskirken, samt deler av studentmiljøet ved Diakonhjemmet. Noe
mer på egen hånd virket senere Fremskrittspartipolitiker Henning Holstad,
som drev et trykkeri på Vålerengen og
trykket evangeliske løpesedler, samt sin
egen kristne gateavis, One Way (som
helst var tenkt som alternativ til den
anarkistiske Gateavisa som ble produsert i Hjelms gate). Felles for de ulike
ungdomsmiljøene var dog at de etter få

Children of God samler ungdom i
Nordbygata 45.
uker fant ut at alt ikke var som det skulle
innen den amerikanske grupperingen.
Amerikanerne ble, indirekte sett, kastet
ut og norske ungdommer flyttet inn. Etter
hvert utkrystalliserte det seg et lederteam
på seks personer, hvor ekteparet ►Lars og
Eirin Bjerke gikk i bresjen for den utadrettede evangeliseringen.
Guds Fred-miljøet omfattet etter hvert
både gospelkvelder, utadrettet gateevangelisering, rehabiliteringssenter for
stoffmisbrukere, husfellesskap, og, i den
første perioden, diverse bofellesskap.
■ Bibliografi: G. Lie, “Norsk Jesusbevegelse – et historisk overblikk,” Ung
Teologi 3/02.
■ Geir Lie
JESUS REVOLUTION, evangelistisk stiftelse med opprinnelig fokus på
forberedelse og gjennomføring av vekkelseskampanjer tilrettelagt av og for
ungdom. Jesus Revolution er dessuten
en misjonsorganisasjon som utdanner
korttidsmisjonærer og driver menighetsplanting i en rekke europeiske byer. Korttidsmisjonærene er ungdom som gir 1-2
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år til virksomheten. Stiftelsen ble etablert
i 1997 og ledes av Stephan Christiansen.
■ Geir Lie
JOHANSEN, ASBJØRN (f. 1938) opplevde en kristen omvendelse på juniorleir
i 1955 og mottok samtidig kall til forkynnertjeneste. Han studerte på det svenske
Misjonsforbunds teologiske seminar på
Lidingö fra 1959 til 1962. Mens han var
elev på skolen, møtte han medstudenter
som ble kalt ‘kjellergjengen’, fordi de
pleide å samles i underetasjen for å be.
Også Asbjørn Johansen ble en del av
dette fellesskapet, for han forstod at om
han skulle være evangelist, måtte han ha
Den ►Hellige Ånds fylde og kraft i sitt liv.
Han var student ved Trinity Evangelical
Divinity School i Chicago i 1962-63.
Han ble pastor i Misjonsmenigheten i
Trysil i perioden 1963-65 og i Kongsberg
Misjonsmenighet i perioden 1965-66.
Fra 1966 reiste Asbjørn Johansen som
evangelist i Norge og Sverige. Gode venner og kolleger har vært inspiratorer for
ham, og blant disse ►Aril Edvardsen og
den amerikanske bønnekjempen Armin
Gesswein. Gesswein møtte Mangsvekkelsen i Norge før krigen, og dro til
Stavanger og samarbeidet 12 uker med
►
Henry Johansen. Gesswein sammenlignet bønnelivet i Stavanger med det
han møtte da han besøkte Korea og fikk
oppleve vekkelsene der. Han har vært en
mentor for Asbjørn Johansen.
Asbjørn Johansen var en av initiativtakerne til Det Norske ►Misjonsforbunds
(DNMs) sommerstevne Liv og Vekst.
Han hadde talt på mange store stevner i
Sverige, og ønsket at også DNM skulle
få et lignende stevne. Liv og Vekst har
vært arrangert i Grimstad siden 1982 og
har betydd mye for DNM med hensyn
til fornyelse og kall til tjeneste. Asbjørn
Johansen var også blant dem som tok
initiativ for å få flyttet Ansgarskolen fra
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Oslo til Sørlandet.
Asbjørn Johansen har reist som vekkelsespredikant store deler av sitt yrkesaktive liv. Han var pastor i Gjerpen
Misjonsmenighet i perioden 1981-85
og ble sammen med sin kone Solveig
pastor i Skien Misjonsmenighet i 1993.
Asbjørn Johansen har hatt stor betydning for enkeltpersoner og menigheter i
DNM og andre sammenhenger hvor han
har reist som evangelist. Han har preket
til omvendelse, vekkelse, fornyelse og
oppbyggelse. Han har stått i sentrum for
flere vekkelser, blant annet i Kristiansand,
Haugesund, Stavanger og også i Sverige.
Han har vært et forbilde og til inspirasjon
for andre predikanter gjennom sin forkynnelse og sin evangelistvirksomhet.
■ Ingunn Folkestad Breistein
JOHANSEN, FRANTZ (f. 1945) vokste opp som barn i en taterslekt, langs
norske landeveier. I ungdommen ble han
en personlig kristen og reiste snart ut som
evangelist. Etter at han giftet seg med
Berit Stenseth, reiste de to ut som misjonærer til Spania, der de startet mange menigheter og jobbet både blant skandinaver
og sigøynere.
Frantz Johansen er mest kjent som
‘kloakkbarnas far’. Siden 1994 har hans
Europa i Fokus stått sentralt i arbeidet
med å redde barn og fattige familier i
Romania. En viktig del av arbeidet er å
redde barn fra det fryktelige livet nede i
kloakksystemet i Romanias storbyer, særlig Bucharest. Ved siden av det sosiale engasjementet har misjonærtiden i Romania
og omliggende land i Europa bestått av å
bygge kirker, plante menigheter og drive
virksomheter som har ‘ledet mennesker
til Jesus’, særlig blant sigøynerfolket.
Gjennom aviser, tv og radio ble hans
arbeid blant kloakkbarna kjent. I flere
sterke tv-reportasjer om barna i kloakksystemet har han vært med å sette igang

mange hjelpeaksjoner som har hjulpet
tusener av barn inn i et normalt liv.
I 1996 ble Frantz Johansen tildelt Barn
av Jordens Pris under en offisiell høytidelighet på Nordkapp. Han fikk prisen for
det beste barnearbeidet.
Boken Frantz Johansen, kloakkbarnas
far ble utgitt på Rex forlag i 1997.
■ Anne Gustavsen
JOHANSEN,
HENRY
(1901-75),
evangelist og pastor i Det Norske ►Misjonsforbund (DNM). Hans far var blitt
omvendt i vekkelsen ved den svenskamerikanske vekkelsespredikanten Fredrik Franson, og hans oldefar var blitt
omvendt i vekkelsene ved D. L. Moody
og Ira D. Sankey i Storbritannia. Henry
Johansen hadde planlagt å bli bokser,
men etter å ha hatt spanskesyken, ble han
omvendt i 1919. Han gikk på Misjonsskolen i to år (1919-20). Deretter ble han
predikant i Det Norske Misjonsforbund.
Han arbeidet som evangelist fram til
1927, deretter var han pastor i Trondheim
Misjonsmenighet i 2 år og i Frimisjonen i
Tromsø i 4 år. Mens Henry Johansen var
pastor i Tromsø, fikk menigheten besøk
av Thorleif og Randi Holm-Glad. De var
tent av Mangs-vekkelsen i Oslo. Dette besøket utløste en trang hos Henry Johansen
til å bli evangelist igjen, og han dro ned til
Oslo der vekkelsen ved Frank Mangs pågikk. Den kvelden Henry Johansen kom
i teltet på Majorstua, sa Frank Mangs at
det var predikanter tilstede som trengte
en åndsopplevelse. Dette var i 1933/34.
Henry Johansen var blant dem som gikk
fram til forbønn og fikk en radikal åndelig
fornyelse.
Etter dette reiste Henry Johansen til
Ålesund der det var vekkelse som omfattet omlag 3500 mennesker. Så reiste han
til Kristiansund, der det til tross for uttalelser om at det neppe ville komme vekkelse i den byen, ble stor vekkelse. Henry

Johansen ble intervjuet i byens avis, og
på avisens første side ble det skrevet at
en stor religiøs vekkelse skulle komme til
byen. I Bergen ble Henry Johansen god
venn med biskop Andreas Fleischer under
vekkelsestiden der. Deretter reiste han til
Kristiansand, hvor vekkelsen gav grunnlaget for oppstart av menigheten Salem. I
Stavanger opplevde Henry Johansen den
største vekkelsen. I løpet av ett år var det
800 nyomvendte. Han kom dit i 1937,
og da Stavanger Misjonsmenighet var
grunnlagt, ble han menighetens pastor i
ti år. Johansen og 1000 mennesker fra
Stavanger dro til Haugesund for å holde
møter der. Også der ble det teltmøter
med vekkelse, og Haugesund Misjonsmenighet ble grunnlagt. I 1946 ble Henry
Johansen distriktsforstander i Østre
distrikt av Misjonsforbundet. I 1963 ble
han pastor i Skien Misjonsmenighet. Han
var Misjonsforstander i DNM fra 1965 til
1970. Ett av hans siste ord var ‘Gud har
ingen ringe barn, for Gud er uendelig rik,
slik at alle Guds barn er rike’.
■ Ingunn Folkestad Breistein
JOHANSEN, ODDVAR (f. 1942 i
Rælingen), forkynner og redaktør. Etter
en kristen omvendelse i 1956, som ble
etterfulgt av dåp i vann og ‘ånd’ samme
året, ble Johansen aktivt med i pinsemenigheten på hjemstedet. Han fullførte
Filadelfia, Oslos 5/6-ukers bibelkurs som
16-åring og begynte umiddelbart som
evangelist, utvilsomt en av bevegelsens
yngste gjennom tidene. Som forberedelse
til misjonærgjerningen tilbrakte han i
1965 ett år ved menigheten Philadelphias bibelskole i Ballard, Seattle og ble
deretter utsendt til Thailand. Oppholdet
i Østen ble etterfulgt av ett år i Stockholm som daglig leder for ►IBRA Radio
i Sverige og Norge (1971-72), og deretter
igjen av en ny periode i Thailand (197275). Johansen flyttet nå tilbake til Norge
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for å jobbe som informasjonssekretær
i De Norske Pinsevenners Ytre Misjon
(►PYM) før han for tredje gang ble utsendt til Thailand (1975-78). Han var
i Thailand som misjonær for en fjerde
periode i årene 1980-83.
Sammen med familien flyttet han permanent tilbake til Norge i 1983 og jobbet som evangeliseringssekretær fram til
1988. Han mottok nå kall som forstander
for Filadelfia, Drammen - en stilling
han innehadde fram til 1994 da han ble
ansatt som medredaktør i pinsebevegelsens ukeavis ►Korsets Seier. I perioden
2000-2007 har Johansen vært ansvarlig
redaktør og daglig leder i Korsets Seiers
Publikasjoner AS.
Johansen sitter i hovedstyret for De
Norske Pinsemenigheters Ytre Misjon i
perioden 1990-2008 og har vært feltsekretær for Pinsevennenes arbeid i Europa
og senere i Asia, hvor han fremdeles er
feltsekretær. Han har dessuten sittet i
presidiet for Pentecostal European Fellowship hvor han var den ene av to representanter for henholdsvis Norden og
Balticum.
■ Geir Lie
JOHNSEN, BERGER N. (1888-1945),
født i Staubø. Han reiste til Argentina
som pionermisjonær i 1906, støttet fra
Norge av et par frie grupper, samt fra
kontakter i USA. Først var Johnsen engasjert i en kanadisk misjon i den sentrale
provinsen Entre Ríos. I 1914 reiste han
til Embarcación, som ble regnet som inngangsporten til det store indianerområdet
i Gran Chaco. Her ble det et stort gjennombrudd i 1936, idet mange valgte å bli
kristne på grunn av Johnsens forkynnelse.
I løpet av et par minutter var hele den veldige forsamlingen synlig grepet. Johnsen
skrev til norsk pinsebevegelses ukeavis
►
Korsets Seier at ‘sådant kan ikke beskrives, men de hørte oss 18 km borte, så dere
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kan selv forstå. Tenk deg 1500 hender
mot himmelen og rop, lovprisning og gledesutbrudd og bønn... Det var ikke susen
av pinse, men et veldig fremfarende vær.
Mange ble helbredet fra sine sykdommer,
idet det ble bedt for dem, og lovsangen
steg opp til Gud.’
Vekkelsen brøt fram langt inne i skogen
ved Pilcomayoflodens bredder. Store
skarer indianere samlet seg her, og 2300
‘ropte til Gud om frelse’.
Johnsen var ikke medlem i noen pinsemenighet, men det heter i omtalen om
ham ved hans død at ‘han var pinsevenn
til det ytterste’. Han er begravet i Embarcación.
■ Oddvar Nilsen
JØRGENSEN, JENS-PETTER
(f. 1948), forkynner og menighetskonsulent innen Den Evangelisk Lutherske
►
Frikirke. Som sekretær innen ►Norges
Kristne Student- og Skoleungdomslag
(1970-73) møtte Jørgensen den gryende
karismatiske fornyelsesbevegelsen tidlig
på 1970-tallet. Sammen med blant annet
►
Hans Christian Lier tok Jørgensen initiativ til et seminar om ‘Åndens gjerning i
liv og tjeneste’ i Oslo i 1977, hvor omlag
1200 deltakere møtte opp. ‘Helligåndsseminaret’ i Oslo ble katalysator for en
rekke karismatikkseminarer på luthersk
grunn, blant annet i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, som igjen
ledet til etableringen av ►Oasebevegelsen
i 1980. Jørgensen var formann i Oasekomiteen fram til 1985 (samtidig med
at han i perioden 1975-85 var lærer ved
Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo)
da han ble daglig leder i Oasebevegelsen. Denne stillingen hadde han fram
til 1997. Parallelt med dette ble han fra
1995 av tilknyttet lærerstaben ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand
med praktisk teologi som sitt spesifikke
ansvarsområde. I perioden 1999-2004 var

Jens-Petter Jørgensen og Ove Conrad Hanssen.
han pastor i Den Evangelisk Lutherske
Frikirke i Lørenskog. Siden 2003 har han
vært menighetskonsulent innenfor sitt
eget trossamfunn.
Jørgensen er forfatter av Den kristne lederen (1973), Et annerledes folk (1980),
Mulighetenes Gud (1986), Forandring
(1989) og Sterk nok til å være svak
(1999), samt medforfatter av Fellesskap
og vekst (1973), Åndens gjerning i liv
og tjeneste (1977), Kristenliv og vekst
(1978), Se og lev (1979) og Når Gud fornyer sitt folk (1980).
■ Geir Lie
KARISMATISKE BEVEGELSE I
USA, DEN. Allerede i 1940- og 50årene fikk mange amerikanske troende
utenfor tradisjonell pinsesammenheng
et personlig møte med både ►tungetale
og troshelbredelse gjennom blant annet
etterkrigstidens
helbredelsesbevegelse
(1946-59). Jack Winter, som blant annet
besøkte Norge i 1978, hvor hans forkynnelse fikk stor betydning først og fremst
innen misjonsorganisasjonen ►Ungdom i
Oppdrag, vitner om en karismatisk fornyelse gjennom det lutherske menighets-

felleskapet Bethany Fellowship i Minneapolis, Minnesota i 1956. Også Harald
Bredesen, en luthersk prestesønn av norsk
avstamning som var aktivt med i den karismatiske fornyelsen på 1960- og 70-tallet, hadde vært redskap for karismatisk
fornyelse utenfor tradisjonell pinsesammenheng, for hans del fra rundt 1946-47.
En mindre kjent forløper for karismatisk
fornyelse var Glenn Clarks ‘Camps
Farthest Out’ (CFO) sommerleirer hvor
troende kom sammen til fellesskap,
avslapping og åndelig fornyelse. Samlingene varte gjerne en ukes tid og fikk
et visst karismatisk preg gjennom ‘åndsdøpte’ leirledere som ‘Tommy’ Tyson,
Harald Bredesen, James Brown og Derek
Prince. Heller ikke skal innflytelsen via
den episkopale kvinnen Agnes Sanford
underkjennes. Hun var blant annet aktiv
innen (den i teorien interkonfesjonelle,
men i praksis episkopale) Order of St.
Luke, grunnlagt i 1947 med programerklæringen å gjenopprette den apostoliske
helbredelsespraksis som Jesus Kristus
lærte og demonstrerte. Om OSL, især lederskapet, tidlig på 1960-tallet distanserte
seg fra karismatiske ytringsformer (først
og fremst tungetale), var det flere av del87

takerne som kunne vitne om å ha gjort
slike erfaringer nettopp i OSL-miljøet.
Sanford hadde selv fått sin glossolalierfaring i 1954. Den viktigste forløper for
den karismatiske fornyelsesbevegelsen
var dog utvilsomt legmannsstiftelsen
Full Gospel Business Men Fellowship
International (►FGBMFI), grunnlagt av
meierist Demos Shakarian i 1951. Organisasjonen startet med ukentlige frokostsamlinger hver lørdag formiddag, hvor
man inviterte ikke-troende menn til gratis
lunchmøte i et nøytralt lokale hvor de fikk
høre et hverdagsvitnesbyrd fra en kristen
forretningsmann.
Forløpere til tross, den episkopale presten Dennis Joseph Bennett (1917-91)
regnes tradisjonelt som den karismatiske
fornyelsesbevegelses ‘far’, idet han under et bønnemøte hjemme hos ekteparet
John og Joan Baker 14. november 1959
begynte å tale i tunger. I sine tre søndagsprekener 3. april 1960 informerte
han de fremmøtte i St. Mark’s Episcopal Church in Van Nuys om sine nylige
karismatiske åndserfaringer. Bennett ble
oppfordret til å si opp stillingen, hvilket
han også gjorde. Fra et journalistisk ståsted var historien for ‘god’ til ikke å videreformidles og ble derfor dekket av både
Newsweek og Time.
Artikkelen i Time kom om lag en måned etter at Bennett var blitt overført til
St. Luke’s Episcopal Church i Ballard,
Seattle. Flere av sognebarna ønsket en
personlig befatning med det Bennett
hadde opplevd, og han inviterte derfor
til ukentlige samlinger med samtale og
forbønn. Flere fikk sin personlige ‘åndsdåpserfaring’ da Bennett hadde besøk av
Richard Winkler, daværende episkopalprest i Trinity Church i Wheaton, Illinois,
som hadde mottatt tungemålsgaven allerede i 1956. Winklers besøk tente den
karismatiske ‘ilden’ i Seattle, og på få
år var det mer enn 100 forkynnere bare
i Seattle-området som kunne vitne om en
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karismatisk åndserfaring.
Mens Time og Newsweek hadde fanget
opp nyheten om en gryende karismatisk
fornyelse i 1960, var det John Sherrills
bok They Speak with Other Tongues som
fire år senere gav den første mer utførlige historien rettet inn mot et kristent
marked. Sherrill var ansatt som journalist
for bladet Guidepost, redigert av Norman
Vincent Peale og fruen Ruth. Foranledningen for boken var et møte mellom ekteparet Peale og tidligere omtalte Harald
Bredesen. Sherrill ønsket først å treffe
Bredesen med tanke på en kortfattet magasinartikkel om tungetale i moderne tid,
men slo raskt tankene fra seg, idet idéen
om bok tok form hos ham.
Bredesen er allerede identifisert som
luthersk prestesønn, selv om han senere
konverterte til den hollandsk-reformerte
kirke. Andre lutherske ‘pinsepionerer’
var Herbert Mjorud og ‘Larry’ Christenson, som begge har besøkt Norge ved
flere anledninger.
Tradisjonelle pinsevenner var, naturlig nok, overrasket over at de subjektive
åndserfaringer de hittil syntes å ha hatt
monopol på, plutselig fikk gjennomslag
innenfor øvrige protestantiske trossamfunn. Overraskelsen ble imidlertid forvandlet til sjokk da man i 1967 fikk nyss
om at også romersk-katolske troende, som
fremdeles bifalt sin katolske tro og valgte
å bli stående innen den romersk-katolske
kirke, i fenomenologisk forstand var blitt
‘pinsetroende’. Særegent var det også
at den katolsk-karismatiske bevegelse
oppstod i en eksklusivt akademisk sammenheng. William Storey og Ralph Keifer, henholdsvis historiker og teolog ved
Duquesne University i Pittsburg, leste i
1966 pinseforkynneren David Wilkersons
bok The Cross and the Switchblade. Noen
få måneder senere, i desember 1966, leste
de også Sherrills They Speak with Other
Tongues og bestemte seg deretter for å
få bedre rede på hva den karismatiske

fornyelsen egentlig innebar. Gjennom
en episkopalprest i Pittsburg fikk de kontakt med en karismatisk bønnegruppe og
møtte første gang 13. januar 1967. De
kom endog tilbake uken etterpå og bad
nå om forbønn for å motta ‘åndsdåpen’.
Keifer talte umiddelbart i tunger, mens
Storey opplevde å motta sin ‘åndsdåp’
– dog uten tunger – et par dager senere,
gjennom Keifers håndspåleggelse.
Keifer inviterte snart til private bønnesamlinger i sitt eget hjem, og flere av
studentene ved Duquesne University fikk
her sine karismatiske gjennombrudd. Under et besøk ved det katolske Notre Dame
University i South Bend, Indiana 4. mars
1967 fikk Keifer be med ni personer. Ingen av disse talte der og da i tunger. Uken
etter kontaktet de like fullt lederen for den
lokale FGBMFI-avdelingen, Ray Bullard,
og fortalte at de hadde mottatt ‘åndsdåpen’. Han inviterte dem hjem til en privat
bønnesamling – sammen med en gruppe
pinsevenner, som instruerte dem i bruk av
tungetale, hvilket bevirket at sju av de ni
katolikkene fikk frigjort tungemålsgaven.
I løpet av de nærmeste par ukene kom en
liten gruppe av katolske troende sammen
til faste bønnemøter hjemme hos Kevin
Ranaghan, sistnevnte doktorand ved Notre Dame University.
Et tredje nedslagsfelt for den katolskkarismatiske fornyelsen skjedde ved Michigan State University via Ralph Martin
og Stephen Clark, som på forhånd hadde
mottatt tungemålsgaven gjennom forbønn
fra Storey og Keifer i mars måned
Den katolsk-karismatiske bevegelsen
spredte seg i begynnelsen gjennom familie- og vennskapsnettverk, og det ble
dannet karismatiske bønnegrupper. I flere
år ble det dessuten arrangert årlige karismatiske konferanser ved Notre Dame
University, med stadig økende deltakerantall. Det ble også startet et katolsk-karismatisk tidsskrift, New Covenant, som i
1975 hadde 60.000 abonnenter.

Det er ikke usannsynlig at de katolske
fornyelseskonferansene ble modellskapende for tilsvarende konferanser blant
protestantiske karismatikertroende. Blant
annet samlet The International Lutheran
Conference on the Holy Spirit 9000 deltakere i Minneapolis, Minnesota i 1972.
Som innen den katolsk-karismatiske fornyelsesbevegelsen, søkte man også innen
de protestantiske trossamfunn å profilere
fornyelsen: Episcopal Charismatic Fellowship (nå: Acts 29 Ministries) ble stiftet i 1973 mens Lutheran Charismatic Renewal Services, for eksempel, så dagens
lys året derpå.
Også innen Den ortodokse kirke
opplevde man en gryende karismatisk
oppvåkning. Sentrale ledere her var teologiprofessor Eusebius A. Stephanou og
Athanasius Emmert, som for øvrig var
den som i 1972 bad for Stephanou med
håndspåleggelse. I 1973 ble den første ortodoks-karismatiske konferansen avholdt
i Ann Arbor, Michigan hvor om lag 100
personer deltok. Dette utgjorde om lag
10% av antall ortodoks-karismatikere i
USA. Det karismatiske budskapet ble
også profilert gjennom månedstidsskriftet Logos, som Stephanou hadde startet
allerede i 1968. Stephanou er nå bosatt i
Destin, Florida hvor han i 1989 etablerte
The Orthodox Renewal Center of St. Symeon the New Theologian. Et annet nedslagsfelt for den ortodoks-karismatiske
fornyelsen er tidsskriftet Theosis, som er
knyttet opp mot The Service Committee
for Orthodox Charismatic Renewal (etablert i 1977).
Parallelt med den karismatiske fornyelses vekst innen de historiske kirkesamfunn, ble man nå også vitne til en
konfesjonell nydannelse, nemlig lokalmenigheter og nettverk av lokalmenigheter
som i fenomenologisk forstand var karismatiske, men ikke lot seg innlemme i noe
organisert pinsesamfunn og heller ikke var
del av noe ikke-pentekostalt trossamfunn.
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Det hadde tidligere vært vanlig å skjelne
mellom pinsevenner og karismatikere
ved å si at karismatikere representerte
en ‘pinsebevegelse’ innenfor de ikkepentekostale trossamfunn. ‘Pentecostal’
og ‘charismatic’ ble nå av mange mer og
mer ansett som synonyme betegnelser.
Over 300 lokalmenigheter dannet i 1979
The National Leadership Conference på
forkynner Ken Sumralls initiativ. Tre år
senere dannet Larry Tomczak og C.J. Mahaney People of Destiny International.
Denne sammenslutningen hadde nær forbindelse med ‘Bob’ Weiners Maranatha
Campus Ministries, International. Felles
for alle tre sammenslutningene var at de
var ‘gjenreisningsbevegelser’, hvilket her
vil si at de så for seg en gjenopprettelse
av det nytestamentlige menighetsideal
hvor spesielt ►apostel- og profetutrustningen igjen ville komme til sin rett. En
beslektet tenkning fant man i Fellowship
of Covenant Ministries and Conferences,
grunnlagt av tidligere Discipleship-leder
Charles V. Simpson.
På 1980-tallet ble også The International Communion of Charismatic Churches
etablert med John Meares og Earl Paulk
som biskoper i USA. Omtrent samtidig
(1986) tok Oral Roberts initiativ til opprettelsen av Charismatic Bible Ministries.
Et forholdsvis løst forbund av amerikanske trosbevegelsesledere, International
Convention of Faith Ministries, ble etablert i 1974. Også ►Vineyardbevegelsen,
etablert sist på 1970-tallet, fikk et kraftig
oppsving i 1980-årene. I tillegg til disse
og tilsvarende nettverk satte en rekke TVpredikanter (som Jimmy Swaggart, Jim
Bakker, Pat Robertson og Oral Roberts)
sitt definitive preg på den karismatiske
bevegelsen.
■ Bibliografi: G. Lie, “Den karismatiske
bevegelsen i USA – et historisk blikk.”
Refleks 4-1 (2005).
■ Geir Lie
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KARLSEN, LUDVIG WALENTIN
(1935-2004) og LISE WENCHE
KARLSEN (f. 1943), grunnleggere
og ledere av Stiftelsen Pinsevennenes
►
Evangeliesenter. Ludvig ble troende
døpt i pinsemenigheten Elim, Jessheim i
1956, men levde likefullt et nokså viltert
liv, med rusmisbruk og vinningskriminalitet. Dette fortsatte også etter at han
stiftet familie. I alt tilbrakte han ni år
av sitt liv i fengsel. Som en kuriositet
kan nevnes at han blant annet hadde sin
senere svigerfar som fangevokter under
fengselsoppholdene sine.
I 1975 opplevde han en avgjørende
kristen omvendelse sammen med sin
kone Lise. Begge hadde hatt store alkoholproblemer, og ekteskapet hadde
knaket i sammenføyningene i lang tid.
Som nyomvendt begynte Ludvig straks
å ‘vitne om Jesus’ på møter, og ble etterhvert også brukt både som evangelist
og forstander. Han var godt kjent i rusmiljøene, og det ryktes snart at Ludvig
var ‘blitt frelst’. Mange alkoholikere ble
da også ‘frelst’ gjennom hans virksomhet.
De første tilløpene til det som senere ble
Evangeliesenteret, var at Lise og Ludvig
innredet garasjen sin i Tønsberg, der de
bodde den gang, til losji for sine gamle
rusvenner.
Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter ble dannet i 1983, og det første
senteret ble åpnet på Roa. .
Ludvig Karlsen ble tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull 21. oktober 1997.
Overrekkelsen skjedde i nærvær av såvel
Oslos biskop Andreas Aarflot som en så
godt som samlet regjering, med statsminister Kjell Magne Bondevik i spissen.
Ludvig Karlsens siste leveår var preget
av sykdom. Negativ presseoppmerksomhet dette året kan ha bidratt til at han mistet noe av livsgnisten. Han døde i 2004 og
ble begravet på statens bekostning. Lise
og Ludvig sto sammen i arbeidet så lenge
han levde, og etter Ludvigs bortgang er

Ludvig Karlsen - grunnlegger av Evangeliesentrene.
det Lise som har vært daglig leder for
virksomheten.
■ Nils-Petter Enstad
KASBORG, ALF (1907-79) var en av
de forkynnerne innen ►pinsebevegelsen
som mente at splittelsen mellom De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger og pinsebevegelsen i 1930-årene var tragisk for begge
parter. Han og noen til begynte å reise i
begge bevegelsene, og de ble omtalt som
‘den tredje retningen’. Kasborg var en
dyktig skribent og var redaktør i ►Missionæren i mange år. Samlingen av de to
bevegelsene gikk ikke, og Kasborg gikk
etter hvert inn i De Frie Evangeliske Forsamlinger. Kasborg var en dyktig bibellærer og en kunstner på talerstolen.
■ Asbjørn Froholt
KATOLSK KARISMATISK FORNYELSE. Den karismatiske fornyelsen
blant katolikker i Norge har ingen nasjonal leder. Den første etablerte gruppen ble
startet av maristpater Paul Walsh, som
tidlig på 1970-tallet hadde en engelskspråklig gruppe på Eikeli (Bærum) hvor

både amerikansk ambassade- og NATOstasjonert personale var representert. Etter at pater Walsh ble forflyttet fra Norge,
overtok maristpater Pat Muckian ledelsen
av gruppen. Denne opphørte da han ble
forflyttet fra Norge. Parallelt med dette
hadde den nederlandske Borromeus-søster, Sunniva Dickers, en norskspråklig
katolsk-karismatisk bønnegruppe. Heller
ikke denne eksisterer lenger. Siden 1984
har man imidlertid hatt en karismatisk
bønnegruppe i St. Olavs menighet i Oslo.
Denne ble startet av sr. Ingrid Marie Nilsson, som selv møtte den karismatiske
fornyelsen i USA i 1974.
■ Geir Lie
KLEM, DOROTHEA (1881-1962),
kjøpmannsdatter som i 1913 forlot en god
stilling som bokholder hos W.C. Møller i
Drammen og la ut i det ukjente, til Nord
Norge. Klems bakgrunn var De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger. Hennes primære virke var i Finnmark. Hun bygget
opp misjonshjemmet Betel i Breivikbotn
på Sørøya.
■ Asbjørn Froholt
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KOLSHUS, INGOLF (1905-88), døpt
i Filadelfia, Oslo i 1919 og evangelist,
utsendt fra denne menigheten, fra 1927.

Ingolf Kolshus - toneangivende bibellærer innen norsk pinsebevegelse.
Kolshus var en av de toneangivende
forkynnerne i ►pinsebevegelsen i forrige århundre. Han var ofte ordstyrer i
konferanser og taler ved store ►stevner.
Kolshus var en typisk bibellærer med
evangelistens glød og begeistring. Han
ble benyttet i bibelskoler og bibeluker i
hele Skandinavia og på flere misjonsfelt.
Kolshus var forstander i en rekke menigheter: Askim, Fredrikstad, Drammen,
Trondheim, Halden, Oslo (Evangeliesalen), Bergen og Stavanger.
Han var sterkt innstilt for økumenikk
på lokalplanet. Under sin forstandertid i
Bergen var han med som pinsevennenes
forkynner i en stor aksjon i Meland kirke,
sammen med Vestlandske Indremisjon
(1962) hvor mange ble omvendt.

sanger, i første halvår av 1961. Kolsrud
virket deretter et halvt år som evangelist
i Møre og Trøndelag Distrikt og så vårsemesteret 1962 på Ansgarskolen igjen.
Kolsrud virket deretter som evangelist i
Søndre og Vestre Distrikt (1962-65), før
han tok forstanderstilling i henholdsvis
Berlevåg (1965-66), Lista (1966-70) og
Drammen Misjonsmenighet (1970-75). I
perioden 1975-77 var han reisende bibellærer ved Ansgarskolen og så forstander
i Lyngdal Misjonsmenighet (1977-82).
De siste seks år av sitt liv virket han som
bibellærer ved Ansgarskolen.
Kolsrud har skrevet bøkene Alt i Kristus (1971) og Jesus kommer (1982).
■ Ingulf Diesen
KORNMO, MORGAN, født i Solum i
1925, omvendt og døpt i tidlig ungdom i
Evangeliehuset, Porsgrunn. Han er sønn
av den kjente pinseforkynneren ►Sverre
Kornmo og ble utsendt som evangelist

■ Oddvar Nilsen
KOLSRUD, HALVARD (1943-88),
forkynner og bibellærer innen Det Norske ►Misjonsforbund. Etter at han hadde
mottatt et klart kall til forkynnelse, var
Kolsrud ute på sin første prekentur med
►
Ingulf Diesen til Kviteseid julen 1960.
Etter framhaldsskole og Sagavoll Folkehøgskole, gikk han Ansgarskolen høstsemesteret 1960 og reiste som forkynner,
sammen med Gunstein Draugedalen som
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Morgan Kornmo - ruvende pinseforkynner, hovedpastor i Filadelfia i
Oslo i nærmere 20 år.

fra menigheten i Porsgrunn i 1944. Han
var en av norsk ►pinsebevegelses mest
sentrale og toneangivende ledere i siste
halvdel av forrige århundre.
Som evangelist virket han en god del i
Øvre Telemark og i Åros i Buskerud. Han
var hjelpeforstander i Filadelfia, Oslo,
1952-59 og senere hovedforstander her
fra 1971 til 1989. I mellomtiden var han
forstander en rekke år i Skien og Trondheim. Han hadde også flere perioder på
Misjonsbåten ►Fredsbudet.
Kornmo har besøkt de fleste av pinsebevegelsens misjonsfelt som bibellærer. Han har vært medlem av en rekke
komiteer og styrer, både i og utenfor
pinsebevegelsen. Som den dynamiske
forkynneren og ‘sterke’ bibellæreren han
er, er han fremdeles mye brukt i stevnesammenhenger og menighetsbesøk.
Kornmo har skrevet bøkene Vakkert til
hverdags og Jesu liv – vårt eksempel.
■ Oddvar Nilsen
KORNMO, SVERRE (1898-1982),
født i Solum, omvendt og døpt i 1915
og medlem i Evangeliehuset (tidligere
Salen), Porsgrunn. Han var far til ►Morgan Kornmo. I Porsgrunn kom han tidlig
med i menighetens ledelse og var ‘eldste’
og forstander i 25 år. Deretter var han
forstander i Drammen i åtte år. I den tiden
han var forstander i Porsgrunn, begynte
han med husmøter i Heistad (1930), der
det etter hvert ble utpost og senere egen
menighet. I 1934, da Evangeliehuset ble
bygd, fikk han døpe 50 nyomvendte det
første halvåret. Han var også redskap til
flere vekkelser, spesielt i Telemarksbygdene.
Kornmo var en av ►pinsebevegelsens
fremste bibellærere og forkynnere. Han
var i aktiv tjeneste helt til det siste og en
stadig benyttet taler i ►stevner og bibeluker. Et av hans viktigste emner var Jesu
gjenkomst og de ‘siste tider’. Han skrev

flere bøker både om dette emnet og andre:
Den Hellige Ånd, Et dypere liv, Frelsens
hovedsannheter og Vekter, hvor langt på
natt.
■ Oddvar Nilsen
KORSETS SEIER (opprinnelig navn
►
Byposten), ►pinsebevegelsens ukentlige
hovedorgan. Bladet skiftet navn fra Byposten til Korsets Seier (Korsets Seir den
første tiden) i 1910. I denne forbindelsen
ble det understreket at bladet ‘ikke ville
rette seg etter ethvert lærdoms vær, men
søke å føre ufrelste til Gud og framholde
muligheten av hjertets renselse og full
befrielse, ved Jesu hellige blod.’ Bladet
‘vil dog ikke foragte sunde former for udviklingen af det indre liv omend formerne
kan skifte og undergaa forandring.’ Korsets Seiers (det het Seir i 1910) redaktør,
►
T.B. Barratt, skrev videre at bladet ikke
skulle oppta diskusjoner om vanndåp
og nattverd, men arbeide for at ‘enhver
nydannelse faar form af en unionsforsamling og anbefale alliancearbeidet mellom
de troende.’ Man ville vekke størst mulig interesse for ‘hedningemisjonen’ og
samle midler til denne, og selvsagt skulle
man legge sterk vekt på muligheten til å
bli ‘døpt med Den ►Hellige Ånd’ og at
Åndens ►nådegaver er like meget for vår
tid som for den apostoliske.
Korsets Seier fikk stor betydning for
pinsebevegelsens utbredelse i landet og
ble på en måte et lim som bandt pinsevennene og pinsemenighetene sammen.
Redaktører etter T.B. Barratt har vært
►
Egil Strand, ►Osvald Orlien, ►Erling
Strøm (de to sistnevnte som forstandere
i Filadelfia, Oslo. Forlaget med Korsets
Seier var helt fram til 1970 menigheten
Filadelfias eiendom, og det var da naturlig at menighetens forstander var med i
redaksjonen), ►Thoralf Gilbrant, ►Oddvar Nilsen, ►Terje Hegertun, ►Oddvar
Johansen og Anne Gustavsen. På det
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meste (i 1950- og 60-årene) var opplaget
på mellom 15 000 og 20 000. I dag er det
på omlag 7000.
I 1966 var det en stor omlegging av bladet, idet det begynte å komme ut to ganger
i uken i større format. I tillegg til de nye
redaktørene Thoralf Gilbrant og Oddvar
Nilsen, var Kjell Hagen en viktig medarbeider i redaksjonen noen år. Korsets
Seier i det nye formatet egnet seg godt
til utdeling, og mange menigheter benyttet seg av det i forbindelse med spesielle
kampanjer. Ved den store landsaksjonen
i 1973 var opplaget på 1,5 millioner, noe
som utgjorde en vekt på 60 tonn.
■ Oddvar Nilsen
KORSVEI, en økumenisk bevegelse
som forener disippelskap og sosialetisk
engasjement med karismatisk og meditativ spiritualitet.
Korsvei ble født ut av lengselen etter
å leve som Jesu disipler midt i vår tid.
Bevegelsen ble startet av folk med bakgrunn i ►Jesusbevegelsen, karismatisk
fornyelse, retreatbevegelsen og den sosialetiske vekkelse på 1970- og 80-tallet.
Det sosialetiske stod sentralt på det første
sommermøtet på Nærsnes i Røyken i
1985. Her var også folk fra Laget (Global
OKS), NMS (In Terra Pax), ‘Rettferdigheten kan ikke vente’ og ‘Vern om
skaperverket’. Asle Finnseth var og er en
sentral person. Geir Gundersen var en av
talerne på Nærsnes, sammen med svenske
Magnus Malm, som med tidsskriftet Nytt
Liv og kontakten med den ignatianske,
åndelige veiledningstradisjonen, var en
viktig impulsgiver til bevegelsen. ►Knut
Grønvik, som da var med i Guds Fred og
Fredens Bolig i Lommedalen, var en av
ideologene. Korsvei ble en egen stiftelse
i 1993.
Korsvei er særlig kjent for sommerfestivaler hvert annet år, fra 1996 i Seljord,
der emner fra alle tre troens artikler er
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med. Korsvei betoner en trinitarisk spiritualitet.
Målsetningen for Korsvei er å ‘inspirere og utfordre mennesker til å søke
fortrolig fellesskap med Jesus Kristus, og
forenes med ham i kampen for livet i vår
verden’. ‘Det finnes en korsvei for hvert
menneske, der vi kalles til etterfølgelse
og fellesskap med Kristus, vår livskilde’
(fra stiftelsens vedtekter).
Korsvei arrangerer festivaler, seminarer og andre møtesteder. Bevegelsen
arbeider økumenisk og har noen grupper
rundt i landet. Korsvei ønsker ikke å være
et alternativ til kristne primærfellesskap,
men ønsker å være en inspirasjonskilde
for menigheter og organisasjoner.
Korsvei uttrykker sitt program (som et
kors - vertikalt og horisontalt) slik: Søke
Jesus Kristus, bygge fellesskap, leve enklere, fremme rettferdighet. Korsvei utgir
tidsskriftet Korsvei og driver nettstedet
http://www.korsvei.no.
■ Jan Gossner
KRISTENT FELLESSKAP, lokalmenigheter og mer uforpliktende fellesskap
som oppstod i 1970- og 80-årene, hvorav
mange ikke hadde noen form for kontakt
og/eller gjensidig organisatorisk tilknytning.
■ Geir Lie
KRISTENT NETTVERK, nettverksfellesskap av kristne ledere som opplever at
Gud har ledet dem til å jobbe sammen
organisatorisk. Kristent Nettverk er som
stiftelse opprettet av ►Erling Thu og ►Noralv Askeland. I tillegg til å jobbe inn i
egne menigheter (som ofte har navnet
►
Kristent Fellesskap, som er representert i Bergen, Bømlo, Harstad, Karmøy,
Lyngdal, Narvik, Nordhordland, Oslo,
Osterøy, Råde, Skien, Sortland, Sotra,
Stokke, Tromsø og Trondheim) i Norge,

er man også internasjonalt opptatt av
menighetsplanting, ledertrening, misjon/
hjelpearbeid, bibelskoler, konferanser,
undervisningsmateriell m.m. I Norge
driver man Bergen Bibelskole og Kristen
Nettskole.
■ Geir Lie
KRISTI MENIGHETER, nettverk av
ulike lokalmenigheter i Oslo, Ørje, Rødenes, Helgestad (Heradsbygda) og Flateby
(Enebakk). I dag er det kun Oslomenigheten som eksisterer. Menigheten ble stiftet
under navnet Kampen Frie misjon og
oppstod i forlengelse av Anton Fladbergs
evangelistiske virke på Oslos østkant.
På slutten av 1890-tallet tok man navnet
Kristi Menighet.
■ Geir Lie
KRISTI MENIGHETER, opprinnelig
nettverk av lokalmenigheter i blant annet
Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss,
Oslo, Lillestrøm, Nærsnes, Drammen,
Holmestrand, Kongsberg, Horten, Skien,
Skotfoss, Egersund, Klepp, Stavanger og
Ålesund.
Bevegelsen har delvis røtter i Thomas
(1763-1854) og Alexander Campbells
(1788-1866) Church of Christ-bevegelse.
En viktig impulsgiver for bevegelsen ble
Nils Devold (1852-1920), som møtte
Church of Christ-bevegelsen i Skottland.
Devold skulle også virke mye sammen
med Kristian Grimstvedt (1849-1912),
som hadde blitt troende døpt i ►plymouth-brødresammenheng i London. Og
i 1877 tok Devold kontakt med Andreas
Holck (1844-1907) i København. Holck
var dansk av fødsel, men hadde flyttet
til Amerika. Her fikk han kontakt med
Church of Christ og vendte tilbake til
Danmark som misjonær i 1876. I 1878
gikk Holck og Devold sammen om å utgi
tidsskriftet De gamle stier.

Menighetenes historikk er delvis
uoversiktlig, og på flere steder gikk plymouthbrødrene og Kristi Menighet delvis
inn i hverandre, de samme predikantene
reiste gjerne i begge sammenhenger og
flere menigheter opplevde interne spenninger. Den samme spenning illustreres
i tidsskriftet Nye og Gamle Ting, utgitt
av Devold i 1885 og med bidrag fra både
plymouthbrødre og Kristi Menighet-forkynnere. I perioden 1895-97 utgav for
øvrig Devold et nytt blad, Bibelvennen.
Fra 1880-årene og fram til 1. verdenskrig mottok Kristi Menigheter økonomisk
støtte fra Church of Christ i USA. Skotten
R.P. Anderson ble utsendt til Norge i 1904
for å lede arbeidet. Gjennom hans innsats
ble arbeidet reorganisert. Han var aktiv
skribent i De gamle stier, som i identitetsmessig forstand bandt menighetene
sammen inntil det midlertidig opphørte
i 1916.
Selv om man til å begynne med stilte
seg avvisende til ►pinsebevegelsen og
derfor, kanskje, mistet flere av sine predikanter nettopp til den nye bevegelsen,
er Kristi Menigheter av i dag forholdsvis
karismatiske i sin betoning. Pr. i dag har
man kun menighet i Fredrikstad og Halden. Landets eldste pinsemenighet, Betel
på Nærsnes (stiftet 1888), var imidlertid
opprinnelig en Kristi Menighet.
■ Geir Lie
KRISTOFFERSEN, SIGMUND
TERJE (f. 1953) er utdannet vernepleier,
men etablerte i 1990 pinsemenigheten
Betel, Hommersåk hvor han siden har
vært hovedpastor. Menigheten har opplevd jevn vekst og teller idag i underkant
av 200 voksne medlemmer. Kristoffersen
har dessuten etablert og leder et relasjonsnettverk hvor 5-6 nabomenigheter
er representert gjennom sine respektive
pastorer.
■ Geir Lie
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Sigmund Kristoffersen - pastor i Betel,
Hommersåk.
KVALHEIM, ALFRED (1892-1979),
født i Kvalheim, Nordfjord, omvendt
i 1913 og døpt i Tacoma, Washington,
USA, i 1917. Etter en tid som evangelist
i Amerika kom han til Norge i 1919. Han
ble banebryter for pinsevekkelsen mange
steder, spesielt i Nord-Norge. Han ble
brukt til vekkelse, og i flere tilfeller ble
det dannet menigheter i forbindelse med
Kvalheims virke.
Kvalheim kom som den første pinseevangelisten til Troms. Han var med en
fiskerbåt fra Vestlandet, og da de skulle
drive fiske i Vågsfjorden, ‘kastet de meg
av her’, som han selv sa det senere. Han
søkte jobb som gårdsgutt i Ibestad og fikk
den. I tillegg til jobben begynte han med
møter. Det første møtet holdt Kvalheim i
stua til en mann som bare ble kalt Martin skomaker. Da denne skomakeren ble
omvendt, brøt vekkelsen løs. Senere ble
Kvalheim redskap til vekkelser i Flakstad
i Lofoten og Andørja. Det var ofte stor
motstand og uro i møtene, men ‘Guds
verk’ gikk fram. Ved en dåpshandling i
Rollneselva i Ibestad i 1931 kom gemyttene i kok. Mens Kvalheim tok imot dem
som skulle døpes, begynte noen å kaste
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stein på dem, men dåpen ble gjennomført
og vekkelsen fortsatte.
Han var pioner i Harstad og en tid
forstander i menigheten som ble grunnlagt her. Da han var lærer ved den årlige bibeluken i Lofoten, sammen med
Oscar Nilsen, ble 27 omvendt i løpet av
møtene.
Alfred Kvalheim ble også kjent som
lokalbygger. Gudshusene var enkle og
billige, men Kvalheim var en grundig
byggmester også her, som i ‘Guds rike’.
Han var gift med evangelisten Ågot
Aalerud. Han var en særpreget pioner
som inspirerte mange med sin gudsfrykt
og tjenesteiver, en ‘sann høvding i Guds
rike’.
■ Oddvar Nilsen
KVINNESYN. Pinsebevegelsens grunnlegger ►T.B. Barratt utgav i 1933 boken
Kvinnens stilling i menigheten hvor han
argumenterte for en frigjøring av kvinner
i samsvar med de ‘tjenestegaver’ de var
blitt betrodd. Barratts vidsyn har i mange
sammenhenger blitt neglisjert, og menn
med menighetsansvar synes i stor grad i
mange år å ha vært i utakt med menigheten forøvrig, idet fotfolket ofte har vært
mye mer positivt innstilte til frigjøring av
kvinners naturlige forkynner- og ledergaver. Lederskapet i pinsemenigheten Filadelfia, Oslo kom imidlertid i 2007 fram
til at kvinner, iallfall i teorien, kan inneha
samme beslutningsmyndighet som menn
ved at alle menighetsposisjoner prinsipielt sett nå står åpne for dem. Det er grunn
til å anta at den nylige kursendringen vil
kunne bidra til strukturelle endringer også
i andre pinsemenigheter.
Også i karismatiske menigheter opplever mange kvinner kjønnsdiskriminering,
idet man ofte må være særdeles dyktige
for at beslutningsposisjonene skal tilgjengeliggjøres.
■ Geir Lie

LANDRØ, MARIT (f. 1941), pinseforkynner og sjelesørger. Landrø er oppvokst
i et misjonshjem og tok et kristent standpunkt som 14-åring. I løpet av lærerutdannelsen i Volda lot hun seg døpe i 1961
og ble tillagt den lokale pinsemenigheten
to år senere. I tillegg til 4-årig lærerskole,
grunnfag i kristendomskunnskap (Universitetet i Trondheim) og rådgivning
(Høgskulen i Volda), samt pastoralklinisk
utdannelse fra henholdsvis Modum Bad
og USA, har hun en master- og D.Miss.
grad fra Fuller Theological Seminary
(1987). Avhandlingen har tittelen ‘Changing worldview of Nguni Africans and its
implementation for Norwegian Pentecostal missionaries.’
Landrø har vært misjonær i Swaziland
(1966-75), ansvarlig for Bibel- og Misjonsskolen på Hedmarktoppen Folkehøyskole (1976-94), pastor i Pinsekirken
i Heimdal (1994-97) og arbeidet ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad (199798). Hun er daglig leder av ►Synzygus
(Kontor for Sjelesorg og Veiledning rettet
inn mot kristne ledere), en stilling hun har
innehatt siden kontorets oppstart i 1998.
■ Geir Lie
LANGEMYR, BJARNE VILHELM
(f. 1933), forkynner og tidligere menighetspastor. Han opplevde ‘åndsdåp’ gjennom personlig forbønn fra ►Hans-Jacob
Frøen i 1974, etter å ha kommet i kontakt
med misjonsorganisasjonen ►Ungdom i
Oppdrag året i forveien. Her virket han
som heltidsarbeider i perioden 1974-76.
Senere (1979-81) tok han pastoransvar
i den nyetablerte menigheten ►Kristent
Fellesskap, Søgne og deretter (1982-85)
i misjonsmenigheten i Stjørdal.
Langemyr fikk også kontakt med et
allerede eksisterende tverrkirkelig bønnefellesskap i Levanger, som tok navnet
Kristent Fellesskap rundt 1981-82. Fellesskapet hadde delvis utspring i den

lokale metodistmenigheten, hvor 30-40
ungdommer, støttet av pastor Hjalmar
Gjøvåg, gjorde sine karismatiske erfaringer. Andre i gruppa hadde bakgrunn
fra ►Misjonsforbundet, som etablerte
menighet på Levanger i 1976. Misjonsmenigheten ble riktignok oppløst etter ett
års tid, men alle derfra valgte å slutte opp
om bønnegruppa. Idet fellesskapet erklærte seg som menighet i 1987, foretok
man navneskifte fra Kristent Fellesskap
til Nytt Liv. I 1991 valgte imidlertid menigheten å fusjonere med Verdals-menigheten ►Elihu.
Langemyrs engasjement på Levanger sammenfalt i tid med hans opphold
på Stjørdal. Etter interne stridigheter i
misjonsmenigheten sa han opp stillingen og etablerte i stedet en frittstående
menighet på stedet (som i løpet av et par
år ble en del av ►Foursquare i Norge). I
1987 flyttet Langemyr til Stathelle hvor
han i løpet av ett års tid fungerte som
Foursquares tilsynsmann i Skandinavia.
Deretter fulgte ett år på bibelskole i Uppsala før Langemyr flyttet til Kristiansand
og gikk inn fellesskapet Troens Ord. Ut
av dette fellesskapet vokste menigheten
Livets Lys fram, hvor Langemyr var
med i grunnleggelsesfasen. Menigheten
ble siden nedlagt på grunn av indre uro,
og Langemyr valgte nå å engasjere seg
i Kristiansand Bibelsenter (1993). Også
i denne menigheten ble han kun en kort
periode.
■ Geir Lie
LARSEN, SEVERIN (1863-1954),
født i Kvelle, omvendt i tidlig ungdom,
medlem av ►Metodistkirken i Larvik,
samt predikant i Metodistkirken og Det
norske ►Misjonsforbund. I 1895 ble han
døpt og medlem i Første Baptistmenighet i Oslo. Larsen var forstander i flere
baptistmenigheter, deriblant i Halden i
1907, da han ble en sentral skikkelse i
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pinsevekkelsen, som brøt fram over hele
landet. Han tilhørte Det norske ►Baptistsamfunn resten av sitt liv, men virket mye
blant pinsevenner i hele Norden, spesielt
som bibellærer. Han var en meget benyttet stevnetaler og underviste i bibeluker
til han var nesten 90 år.
Om gjennombruddet i Halden i 1907
skrev han: ‘Helt fra morgenen brant det
en underlig ild i mitt bryst, og da møtet
begynte, var himmelens sluser åpne over
oss. Ånden førte meg hen til ordet om
Getsemane-kampen, og alt var så levende
som om vi skulle vært med Jesus der. Da
talen var slutt, reiste en bror seg for å
vitne. Ånden grep, og han ble så overveldet at han gikk midt ned i salen. Der falt
han på kne med uendelig takk og jubel,
mens hele forsamlingen ble slått ned med
en forunderlig makt.’ Den samme kvelden ble Larsen ‘åndsdøpt’. ‘Ånden førte
meg i min ånd til alle folk og stammer og
tungemål, og med ett ble jeg grepet av en
overnaturlig makt, og jeg talte det språk
som Ånden ga meg!’
I en ‘seiersrapport’ fra 1908 skrev Larsen: ‘Vi har det dyrebart iblant oss, ofte
stor jubel, men også harde stormangrep
fra fienden. Men krigen er Herrens. Halleluja! Mange taler i tunger og er lykkelige.’
Severin Larsen har blant annet skrevet bøkene Aandens liv og husholdning
(1909), Hvorfor den kristne menighet ikke
har mer fremgang (1913), Gjenfødelse
– Aandsdaab (1926), Rettferdiggjørelse,
frigjørelse, helliggjørelse (1933), Allsidig
frelse (1938), Himmelliv og himmelfart
(1941), På ferden gjennom verden i 80 år
(1945) og Utenfor leiren og Livsreligionen (1963).
■ Oddvar Nilsen
LATTER RAIN BEVEGELSEN oppstod ved nystartede Sharon Bible School i
North Battleford, Saskatchewan i Canada
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Severin Larsen - baptistforkynner som
mottok pinseerfaringen i 1907.
i februar 1948. Foranledningene var flere
- eksempelvis bibelskolerektor George
Hawtins besøk i Vancouver i november
1947, hvor han overvar en kampanje
med helbredelsesforkynneren William M.
Branham.
Hawtin hadde nylig flyttet til North
Battleford og ble bibelskolens første rektor da denne startet 21. oktober 1947. Inspirert av møtekampanjen med Branham,
oppmuntret Hawtin til intensiv bønn og
faste da han vendte tilbake fra Vancouver. Den intensive perioden varte i flere
måneder, og en mann hevdes å ha fastet
sammenhengende i 42 dager.
På linje med den opprinnelige pinsebevegelsen var også Latter Rain en
restaurasjonsbevegelse. Den opprinnelige pinsebevegelsen var omlag 50 år, og
mange mente denne hadde sviktet sine
opprinnelige idealer og nå søkte å tilpasse
seg ‘denne verden’.
Felles for både den opprinnelige pinsebevegelsen og Latter Rain var troen på
at Jesu snarlige komme stod for døren.
Man trodde videre at Jesu komme ville
foranlediges av en verdensomspennende
vekkelse. Man hadde også identisk histo-

rieforståelse ved at kirkehistorien fra 300tallet til reformasjonstiden ble forstått
som en forfallshistorie. Først fra og med
Martin Luther, hevdet man, begynte Guds
gjenreisning av tapte bibelske sannheter.
Latter Rain bevegelsens eksponenter la
stor vekt på håndspåleggelse som gunstig
forutsetning for mottakelse av ►nådegaver. Spesielt ►apostel- og profetgaven
stod høyt i kurs, og man skjelnet mellom
det å inneha et profetembede og det kun å
bære frem et profetbudskap.
I North Battleford hadde man til å begynne med bifalt en kongregasjonalistisk
styringsmodell, idet ingen ytre instans
kunne overprøve en lokalmenighets
beslutningsmyndighet. Hawtin skulle
imidlertid snart få et annet syn på dette.
Allerede i 1950 var han tydelig på at om
lokale ledere innehadde lokal myndighet, var de likefullt undergitt omreisende
apostler og profeter.
Delvis kan nok Hawtins kursendring
forklares på bakgrunn av intern maktkamp innen bevegelsen. Flere tusen
troende hadde møtt opp allerede under
deres andre campmeetingarrangement
i juli 1948. Disse kom fra hele Canada
og fra 18 stater innen USA. Mange av
møtedeltakerne var pastorer og menighetsledere, og den nye bevegelsen
fikk raskt flere nedslagsfelt. Gjennom
svensk-amerikaneren A.W. Rasmussen
fikk Hawtin innbydelse som hovedtaler
ved the Independent Assemblies of Gods
landsmøte i Canada. Her deltok blant
andre svensk-amerikaneren Joseph Mattson-Bozé. Han vendte deretter tilbake til
hjemmemenigheten, Filadelfiaförsamlingen i Chicago, som straks ble nedslagsfelt
for den nye bevegelsen. Som redaktør for
pinsetidsskriftet Herald of Faith sørget
Bozé dessuten for ytterligere profilering
av Latter Rain aksentueringen. Et annet
nedslagsfelt ble menigheten Glad Tidings Temple i Vancouver, hvor Reginald
Layzell var pastor. Også Thomas Wyatts

Wings of Healing Temple i Portland, Oregon må nevnes, samt Myrtle D. Bealls
Bethesda Missionary Temple i Detroit,
Michigan og Ivan Q. Spencers Elim Bible
Institute i Lima, New York. Etterhvert ble
North Battleford-menigheten mindre toneangivende innenfor bevegelsen.
Det er vanskelig å ha noen kvalifisert mening om hvorfor. Flere anklaget
Hawtin-brødrene for å ha forfektet tvilsom teologi, og noen brøt med dem på
grunn av den såkalte ‘Manifest Sons of
God’-læren, som hevdet at en elitegruppe
blant de troende ikke ville dø fysisk, men
allerede under sitt jordeliv få del i et
tilsvarende legeme som Jesus oppnådde
i etterkant av sin fysiske oppstandelse.
Hva de ulike understrømningene la i
uttrykkene ‘the Manifest Sons of God’,
‘the Manchild’, ‘the sons of God’, ‘the
Bride’, ‘the overcomers’ eller ‘the true
church’, varierte. Enkelte forkynte også
‘Ultimate Reconciliation’, med andre ord
den såkalte apokatàstasislæren, i kristen
dogmehistorie kjent gjennom blant annet
Origenes, som hevdet at hele skapningen,
også satan og demonene, til slutt ville la
seg frelse.
Latter Rain bevegelsen, eller som motstanderne kalte den, the New Order of the
Latter Rain, greide aldri å infiltrere de
eksisterende pinsesamfunnene i Canada
og USA (og langt mindre kristenheten
forøvrig). Tallmessig ble bevegelsen
derfor ubetydelig, selv om den fikk et
visst nedslagsfelt i alle verdensdeler.
Den indirekte betydningen var imidlertid
betraktelig større, ikke minst gjorde dens
innflytelse seg gjeldende overfor den karismatiske bevegelse, som i USA oppstod
omkring ti år senere.
Cecil Cousen, ex-forkynner innen
det britiske pinsesamfunnet Apostolic
Church og som fikk en viss innflytelse
både i Storbritannia og Danmark, møtte
Latter Rain bevegelsen i 1949. Impulser
inn i den amerikanske ►Shepherdingbe99

vegelsen kom gjennom både John Poole,
Bob Mumford og Ern Baxter. George
Warnocks bok The Feast of the Tabernacles har også hatt en viss innflytelse. Det
samme gjelder for Graham Truscotts bok
The Power of His Presence med undertittel The Restoration of the Tabernacle of
David, utgitt på Ralph Mahoneys World
Map Assistance Plans bokforlag.
I Sverige fikk Latter Rain bevegelsen
et lite nedslagsfelt, og primært gjennom
Alvar Lindskogs Östermalms Fria Församling i Stockholm. Det samme var ikke
tilfelle i Norge. Riktignok hadde North
Battleford-menigheten mottatt brev fra
Norge i 1948 med forespørsel om besøk
fra Canada, men pinsebevegelsens ukeavis ►Korsets Seier har kun to referanser til bevegelsen som sådan: Ingeborg
Skarre Sandal skrev en positivt vinklet
artikkel om den kanadiske bevegelsen i
1948 mens Martin Ski gav en negativt
vinklet redegjørelse to år senere.
■ Geir Lie
LAUVÅS, FINN-ARNE (f. 1950), forkynner innen De ►Frie Evangeliske Forsamlinger, men har møter og kampanjer
i alle evangeliske kirkesamfunn. Etter
en kristen omvendelse som 24-åring har
Lauvås virket som heltidsforkynner siden
1977. Han har holdt kampanjer i Østeuropa, Storbritannia, Sør Amerika og Asia.
Lauvås har skrevet mange sanger, og
de fleste av disse er gitt ut på fem CD’er.
Hans mest kjente sang er kanskje ‘Jesus
har frelst min sjel’. I tillegg til å ha utgitt
mange hundre undervisningstaler fra Bibelen på PC er Lauvås dessuten forfatter
av flere bøker.
■ Asbjørn Froholt
LENDE, TORE (f. 1945), initiativtaker
til norske fellesskap og menigheter som
knyttet seg opp mot britiske Restora100

tionist-miljøer. Selv etablerte Lende en
husgruppe på Bryne i 1972. Denne flyttet etter hvert til Stavanger og tok navnet
Kristen Tjeneste i 1978. Ti år senere formaliserte fellesskapet seg som menighet
med Trygve Brekke som pastor. Lende
forlot menigheten i 1990.
■ Geir Lie
LIE, GEIR (f. 1959), lektor, skribent og
forsker. Geir Lie er Norges fremste kjenner av ►pinsebevegelsen, den karismatiske bevegelse og tilgrensende områder.
Han har hovedfag i kristendomskunnskap
fra Det teologiske ►Menighetsfakultet i
1995 med en hovedfagsavhandling om
E.W. Kenyon. Han har også grunnfag i
engelsk, spansk og bedriftsøkonomi.
Lie har bakgrunn fra Det norske
►
Baptistsamfunn. Han ble døpt i 1976,
reiste i et baptistisk karismatisk evangeliseringsteam i 1978-80, var så barne- og
ungdomsarbeider i Brumunddal Baptistmenighet 1980-81 og arbeidet ved
Kontaktsenteret P22 i perioden 1982-83,
samtidig som han oversatte E.W. Kenyons bøker til norsk. I 1983-84 gikk han
på Victory Bible Institute i Tulsa, Oklahoma. Fra 1984 til 1988 var han medlem i
Guds Lam Kirke mens han en del av tiden
studerte teologi på Menighetsfakultetet.
Han har senere tatt klart avstand fra Guds
Lam Kirke. Lie var hjemmeværende med
barn fra 1991 til 2001 mens han studerte
og arbeidet aktivt med forskning og skribentvirksomhet.
Geir Lie var en av initiativtagerne til
Karismatisk Forum som ble opprettet
i 1998 som et faglig økumenisk fellesskap som arbeider med spørsmål i
tilknytning til pinsebevegelsen og den
karismatiske bevegelse, og han var i flere
år forumets leder og drivende kraft. Han
var også initiativtager til og er leder for
►
Acta-biblioteket som spesialiserer seg
på pentekostal/karismatisk litteratur. Fra

2002 har Lie utgitt tidsskriftet Refleks og
fra 2003 bøker på forlaget ►REFLEKSPublishing. I 2007 startet han dessuten
Akademia forlag.
Lie har publisert i overkant av 30 artikler om ►hellighetsbevegelsen, pinsekristendom og moderne karismatikk, og han
har utgitt en omfattende bibliografi innen
de samme områdene. Han har etablert et
stort internasjonalt kontaktnett og blir
hyppig benyttet som ressursperson i ulike
media og akademiske institusjoner. Lies
arbeid er preget av stor oversikt kombinert med omfattende detaljkunnskaper.
Han har et kritisk perspektiv, men samtidig et personlig engasjement for det
han ser som sunn og ærlig karismatisk
fornyelse.
■ Litteratur: Geir Lie, E.W. Kenyon:
Cult Founder or Evangelical Minister?
(2003), idem, Plymouthbrødrene, hellighetsbevegelsen, pinsebevegelsen og
moderne karismatikk: en bibliografisk
introduksjon (2005).
■ Tormod Engelsviken
LIE, KLARA (f. 1933), helsesøster som
bygget opp sjelesorgtjenesten i ►Oase.
Gjennom pastor ►Hans Christian Lier
ble Klara Lie kjent med den karismatiske
bevegelse på luthersk grunn i Oslo. Hun
ble en av medarbeiderne i Evangelisk
Forum, som fornyelsesmøtene i Bogstadveien kapell ble kalt fra 1972. Hun ble
med på Oase-dagene i Misjonsaulaen fra
1975 og var en av de kvinnelige lederne
som naturlig ble med i Oases lederskap
da bevegelsen ble startet etter det første
sommerstevnet i 1980. Hun var med fram
til 1989.
Hennes særlige tjeneste ble knyttet til
sjelesorgarbeidet i Oase, som hun alene
eller sammen med andre ledet fra 1980
til 1989. Denne tjenesten med sjelesorg, veiledning og forbønn var av stor

betydning og ble et særpreg for Oases
virksomhet. Man nøyde seg ikke med en
kort eller felles forbønn. Alle som trengte
det, fikk en personlig samtale og ble om
nødvendig henvist til videre samtale eller
behandling hvis det var nødvendig. Klara
Lie utarbeidet veiledning for de frivillige
sjelesørgerne og holdt kurs for dem før
sommerstevnene. Forbønn for syke ble
gjort i egen gudstjeneste, etter personlig
samtale.
Omlag 70% av samtalene hadde fornyelse som største behov. De andre temaene
var utrustning til tjeneste, ►nådegaver,
sykdom, familieproblemer, frelsesvisshet
og skrifte.
Klara Lie deltok som taler og sjelesørger i mange sammenhenger landet rundt
og har også deltatt på kurs og retreat for
misjonærer i flere verdensdeler, Hun har
skrevet om Oases første 10 år. Hun har
også skrevet om åndelig omsorg i helsevesenet, som høgskolelektor knyttet til
Høgskolen i Oslo.
■ Bibliografi: Klara Lie, Eksistensiell og
åndelig helseomsorg: en praktisk veileder
(2002), idem, Fra Helligånd-seminarer til
Oases virksomhet de første 10 år (2004).
■ Jan Gossner
LIER, HANS CHRISTIAN (1926–98),
sjømannsprest og bymisjonær som startet
Evangelisk Forum i Oslo, brakte Oasenavnet til Norge og var en av grunnleggerne av ►Oasebevegelsen.
Lier var fra Kristiansand og virket som
prest i ulike stillinger på Sørlandet før han
i 1960 ble sjømannsprest i New York og
Baltimore. Han var også prest ved den
norske ambassaden i Washington D.C.
I 1963 ble han hovedprest i Oslo Indremisjon (nå Kirkens Bymisjon) med base
i Bogstadveien kapell. Han ble rammet
av Parkinsons sykdom og måtte slutte før
oppnådd aldersgrense. Men han fortsatte
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som forkynner og evangelist så lenge han
kunne. Han døde i 1998, 72 år gammel.
Lier var en svært allsidig og kreativ
bymisjonær og prest. Han fikk idéen til
telefon-sjelesorg fra storbyene i USA og
startet Kirkens SOS i Oslo, som nå er en
landsomfattende tjeneste.
Lier tok imot de radikale ungdommene
fra ►Jesusbevegelsen og var prest og veileder for dem, både i Guds Fred i Nordbygata, på Fredens Bolig i Lommedalen
og på gospelkveldene i Trefoldighetskirken, de som i mer enn ti år samlet over
tusen mennesker på sine møter.
Lier startet med møter i Bogstadveien
kapell som han kalte Evangelisk forum.
Folk kom etter hvert fra hele Oslo. I 1969
møtte han den karismatiske vekkelsen på
en tur i England. En anglikaner, pastor
Roy Jeremiah, ba for ham, og han ble
fylt av Ånden og talte i tunger. Hans
forkynnelse fikk en ny tone, og møtene
i Bogstadveien kapell en ny overskrift:
Gud har mer å gi! Snart begynte glemte
►
nådegaver å komme i bruk. ►Tungetale,
tydning og profetiske budskap ble vanlig.
Man ba for syke, og nye lovsanger satte
sitt preg på møtene.
Lier var en av de to prestene som
Morgenposten på 1970-tallet brukte hele
førstesiden på: ‘Prester i Kirken: Vi taler
i tunger!’. Den andre var prest ved Sjømannskirken på Bygdøy, ►Hans-Jacob
Frøen.
I midten av 1970-årene var Lier i Rotterdam. Her møtte han i Heemradssingel
et tverrkirkelig, pastoralt senter som het
Communiteitshuis Oase. Her hadde man
karismatiske møter hver søndag kveld,
bibeltime på onsdag og en lørdag i måneden Oase-dag. Senteret var en avlegger av
London Healing Mission og hadde som
symbol en fontene inne i et kors.
Lier tok Oase-navnet med seg til Oslo,
og begynte med Oasedager i Det norske Misjonsselskaps lokaler en lørdag
i måneden etter mønster fra Holland.
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Forkynnelse, lovsang, forbønn for åndelig fornyelse, utrustning med nådegaver,
skriftemål og salving og bønn for syke ble
praktisert med tro og forventning.
Midt på 1970-tallet var såpass mange
lutheranere berørt av den nye vekkelsen
at det ble diskusjon om forståelsen av
den karismatiske erfaringen. Skulle man
godta pinsevennenes betegnelse ‘Åndens
dåp’ eller skulle man bruke ‘Åndens
fylde’? En var fra luthersk hold redd for
en todeling av kristne. Det var en av grunnene til at man begynte å arrangere seminarer om Den Hellige Ånd. Men viktigst
var det å formidle det rike liv i Ånden
som mange nå hadde erfart. Det første av
disse seminarer ble holdt i Bodø i 1975,
og hovedtalere var Hans Christian Lier
og skoleungdomsprest ►Oddvar Søvik.
Dette ble forløperen til seminaret om
Åndens gjerning i liv og tjeneste i Oslo
i februar 1977, der oppslutningen ble så
stor at en måtte leie Storsalen, og omkring 1200 mennesker deltok. Lier var
en av hovedtalerne. Han ble sitert i Vårt
Land etter helgen: ‘Noe er på gang! Dette
er vår tids vekkelse.’ Lier var også med
på flere av de andre seminarene som ledet
frem til dannelsen av Oase i Kristiansand
sommeren 1980.
Sykdommen svekket ham fysisk, men
han talte på flere sommerstevner, til
sist fra en campingseng i Gimlehallen.
Da hadde han skrevet boken Jeg er fri!
(1981) der han sier at han har opplevd de
tre første bokstavene i ordet frisk, nemlig
f-r-i! Lier var en evangelist blant prestene
i Den norske Kirke, og en inspirerende
forkynner av evangeliet og Åndens liv.
Sterkt svekket av sykdommen var det likevel en optimistisk tone i den siste boken han fikk skrevet så sent som i 1991:
Gled deg! Lier arbeidet mye med formen
i sine taler, og de var disponert slik at det
var lett å huske dem. Han var medforfatter av en de mest brukte konfirmantbøkene i landet, Mer enn du aner, som utkom

første gang i 1977. Lier døde etter et langt
sykeleie i 1998.
■ Jan Gossner
LIND, BJARNE, født i Torsnes i 1926.
Han har vært forstander i Torsnes, Sokndal, Rakkestad og Fredrikstad og har i
tillegg et langt liv som misjonær i Kenya,
sammen med kona Åse. De reiste hit
første gang i 1963, med pinsemenigheten
Sion, Sellebakk som utsender. I 1980
startet Lind misjonsarbeid i Uganda. Lind
er fremdeles i aktiv tjeneste både i hjemlandet og på misjonsfeltet.
■ Oddvar Nilsen
LINKAS, ODDVAR (f. 1939), grunnlegger av menigheten Vekkelsessenteret i
Fredrikstad. Han har bakgrunn fra ►Metodistkirken, men ble døpt og ‘åndsdøpt’ i
►
Kristi Menighet. Linkas virket i ►Maran
Ata vekkelsen fra dens begynnelse, men
brøt ut i 1968 fordi sentrale forkynnere
bifalt skilsmisse og gjengifte blant egne
predikanter. Linkas startet Vekkelsessenteret i 1970.
■ Geir Lie
LOVSANG og TILBEDELSE er forsåvidt ikke nye begreper, men det vi
kaller den moderne lovsangstradisjonen
har røtter tilbake til 1970-tallet. Denne
kjennetegnes blant annet av repeterende
tekster og enkle melodier. Amerikanske
plateutgivelser fra blant annet Maranatha
Music og Hosanna Music ble viktige
inspirasjonskilder for dannelsen av ulike
lovsangskor og lovsangsgrupper (for
eksempel Doxa og Ambassadør) i norske menigheter. Fornyelsesmiljøer som
►
Sarons Dal og ►Oasebevegelsen tok
tidlig i bruk de nye lovsangene i sine
møter. Også ►trosbevegelsen ble en viktig døråpner for sangene, og menigheten

Oslo Kristne Senter var tidlig ute med å
spille inn og utgi egenproduserte lovsanger på plate. Toneangivende norske lovsangere har vært og er blant annet Lars
Petter Berg, Per Søetorp, Bjørn Aslaksen,
Rudi Myntevik og Jan Honningdal. Også
Impuls og Ungfila LIVE bør fremheves
som impulsgivere for norsk lovsang de
siste fire-fem årene.
Den moderne lovsangen har blitt et globalt fenomen, og Hillsong-menigheten i
Australia, Soul Survivor-miljøet i England og Passion-bevegelsen i USA har
vært viktige premissleverandører. Ikke
minst gjennom ønsket om å tilpasse den
musikalske innpakningen til nye tider og
nye generasjoner, har den moderne lovsangstradisjonen i økende grad tatt opp i
seg musikalske impulser fra populærkulturen. Et stadig økende antall låtskrivere,
med blant annet Darlene Zschech, Matt
Redman, Don Moen og Noel Richards i
spissen, har også sørget for en jevn tilstrømning av nye sanger.
Mens lovsangen tidligere var forbeholdt menighetenes internsamlinger, ble
den nå av stadig flere en viktig suksessfaktor for platesalg og konsertvirksomhet. Kritiske røster har forøvrig hevdet at
lovsangsmusikken har gått på bekostning
av den musikalske bredden, og enkelte
har uttrykt frykt for at lovsangen har blitt
redusert til en lettvint vei til suksess.
Lovprisning og tilbedelse, som fenomen, ble i publisistisk form aktualisert
allerede i 1973 med Merlin R. Carothers
bok Guds makt ved lovsang. Senere kom
Rachel Jeffreys bok Innta høyder ved lovsang (1985) og Tom Inglis Lovsangens
tjeneste (1990), som begge øvde innflytelse på norske lovsangsmiljøer. Engelskspråklige bøker som har øvd innflytelse i
norske lovsangsmiljøer, inkluderer Janny
Greins Called, appointed and anointed
(1983), Graham Kendricks Worship
(1984) og Graham Truscotts The Power
of His Presence. The Restoration of the
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Tabernacle of David (1969). Tom Inglis
utarbeidet dessuten et undervisningsopplegg på 26 leksjoner som ble oversatt til
norsk som Salmodiskolen. Lars Petter
Berg holdt det første kurset i Norge, og
i perioden 1991-99 holdt Per Søetorp 46
kurs i 37 menigheter tilhørende 8 ulike
trossamfunn. Over 4000 personer har
fullført kurset i Norge.
Flere av ovennevnte bøker og publikasjoner har bidratt til forestillingen
om lovprisning og tilbedelse som (1)
nærmest instrumentelle redskap hvor
intensjonen i stor grad synes å være å
bevege Gud til å handle i samsvar med
gitte ønsker, eksempelvis intensivering
av Guds nærvær (som om nærvær er en
kvantifiserbar størrelse og hvor Guds allestedsnærværelse nedtones), ‘salvelse’
(som nærmest tingliggjøres, idet denne
ikke eksklusivt blir et uttrykk for Guds
utrustning/nærvær, men snarere blir en
selvstendig størrelse i forhold til Guds
person), frigjøring av åndsgaver, tegn
og under i møtene versus (2) synet på
lovsang/lovprisning/tilbedelse som noe vi
gir Gud ene og alene fordi Han er verdig.
Fra mer sofistikert lovsangshold har man
prøvd å skjelne mellom Guds allestedsnærværelse og Hans manifesterte eller
merkbare nærvær, som angivelig kan
intensiveres ved hjelp av lovsang.
■ Bibliografi: Kenneth Lie, Lovsang
- middel til ekstase eller en vei til Gud?
(1996).
■ Geir Lie og David André Østby
LUDVIGSEN, MARTIN (1928-74),
født i Trondheim og evangelist fra 1951,
utsendt fra pinsemenigheten Betel, Trondheim. Ludvigsen dro samme år til Belgia,
der han arbeidet fram til 1960, da han dro
til Belgisk Kongo sammen med sin hustru Norunn. Her fikk de en ‘rik’ virketid,
samtidig med at det var en turbulent tid i
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landet, der de og andre misjonerer opplevde mange livstruende situasjoner. Ekteparet Ludvigsen fikk det meget travelt
med flyktningarbeid i Kalonge, sammen
med flere andre misjonærer. De fikk tomt
til misjonærbolig av distriktets konge i
1962. Fra gammelt av hadde dette vært
et sted for djeveltilbedelse. Nå ble ‘livets
ord’ forkynt herfra.
I 1967 ble det igjen uro i Kongo. Ludvigsen og Werner Haugen fikk midlertidig oppholdstillatelse i Rwanda, men
måtte også reise herfra.
I 1974 tok Martin Ludvigsen, som var
utdannet flyger, av fra Kavumu flyplass
for å fly til Bukavu. To nasjonale var
sammen med ham. Flyet kom aldri fram,
og de som var om bord ble aldri funnet.
Det er tette jungelområder her, og det ble
satt i gang en storstilt redningsaksjon med
blant annet fire fly, men jungelen hadde
lukket seg over Ludvigsens fly og dem
som var i det.
Først 29 år etter, i 2003, ble flyet funnet
- av gullgravere. Et kart som viste veien
til en gammel gullskatt i Kongos jungel,
førte dem i stedet til vraket av en Cessna.
Dermed ble det gamle mysteriet oppklart.
Flyet styrtet antakelig i en voldsom tropestorm. Enken, Norunn Ludvigsen, fortsatte misjonsgjerningen i Kongo etter at
mannen ble borte. Det er nå reist en minnestøtte i Kaziba over Martin Ludvigsen.
■ Bibliografi: Fredrik Schjander, Kommer ikke flyet?, Willy Ludvigsen, Reisen
inn i dype landskap.
■ Oddvar Nilsen
LUNDBY, EINAR (1894-1978), lege,
sjelesørger og forbeder. Lundby tok et
avgjort kristent standpunkt i 1935 og
deltok samme året på Oxfordbevegelsens
første ‘house party’ i Norge, på Høsbjør
Turisthotell i Furnes. I etterkant av dette
ble det dannet en kristelig legeforening

hvor Lundby var formann i 15 år.
Av en svensk biskop er Lundby blitt
omtalt som ‘Nordens største karismatiker.’ Hans vektlegging av ‘Guds
direkte ledelse i det enkelte menneskes
liv’ fanger i alle tilfelle inn essensen av
den karismatiske erfaring, og Lundby ble
både sjelesørger, mentor og forbilde for
en rekke personer som selv skulle finne
sin plass innenfor norsk karismatisk fornyelse.
Sammen med kollega Gordon Johnsen
fikk Lundby ‘kall’ til å opprette et kristent
hvilehjem og nervesanatorium, og i 1949
ble hvilehjemmet Solborg åpnet på Jevnaker. Rekonvalesenthjemmet var en del
av institusjonen Det kristne Hvilehjem og
Nervesanatorium, og i forbindelse med at
Solborg ble avviklet i 1964, ble Institutt
for Sjelesorg etablert på Modum Bad i
1975. Institusjonen var ‘et synlig uttrykk
for samarbeidet mellom tre av samtidens
markante kristne ledere; psykiateren
Gordon Johnsen, presten ►Peder Olsen og
legen og sjelesørgeren Einar Lundby.’
■ Geir Lie
LUNDE, ALBERT (1878-1938), grunnlegger av menigheten Den Evangeliske
Forsamling, nå Misjonsmenigheten på
Majorstua i Oslo. Som 17-åring forlot
Lunde barndomshjemmet på Lista til fordel for Chicago, hvor han først fikk jobb
på en stolfabrikk, og deretter gikk inn i
den amerikanske marine. Mens han fremdeles var i USA, 13. desember 1896,
opplevde han en kristen omvendelse.
Han hørte D.L. Moody forkynne i 1899
og opplevde dette som skjellsettende. 30.
april 1900 lot han seg troende døpe i New
Haven og deltok samme år på et amerikansk ‘Keswick-stevne’ i Northfield,
Massachussetts, hvor han blant annet
hørte den britiske hellighetsforkynneren
George Campbell Morgan. Få måneder
deretter begynte Lundes spirende evan-

gelisttjeneste, idet han sammen med den
danske predikanten Nils Carlsen tilbrakte
flere måneder blant skandinaviske nybyggere i South Dakota og deretter virket på
Østkysten.
I november 1901 var Lunde igjen tilbake i Norge, hvor han raskt ble engasjert
som evangelist og opplevde vekkelse. Siden han var blitt troende døpt i Amerika,
opplevde han imidlertid stengte dører i
enkelte lutherske kretser. I 1905 kom han
til Kristiania, hvor det også ble vekkelse
og hvor Kristiania Indremisjon, etter mye
påtrykk, til slutt åpnet Calmeyergatens
misjonshus for ham. Lunde flyttet siden
til Kristiania, og Den Evangeliske Forsamling ble stiftet med Lunde som forstander. I 1915 etablerte menigheten seg
i Møllergaten 20. Det ble også stiftet menighet i Trondheim, og i 1928 gikk man
også der til anskaffelse av eget lokale.
Lunde fikk tidlig kontakt med Den
norske Kinamisjon, modellert etter Hudson Taylors China Inland Mission og stiftet av Otto Treider, Johannes Jørgensen
og Hans Riddervold Guldberg. Lunde var
komitéformann fra 1917 til sin død. Fra
og med 1920 har organisasjonen, som nå
heter Evangelisk Orientmisjon, hatt kontor i Oslomenighetens lokaler.
Lunde var gift med datter av Axel Wold,
med forankring i ►plymouthbrødrene.
Lunde hadde mange venner i bevegelsen
og var fortrolig med deres litteratur. En
rekke artikler med plymouthbrødrepåvirkning ble trykket i bladet Evangelisten
(startet i 1911), hvor Lunde stod som
utgiver sammen med Chr. Brøvig, Abraham Thompson, Didrik Andersen, S.O.
Modalsli og Johannes Daasvand.
■ Bibliografi: Albert Lunde, Fire taler
(1905), idem, Prædikener (1905), idem,
Fra Calmeyergadens prædikestol (1913),
idem, Se Han kommer (1941), Martha
Lunde, Albert Lunde. Minner fra hans liv
(1939).
■ Geir Lie
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LYSBÆRERNE, nyreligiøst miljø i
Trøndelag som i perioden 1997-98 opplevde en dreining henimot kristendommen. Daværende Vineyardpastor i Oslo,
►
Kjell Aasmundrud, ble overbevist om at
Lysbærerne representerte selve ‘endetidsvekkelsen’ som ville kulminere med Jesu
gjenkomst. Aasmundrud gav representanter for det nyreligiøse miljøet inngang i
‘pastorgruppa’ i Oslo, et karismatisk
forkynnerfellesskap han selv hadde initiert i 1994. Også pastorgruppa lot seg
innledningsvis fascinere, men reserverte
seg overfor både Aasmundrud og Lysbærerne, idet usunne relasjonsbindinger
mellom mannlige forkynnere og deres
påstått ‘åndelige hustruer’ ble gradvis
avdekket. I forlengelse av at Aasmundrud
i 1998 ble tvunget til å avvikle pastorstillingen i Oslo Vineyard, forfattet menighetens lederskap en rapport som ble forelagt
menigheten og hvor Aasmundrud ble
kritisert for å ha underordnet seg ubibelske profetier som verken menigheten som
sådan eller lederskapet fikk innsyn i. Aasmundrud er idag gift med Inger Handberg, som tidlig ble tildelt rollen som hans
kvinnelige forbeder og ‘åndelige hustru’.
■ Geir Lie
LØBERG, TROND (f. 1956), Oaseleder med felleskristen og internasjonal
bakgrunn. Han begynte å studere teologi
ved Det teologiske ►Menighetsfakultet i
1975, da den karismatiske bevegelsen berørte mange studenter. Han besøkte USA
og skrev spesialavhandlingen ‘Sosialt engasjement i den karismatiske fornyelsen’
(1982). Han ble kjent med den lutherskkarismatiske forkynneren ‘Larry’ Christenson i California og North Heights
Lutheran Church i Minnesota, som under
pastor Morris Vaagenes ledelse ble et
senter for luthersk-karismatisk fornyelse.
Han fant sin kone Joyce i dette miljøet.
Løberg ble menighetsprest på Hau106

gerud i Oslo i 1984, en menighet som
hadde et karismatisk miljø på denne
tiden. Da ►Oase ble organisert og fikk
sin første base i Søndre Skøyen kapell i
Oppsal menighet, ble Løberg senterleder
i 1987 og med i Oases lederskap. Han ble
sokneprest i Lunner i 1995. Han leder nå
den store virksomheten i Storsalen i Oslo,
som i 2007 hadde fire gudstjenester/møter
hver søndag.
Løberg har også ledet lovsangsteam og
arbeidet med å samle og utvikle fornyelsens sanger. Han har oversatt flere sanger
til norsk, blant annet ‘Du er vår Fader’,
‘Mitt liv og min lovsang’ og ‘Ære til Guds
lam’. Han ledet arbeidet med sangboken
Fyll hele jorden med lovsang, som Oase
gav ut i 1990 og som fikk stor utbredelse.
Løberg skrev i 2004 boken Å bygge
menighet i en postmoderne tid.
■ Jan Gossner
LØVÅS, EDIN (f. 1920), forkynner
og retreatleder. Etter å ha tatt et kristent
standpunkt og opplevd ‘åndsdåp’ som
18-åring, begynte Løvås i 1939 ved
Det norske ►Misjonsforbunds treårige
misjonsskole i Oslo. Han virket deretter
som evangelist i nærmere ti år før han i
perioden 1953-54 prøvde seg som ungdomspastor i Betlehem misjonsmenighet,
Oslo. Han var deretter landsevangelist
i perioden 1954-55 mens han de neste
15 årene primært virket som forkynner i
Sverige.
I 1954 etablerte han, sammen med
venner, Disippelordenen, senere kalt
Disippelkretsen, hvor man påla seg selv
forpliktende ordensregler vedrørende
daglig bibellesning og bønn. De etablerte
Sandom Retreatsenter på småbruket Sandom i Ottadalen. Den første retreatuken
ble avholdt i 1955, hvor ►tungetale, tydning og profeti fant sin plass mellom faste
bønner og midt i stille andakter.
Selv om Disippelkretsen som et spesi-

fikt økumenisk ordensbrorskap etterhvert
ble avviklet, skulle Sandom Retreatsenter
bestå. Senteret har forøvrig gitt inspirasjon til etableringen av ytterligere retreatsentra, som Tomasstiftelsen (Kornsjø),
Lia Gård (Koppang) og Peterstiftelsen
(Son).
Løvås var i 1988 med og starte tidsskriftet Over Alt, som fokuserer på bønn,
meditasjon og Kristusmystikk. Tidsskriftet utgis i samarbeid av Sandomstiftelsen,
Lia Gård og Peterstiftelsen.
Løvås møtte i mange år både skepsis og
motstand for sin integrasjon av lavkirkelig spiritualitet og primært katolsk mystikk. Viktige inspirasjonskilder har for
ham vært både Teresa av Ávila (1515-82)
og Ignatius av Loyola (1491-1551). Det
var forøvrig hos Loyola han lærte grunntrekkene i den Jesusmeditasjon han selv
skulle bli kjent for ((1) Se beretningen om
Jesus for deg, (2) Aktiviser din fantasi og
forestillingsevne, (3) Lytt deg inn i replikkene, (4) Fornem atomosfæren og (5)
La bildet av Jesus og hele utstrålingen av
Hans personlighet fylle ditt sinn).
Løvås debuterte på bokfronten i 1950
med Kanskje dette er veien og fulgte to
år etter opp med Åndelige øvelser for en
Kristus-disippel. Samlet sett har han skrevet i overkant av tretti bøker.
■ Bibliografi: Knut Grønvik, Snekkersønnen (1995).
■ Geir Lie
MAGNUS, ALV JOHAN (f. 1944),
leder for misjonsorganisasjonen ►Ungdom i Oppdrag (UiO) / Youth With A
Mission (YWAM) i Norge. Han opplevde
en kristen omvendelse i 1972 etter å
ha kommet i kontakt med det gryende
UiO-miljøet i Oslo. Dette resulterte i et
års avbrekk i studiene ved Universitetet
i Oslo, som imidlertid ble gjenopptatt i
1974 og kulminerte i en magistergrad i

Alv Magnus - leder av Ungdom i
Oppdrag i Norge.
sosiologi i 1978. Deretter fulgte et ett års
studieopphold i USA, med base i Jack
Winters Day Star Ministries-avdeling i
Martinsville, Indiana.
I august 1979 flyttet Magnus til Grimerud utenfor Hamar hvor han ble redaktør for Mot Målet, UiOs eget blad, og
dessuten fikk et pastoralt ansvar for kommunitetslivet på Grimerud. I 1986 avløste
han ►Jan Helge Frøen som leder (National Director) for Ungdom i Oppdrag.
Magnus er dessuten YWAMS
regionsleder for Nordeuropa, med tilsynsansvar
for Norden og de baltiske land. I perioden
1994-2004 var han også leder for Dawnbevegelsen i Norge.
I 1996 skrev han boken Veirydder med
gnagsår med undertittel Hans Nielsen
Hauge og vekkelsen som forandret Norge.
Denne bygger på hans magisteravhandling fra 1978, ‘Vekkelse og samfunn. En
undersøkelse av Haugevekkelsen og dens
virkninger for det norske samfunnet i det
19. århundre.’
■ Geir Lie
107

MAGNUSSEN, JOHAN (1865-1940),
pionerevangelist i ►pinsebevegelsen, født
i Strømstad, Sverige, men oppvokst i Larvik. Han ble omvendt i ►Metodistkirken
her i ung alder, var senere i ►Misjonsforbundet før han ble pinsevenn. Magnussen
følte særlig ‘kall’ til bygde-Norge, ikke
minst Telemark, men virket også mye i
Gudbrandsdalen og en del i Trøndelag.
I 1919 var han redskap til en betydelig
vekkelse i Slemmestad i Buskerud, der
mange kom til troen og ble døpt. I 1923
talte han i et dåpsmøte ved Seljordsvannet, der 1000 var til stede. Han arrangerte
en mengde ►stevner og var selv stevnepredikant som regel hele sommeren
igjennom.
I 1924 fikk Magnussen bil av noen
venner i Stockholm, som mente han
kunne trenge et slikt kjøretøy. Dette
vakte betydelig oppsikt, og avisen Tidens Tegn skrev blant annet: ‘Og ser De
en evangelist i flott selveierbil svinger
opp foran et bedehus, så er det enkens
skjerv fra Stockholm.’ Magnussen fikk
for øvrig mange problemer med bilen. Da
han skulle ha den over grensen, forlangte
tollerne 750 kroner, og Magnussen opplyste at så mange penger hadde han ikke.
Han leste til og med fra Esras bok (7:24)
for tollerne at man ikke skulle ta skatt,
toll eller veipenger av prester og andre
som gjør tjeneste ved Guds hus. Det hjalp
ikke. Bilen ble stående igjen ved grensen inntil det ble foretatt en innsamling
og bilen ble hentet og kjørt til grosserer
Bjercks garasje i Larvik.
Magnussen kjørte ikke selv. Faste
sjåfører var evangelistene ►Hjalmar Ski
og ►Erling Strøm. På fire måneder fikk
Ski 40 kroner i lønn. Det kom nemlig
ingen kollekter mer, for folk mente at en
evangelist som hadde bil, trengte vel ikke
penger. Bilen ble solgt, og pengene gikk
til evangelisk arbeid, forvaltet av Peter
Bjerck.
►
Thor Sørlie skrev fra påskemøtene i
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Skien i 1931, der Magnussen var hovedtaler, at ‘det var krutt i gubben’. Han ble
for øvrig kalt ‘gamle Magnussen’ i en
alder da mange ville ha betakket seg for
en slik betegnelse, men det passet så godt
på ham. I 1936 skrev de i et møtereferat
i Årnes at ‘Magnussen var helt grønn av
nye skudd, det merkes ikke noe gammelt
ved ham’.
I 1934 fikk han være med i en vekkelse i Lunde i Telemark, der 200 søkte
frelse. Vekkelsen begynte i et bryllup,
der en ung jente ‘profeterte’ og ba folk å
omvende seg. Tolv av gjestene begynte å
rope til Gud!
Johan Magnussen var en original forkynner og en trofast sliter. Han var en stor
sjelevinner og hadde omsorg for unge
evangelister som han tok med seg på reisene sine. Flere av disse ble senere kjente
ledere i pinsebevegelsen.
■ Oddvar Nilsen
MARAN ATA, norsk trossamfunn. Da
►
Aage Samuelsen i juli 1957 ble stengt
ute fra den norske ►pinsebevegelsen gjennom et vedtak fattet av pinsebevegelsens
‘brødreråd’ (en uformell gruppe dannet
for anledningen) under bevegelsens store
sommerstevne på Hedmarktoppen, svarte
den populære predikanten med å etablere
sin egen bevegelse.
At han kalte den Maran Ata var ingen
tilfeldighet. Det var navnet på pinsebevegelsens sangbok den gangen, en sangbok
redigert av bevegelsens norske stifter
►
Thomas Ball Barratt. Aage Samuelsen
så på seg selv som Barratts ‘ektefødte
sønn’ og brukte hans enke Laura som
sannhetsbevis.
Bruddet med pinsebevegelsen var
dramatisk for alle parter. En rekke pinsemenigheter rundt om i Norge ble splittet
i to leire. Svært mange steder gikk Aages
tilhengere ut og etablerte egne Maran
Ata–menigheter. Bevegelsen fikk etter

hvert en organisasjon som lignet mye på
pinsebevegelsens egen. Menighetene var
selvstendige, ledet av en forstander og
et eldsteråd, og det ble etablert kontakter
gjennom flere konferanser og ►stevner.
Menighetene sendte også ut en rekke misjonærer. Hva forkynnelse og lære angikk,
skilte de seg ikke ut fra pinsebevegelsen,
men ble preget av Aage Samuelsens særpregede virke.
I Oslo ble menigheten ledet av ►Petter Gylver, som i praksis ble den nye
bevegelsens organisatoriske leder. Men
det var Aage Samuelsen folk samlet seg
rundt. Han hadde vært omstridt – men
også beundret – da han virket innenfor
pinsebevegelsen, og hans forkynnelse
og helbredelsespraksis ble ikke mindre
debattert i tida etter etableringen av det
nye trossamfunnet.
Indre motsetninger førte til en rekke
konflikter som forble interne – selv om
ryktene gikk. Men 29. januar 1966 trykket Dagbladet en artikkel skrevet av
Michael Grundt Spang der han kunne
fortelle at Aage hadde vært på rangelen i
København. Dermed gikk det ikke lenger
an å skjule det mange innenfor den nye
bevegelsen allerede visste. Det ble arrangert et stort forsoningsmøte i bevegelsens
lokale i Møllergata 28, men resultatet ble
ikke det alle hadde håpet. Aage benektet
ikke hva som hadde skjedd, men i stedet
for å angre gikk han til angrep på journalister og andre av de frammøtte – og ikke
minst den ‘forferdelige pinsebevegelsen’. I mars året etter, mens Aage Samuelsen selv var i USA, besluttet Maran
Ata–bevegelsen å ekskludere ham.
Dermed var bevegelsens glanstid over.
Virksomheten fortsatte, men ingenting
var helt som før. Tilstrømningen til
møtene ble mindre og mindre. Antallet medlemmer ble også mindre, selv i
Oslo var det til slutt under 200. Etter at
Petter Gylver døde, oppsto det en strid i
Oslo–menigheten mellom den fast ansatte

menighetssekretæren og menighetens nye
pastor, og striden ble så bitter at partene
engasjerte advokater og skiftet ut låser.
På pinsevennenes predikantkonferanse 2006 deltok for første gang forstandere fra Maran Ata–menighetene med full
stemmerett. Dermed var i praksis Maran
Ata–bevegelsen blitt historie.
Selv etablerte Aage Samuelsen etter
bruddet i 1966 Vekkeropet Maran Ata.
Det oppsto menigheter rundt omkring
som ble knyttet til denne virksomheten,
som ble ledet av Aage Samuelsen ved
hjelp av noen få andre betrodde. De
utga Vekkeropet Maran Ata, og bladet
ble blant annet brukt i forbindelse med
Aage Samuelsens energiske bestrebelser
på å gjøre Hotell Dalen i Telemark til et
slags turist– og vekkelsessenter. Men etter Samuelsens død 29. november 1987
var i praksis også Vekkeropet Maran Atas
tid over.
■ Tor Edvin Dahl
MARAN ATA, pinsevennenes sangbok
fra 1911 og fram til Evangelietoner kom
i 1979. Det er fremdeles en del pinsemenigheter som benytter Maran Ata.
Allerede fire år etter pinsevekkelsens
gjennombrudd i Norge forelå den første
utgaven av sangboken, som i løpet av kort
tid fikk meget stor utbredelse. Sju år etter
var opplaget på 30 000. Den første samlede oversikten over ►pinsebevegelsen
kom i 1937. Da var det 16 783 medlemmer i pinsemenighetene. At sangboken
ble solgt i så store opplag, tyder på at det
var mange utenfor pinsevennenes rekker
som benyttet boken.
►
T.B. Barratt samlet sangene i den første utgaven, som inneholdt 587 sanger. I
1930 ble Maran Ata revidert og inneholdt
fra nå 702 sanger. 10 av disse var Barratts
egne, og han hadde oversatt 130. ►Werner
Skibsted var hans medhjelper ved revisjonen. 23 av sangene hans var med i den
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nye utgaven.
Mange av sangene var preget av metodistisk hellighetsforkynnelse, og det
var et sterkt innslag av ►Frelsesarméens
innbydelsessanger. Budskapet om Jesu
gjenkomst var et sentralt emne, og boken
fikk Maran Ata etter uttrykket i 1 Kor
16,22 oversatt ‘vår Herre kommer’.
■ Oddvar Nilsen
MARANATHA WORLD
REVIVAL MINISTRIES, eller Ministerio Mundial Maranatha, ble grunnlagt av
Nahum Rosario (f. 1946) i 1985 etter at
han etablerte Chicago-menigheten Centro
Cristiano de Avivamiento Maranatha i
1974. Menighetsnettverket, som primært
består av spansktalende, har om lag 300
tilhørende menigheter som ser hen til
Rosario som sin apostel.
I Oslo ble det i 1991 etablert kontakt
med en utbrytergruppe av spansktalende
som hadde tilhørighet i Salemkirken
(pinsemenighet) i Sannergata. Marco
Antonio Antileo Solis initierte bruddet i
Salemkirkens spanskgruppe og er pastor
for utbrytergruppen, som i dag er formalisert som Maranatha-menighet og har om
lag 100 medlemmer. Gjennom Solis ble
det etablert kontakt mellom Rosario og en
spansktalende gruppe i Bergen. Denne er
i dag formalisert som menigheten Troens
Ord og samler i overkant av 30 personer
til gudstjeneste. Troens Ord fungerte
som bindeledd mellom nettverket og
lokalmenigheten Frekhaug Bibelsenter
som formaliserte sin tilknytning i 1998.
Frekhaugmenigheten teller om lag 20
personer.
■ Geir Lie
MARIASØSTRE, DE EVANGELISKE. Mariasøsterfellesskapet ble grunnlagt i Darmstadt, Tyskland i 1947 av
Klara Schlink (som i 1948 fikk navnet
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Mor Basilea), Erika Madauss (som i
1948 fikk navnet Mor Martyria) og Paul
Riedinger. Schlink og Madauss hadde i
flere år ledet bibelgrupper for piker, og
i forbindelse med bombing av Darmstadt
i 1944, brøt det ut vekkelse i bibelgruppene; det begynte med de to ‘mødrene’
og syv ‘søstre’. I 1950 startet byggingen
av et moderhuskapell og moderhus, etterhvert ervervet og bygde de ut et landområde på 100 mål i nærheten av Darmstadt.
Landområdet fikk navnet ‘Kanaan’, med
det bibelske Kanaan som forbilde. Det
finnes ingen offisielle regler for ordenen,
men i likhet med andre klostersamfunn
praktiseres sølibat, lydighet og fattigdom
for medlemmene.
Allerede i 1948 ble det åpnet for en
alternativ tilknytning til Mariasøstrene
for kvinner som på grunn av ekteskap
eller alder (over 30 år) ikke kunne opptas
som Mariasøstre. Fra 1953 bodde enker
eller ugifte ‘tornesøstre’ sammen som
‘tornekranssøstre’ på Kanaan. I 1967 ble
brorskapet ‘Kanaan-Fransiskusbrødre’
dannet, som har Frans av Assisi som forbilde. Det finnes også mulighet til tilknytning som ‘Kanaanvenn’, dette er mennesker som hver på sitt sted vil praktisere
Kanaanbudskapet. Fra 1968 ble det tatt
opp kvinner fra andre land enn Tyskland
i Mariasøsterfellesskapet. Pr idag er det
omlag 200 Mariasøstre og 12 ‘KanaanFransiskusbrødre’ fra 19 forskjellige land
i fellesskapet.
Det er med årene blitt opprettet utestasjoner, den første ble startet i Jerusalem i
1961. I 1980 ble arbeidet på ‘Kanaan’
trappet ned og flere Kanaansentre opprettet, blant annet i Norge, ved Flisa. I 1986
var det tilsammen 24 etableringer i 21
land på fem kontinenter. Mariasøstrene i
Darmstadt konsentrerte seg om film- og
videoarbeid. Senere ble en del av sentrene
nedlagt, og i 2007 hadde man ni utestasjoner fordelt på ni land.
Mariasøstrene er et internasjonalt tverr-

kirkelig fellesskap med røtter i den tyske
evangeliske kirke. Mor Basilea har utgitt
en rekke bøker og skrifter der sentrale temaer er anger og bot, brudekjærligheten
til Jesus, Jesu lidelse den gang og idag
og hvordan vi kan trøste Jesus. Det har
også vært sterke momenter av forkynnelse om de ‘siste tider’ og forutgående
kristenforfølgelse. Israels plass i frelseshistorien og det tyske folks skyld overfor
jødene har også alltid vært viktig i hennes
forkynnelse. Mariasøstrene bærer i liv og
lære preg av ulike tradisjoner, vi finner
momenter fra katolsk lære og fromhetstradisjon, vi finner linjer til reformerte og
lutherske tradisjoner, samtidig som de har
et preg av å være et karismatisk fellesskap
der ►nådegavene er i funksjon. Det karismatiske preget har ikke vært så profilert
utad, dette har trolig sammenheng med
pinsebevegelsens historie i Tyskland. (Se
►
Pinsebevegelsen i Tyskland.)
Gjennom bøkene og besøk fra deres
senter i Danmark ble Mariasøstrene godt
kjent og anerkjent i ulike kristne miljøer
i Norge fra slutten av 1960-tallet. Bøkene
kom i starten på Nomi forlag, senere på
Luther forlag. Boken Boten, det salige liv
utkom på norsk så tidlig som i 1962 og
Når Gud svarer i 1966, sistnevnte oversatt
av senere biskop Håkon E. Andersen. De
små ‘kjerneordene’ hadde stor utbredelse,
blant annet ble de spredt i miljøet rundt
Guds Fred. Ellers har nok innflytelsen
vært størst i Den norske kirke, men også
i Det evangelisk lutherske kirkesamfunn
(DELK) har de hatt en del tilhengere. Fra
begynnelsen av 1990-tallet har det vært
stillere omkring dem i Norge, inntil det i
1997 ble en del oppmerksomhet rundt en
kritisk bok utgitt av tidligere Mariasøstre.
Deres hovedinnvending var at nåden og
evangeliet forsvant i loviskhet. Fra 2000
lånes senteret i Norge ut til misjonsorganisasjonen ►Ungdom i Oppdrag.
■ Kjellaug Marie Andersen

MARTINUSSEN, HANS (1881-1946),
forlagsbokhandler. Martinussen begynte
tidlig som kolportør og reiste lenge som
representant for Tollefsens forlag. I 1907
etablerte han Hans Martinussens forlag,
og i 1916 flyttet han firmaet til Bergen.
Han har utgitt en lang rekke bøker, i det
vesentlige religiøs litteratur, men også
skjønnlitteratur. I 1942 overtok han Johan Magnussens forlag. Flere av hans
religiøse bøker var norske oversettelser
skrevet av amerikanske og britiske hellighetsforkynnere, som Charles G. Finney, S.D. Gordon, F.B. Meyer og A.B.
Simpson. Det er tvilsomt om Martinussen
hadde noen forståelse av at ovennevnte
forfattere representerte en spesifikk åndsstrømning, og langt mindre at denne på
vesentlige områder brøt med annen litteratur han utgav av luthersk-pietistisk
varemerke. Likefullt er det sannsynlig at
litteraturen har fungert som én av flere tilknytningspunkt fra norsk lavkirkelig vekkelseskristendom til ►pinsebevegelsens
særanliggende.
■ Geir Lie
MARØY, ALFRED (1907-71) anså seg
selv som pinsevenn, men var mot medlemskap og meldte seg følgelig ikke inn
i noen spesifikk menighet. Rundt 1955
startet han eget bokforlag og utgav sin
egen bok William Branham, Julius Stadklevs En profet i vår tid, Oral Roberts
Syv guddommelige hjelpemidler for din
helbredelse og sundhet og Franklin Halls
Faste og bønn. Etter å ha lest Lars Bergs
bok Ingen evig pine (1961) ble han overbevist om at Bibelen ikke støttet læren
om en evig helvetesstraff. Marøy profilerte seg i sitt nærmiljø gjennom en rekke
avisinnlegg hvor han agiterte for denne
læreposisjonen. Tilsvarende markerte han
offentlig avstandstaken til sin samtids
pinseledere som identifiserte onani som
en seksuell synd.
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Sol Vågås roman Atle Myr, utgitt på
Filadelfiaforlaget i 1961, tok utgangspunkt i Alfred Marøys liv.
■ Geir Lie
MATRE, FRANK MARTIN (f. 1936) er
født og oppvokst i Oslo og fulgte sine foreldre til Salemkirken, hvor han som 13åring ble omvendt, døpt og ‘åndsdøpt’.
Matre er utdannet typograf/boktrykker
og har teologiutdannelse fra Baptistenes
teologiske seminar i Örebro, Sverige
(1958-60), og i tillegg graden Doctor of
Ministry in Theology fra Fuller Theological Seminary i USA (1985).
Allerede i 1958 begynte Matre å virke
som evangelist. Åtte år senere reiste
han til Kongo som misjonær, utsendt av
Salemkirken (1966-72). Da han vendte
tilbake til Norge, ble han kalt som hjelpeforstander til Salemkirken, Oslo (197275). Her startet han Salemkirkens første
bibelskole. Deretter ble han kalt som
regulær forstander i Salem, Sandefjord
(1975-83), før han tilbrakte to år ved
Fuller Theological Seminary (1983-85).
Under pastorperioden i Sandefjord hadde
han startet menighetsbibelskolen MBS,
og idet han vendte tilbake fra USA tok
han rektoransvaret ved skolen (198590), før han gikk inn som forstander i
Tabernaklet, Skien (1990-93). I perioden
som fulgte var han seks år som rektor ved
Hedmarktoppen Folkehøyskole (199399). I noen år reiste han som forkynner og
bibellærer både i Norge og utenlands, før
han igjen vendte tilbake til pastortjeneste,
denne gang i Tønsberg Pinsekirke Betania (2004-2007).
Matre har vært leder i forstanderskapet
for institusjonen Hedmarktoppen og i
skolestyret for folkehøyskolen, sammen
med rektortiden ble det 13 år for Hedmarktoppen. Han har vært Pinsebevegelsens representant i Kirkens Nødhjelps
representantskap i to perioder. Matre har
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Alfred Marøy - utgiver av
amerikanske helbredelsesbøker.
dessuten sittet i Bystyret i Sandefjord i to
perioder (1999-2007) og i en rekke politiske utvalg for KrF. Han har også vært to
perioder i styret for Norges Frikirkeråd.
I tillegg til D.Min. avhandlingen
‘A theological foundation to design a
strategy for the renewal and growth of
the Norwegian pentecostal movement’
(1985), er Matre forfatter av bøkene
Blant opprørere i Kongo - historien om
Stephano Muchoku (1966), Guds ord til
Afrika (1972), Som en mektig flod (1987)
og Ved Ånden (2000). Matre har gjennom
årene vært en flittig skribent i en rekke
tidsskrifter og aviser.
■ Geir Lie
MATTSON, HENNING (f. 1950), forkynner og bibelskolelærer. Etter å ha blitt
uteksaminert fra Baptistenes teologiske
seminar i 1975 samlet han en håndfull
ungdommer til et 3 ukers bibelkurs utenfor Halden. Dette ble oppstarten til det
omreisende evangeliseringsteamet Guds
Tro, hvor ungdommer gav 1-2 år til ulønnet heltidsevangelisering. I 1978 startet
man også et musikkteam, Ambassadør.
Begge teamene virket i baptistmenighe-

ter over hele landet fram til 1984. Som
Mattson, var teamdeltakerne utpreget
karismatiske. Mattson er i dag ansatt ved
Troens Bevis Bibel- & Misjonsinstitutt i
►
Sarons Dal.
■ Geir Lie
MENIGHETSFAKULTET, DET TEOLOGISKE (MF), teologisk utdannelsesinstitusjon etablert i Oslo i 1907.
Den karismatiske fornyelsen fikk tidlig
et visst nedslagsfelt ved utdannelsesinstitusjonen, idet daværende stud.theol.
Karl Frode Hilton hadde mottatt ‘åndsdåp’ i 1970, i et ►FGBMFI-inspirert møte
på ►Nils Røhnebæks Midtstuen Hotell.
Hilton inviterte studiekameraten Helge
Høyland med på møter hjemme hos
►
Hans-Jacob Frøen på Slemdal. Dette
ble forøvrig starten til at flere karismatiske teologistudenter fra MF (som på
denne tiden hadde lokaliteter rett overfor
pinsemenigheten Filadelfia i St. Olavs
gate) kom sammen til regelmessige bønnesamlinger, deriblant Øyvind Gaarder
Andersen, Jan Torolf Egeland og ►Thor
Hesselberg.
Den gryende karismatiske fornyelsesbevegelsen fikk en del medieoppmerksomhet, men til tross for at flere av
MF-studentene på egen hånd gjorde sine
karismatiske erfaringer, tok det tid før
man fikk kjennskap til hverandre. Høyland og Egeland var med på de karismatiske bønnemøtene ved Menighetsfakultetet fra begynnelsen av, mens Hesselberg
kom med noen måneder senere. Også
►
Olav Garcia de Presno, ►Jan Gossner og
►
Johan Østerhus kom med på et senere
tidspunkt.
Idet Menighetsfakultetet flyttet til Majorstua i 1972, fortsatte den karismatiske
gruppen med bønnesamlinger også der.
Gruppen var forøvrig ansvarlig for et besøk av den amerikanske karismatikerforkynneren Dennis Bennett, som talte til en

ganske stor forsamling. Helge Høyland
tolket ham. Også David J. DuPlessis ble
invitert, men fikk ingen inngang på Menighetsfakultetet. Møtet ble istedet holdt
ved Teologisk Fakultet, Universitetet i
Oslo, hvor rommet var overfylt.
Til tross for at Hilton var katalysator for
en egen karismatisk studentgruppe ved
Menighetsfakultetet, ble han ikke invitert
til å være med i bokkomitéen i forbindelse
med at Dere skal få kraft ble utgitt. Ikke
usannsynlig skyldtes dette at han ikke
hadde teologiske betenkeligheter med
å kalle sin personlige karismatikkopplevelse for ‘åndsdåp’. Boken var nemlig
ment å reflektere en luthersk tilretteleggelse av den karismatiske erfaring. Hilton
var imidlertid slett ikke den eneste av studentene som nølte med å gjøre evangelisk
luthersk teologi til den norm som den
karismatiske erfaring skulle underlegges.
Mens mange av de karismatiske studentene søkte teologiske alibi for sine karismatiske erfaringer gjennom lesning av ►Ole
Hallesby og ►Sigvart Riiser, eksempelvis,
knyttet andre seg opp mot Hans-Jacob
Frøens virksomhet, som hadde et mindre
forpliktende forhold til luthersk teologi. I
sistnevnte krets tilhørte blant annet Helge
Storset og ►Olav Slåtten.
Menighetsfakultetet har i mange år
tiltrukket seg karismatiske studenter,
men det har ikke vært noen historisk kontinuitet fra den opprinnelige karismatiske
bønnegruppen og fram til idag. Professorene ►Tormod Engelsviken og Kjell
Olav Sannes foreleste i flere år om den
karismatiske bevegelse, med særskilt
fokus på ►trosbevegelsen. Begge professorenes engasjement var medvirkende
årsak til at en rekke studenter valgte å
skrive hovedoppgave og/eller spesialavhandling om karismatiske temaområder.
I 1998 ble forøvrig Karismatisk Forum
etablert, et løselig nettverksfellesskap av
personer som ville fremme seriøs samtale
og forskning rundt pinserelatert kristen113

dom og karismatikk. Flere seminarer ble
avholdt, og da først og fremst ved Menighetsfakultetet, og foredragene ved ett av
disse dannet bakgrunn for første nummer
av fagtidsskriftet Refleks, som nettopp
søker å dokumentere den karismatiske
bevegelsen nasjonalt og internasjonalt.
Gjennom Egede Instituttet er forøvrig
Menighetsfakultetet også representert
som medeier av ►Acta-biblioteket, hvis
primære interessefelt er litteratur relatert
til ►hellighetsbevegelsen, ►pinsebevegelsen og karismatisk fornyelse.
I forbindelse med at pinsevenn ►Terje
Hegertun ble tilknyttet MF som fakultetslektor i 2004, har utdannelsesinstitusjonen bestrebet seg på en profilering som
tiltrekker seg ytterligere karismatiske
studenter. I samarbeid med Pentekostalt
senter for teologi og ledelse (en arbeidsgruppe som oppstod i forlengelse av
Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i
2002) er det blitt utviklet flere kursmoduler innen pinserelatert historie og teologi
både på bachelor- og masternivå.
■ Geir Lie
MENTZONI, HERMANN, født i
Meløy i 1936, omvendt i 1952, døpt året
etter og evangelist fra 1954, utsendt fra
pinsemenigheten Sion, Neverdal. Han har
tjent som forstander i Bjerka, Hammerfest, Molde, Sarpsborg, Tromsø og Sandefjord. Mentzoni har vært mye benyttet
i styrer og arbeidsutvalg i ►pinsebevegelsen, blant annet i Sandvik Folkehøgskole
og Filadelfiaforlaget. En tid var han formann i De Norske Pinsemenigheters Ytre
Misjons (►PYM) arbeidsutvalg for Asia,
og han var i mange år formann i ►Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap.
■ Oddvar Nilsen
MENTZONI, KARL-AXEL (f. 1957),
forkynner og pastor. Etter avtjent siviltje114

neste i pinsemenigheten Filadelfia, Sarpsborg ble Mentzoni i 1989 ansatt av menigheten som evangelist. Han har siden
vært pastor i Sion, Sellebakk (1984-87),
Sion, Molde (1987-96) og Betel, Trondheim (1996-2007). Mentzoni har innehatt
en rekke styreverv, blant annet i ►Evangeliesenteret, ►Heimemisjonen, Bibelen
til alle, Norske Pinsevenners Ytre Misjon
(►PYM), Kristent Arbeid Blant Arabere
(KABA) og ►TV Inter Norge.
■ Geir Lie
METODISTKIRKEN, grunnlagt av
John Wesley, kom til Norge med Fredrikstadfødte Ole Peter Petersen (18221901) som hadde møtt denne i USA. Her
møtte han også den metodistiske fløy av
►
hellighetsbevegelsen, som preget ham
teologisk. Også Martin Hansen (18261907), som i større grad enn Petersen
bidro til organiseringen av Metodistkirken i Norge, var teologisk sett preget av
hellighetsbevegelsen. Selv om Metodistkirken i Norge idag synes å ha tatt mest
farge av lutherdommen, stod dens første
impulsgivere definitivt i tradisjonen fra
hellighetsbevegelsen.
Det samme gjorde ►T.B. Barratt, opprinnelig metodistforkynner og senere
grunnlegger av ►pinsebevegelsen i Norge. Barratt fikk imidlertid øyeblikkelig
motbør fra toneangivende forkynnerkolleger som Emil Halvorsen, Chr. Torjussen
og C.V. Duckert. Dette var utvilsomt en
vesentlig grunn til at pinsebevegelsen
rekrutterte ytterst få tilhengere fra Metodistkirken.
Annerledes skulle det stille seg med
rekruttering til den karismatiske fornyelsesbevegelsen. I 1970, mens pastor
►
Kjell Sundby betjente metodistkirken i
Flekkefjord, fikk han brev fra ►Aril Edvardsen med invitasjon til å forkynne på
sommerstevnet i ►Sarons Dal samme år.
Edvardsens interesse for Sundby var blitt

vekket, idet han hadde hørt at Sundby var
‘gammel-metodist’. Sundby selv var noe
usikker på hva uttrykket representerte,
men slo seg til ro med at det måtte ha
noe å gjøre med at han ‘trodde på Bibelen
som Guds sannferdige ord.’
Besøket i Sarons Dal og møtet med
karismatiske forkynnerkolleger ble en
positiv opplevelse. Sundby ble grepet av
den anglikanske presten Michael Harpers
enkle og nøkterne undervisning. Under et
bønnemøte i forbindelse med Dypere Liv
konferansen, som ble avholdt i forkant av
selve sommerstevnet, opplevde Sundby
sammen med omlag 60 andre troende å
bli ‘døpt med Den Hellige Ånd’ og tale
i tunger.
Sommerstevnet i Sarons Dal ble etterfulgt av en rekke Dypere Liv samlinger,
deriblant også i Flekkefjord. Disse samlet
folk fra hele landet, og mange ble både
‘frelst’, ‘åndsdøpt’ og helbredet for sykdom. I Flekkefjord hadde man 3-4 daglige
møter, likevel var lokalene sprengfulle.
En rekke norske metodistmenigheter
(eksempelvis i Flekkefjord, Horten,
Skien, Porsgrunn, Hønefoss, Hvittingfoss
og til dels Tistedal og Finnsnes) opplevde
nå en karismatisk fornyelse, og det var
gjerne 15-20 forkynnere som var direkte
berørt (bl.a. ►Harald Wessel Nørberg,
►
Harald Dysjeland, ►Iver E. Høy og ►Leif
S. Jacobsen) i tillegg til mange flere som i
grunnholdning var positivt innstilte.
■ Geir Lie
MINOS, EMANUEL, født 11. juni 1925
i Lewungi, Kongo og adoptert av pinsemisjonærene Oddbjørg og ►Gunnerius
Tollefsen. Minos begynte å vitne om Gud
allerede som femåring, og elleve år gammel ble han døpt og tillagt menigheten
Filadelfia, Oslo. I årene 1958 til 1963 studerte han økonomi og teologi i Oxford.
Allerede fra barneårene utmerket Minos seg ved den evangelistgaven som

har preget ham hele livet siden. Fra et
stort velkomstmøte for seks misjonærer i
Filadelfia i mai 1931 heter det i referatet
at ‘Tollefsens hadde med seg en liten gutt
som de hadde tatt som sin egen. Og han
var vi alle begeistret for. Han heter Emanuel. I ham var det liv.’ Og liv har det vært
i evangelisten bestandig. Han har hatt en
sjelden evne til å ‘vinne mennesker for
Gud’ i de hundrevis av vekkelsesmøter
han har hatt i Norge, Sverige, Danmark,
Finland, Island og en rekke land på kontinentet, pluss i Amerika og Afrika. Blant
de mange store vekkelsene Minos har fått
være et synlig redskap til å vinne mennesker i, kan nevnes Sandefjord i 1942, Halden, Hamar og Stavanger i 1951, Skien
og Trondheim i 1952, Filadelfia, Oslo, i
1954 og Gjøvik i 1956.
Blant Minos store kampanjer i andre
land kan nevnes flere serier med vekkelsesmøter i Filadelfia, Stockholm, og
mange andre svenske byer, samt møtene
i Helsinki i forbindelse med at de olympiske leker ble arrangert der i 1952. I en
Oslo-avis skrev en journalist inngående
om vekkelsesmøtene på den store roarenaen, blant annet et møte der Minos talte
ut fra teksten ‘Om du i dag visste hva som
tjente til din fred’: ‘Da etter-møtet kom,
ble vi nærmest utsatt for et sjokk, idet flere hundre mennesker søkte omvendelse.
Jeg satt slik til at jeg selv kunne kontrollere tallet, og i dag har andre bekreftet det
samme,’ skrev Simon K. Helland. 700
mennesker ‘søkte frelse’.
Sammen med sin kone Åse har Emanuel Minos betydd mye for folkehøyskolesaken og forlagsvirksomheten blant
pinsevennene. På sine innsamlingsrunder
har de samlet inn millioner av kroner.
Emanuel Minos er en utpreget evangelist, noe som også kom pinsemenigheten Zion i Stavanger til gode den tiden
han var forstander her i begynnelsen i
1953-54. Med et sterkt og brennende
budskap om synd og nåde har han vært en
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Emanuel Minos - toneangivende
forkynner innen norsk pinsebevegelse.
av de betydeligste evangelister i ►pinsebevegelsen.
Han var formann i forstanderskapet
for Hedmarktoppen 1980-86 og har vært
styremedlem i en rekke fellestiltak i pinsebevegelsen.
Minos har skrevet flere bøker som har
gått i store opplag. Av disse kan nevnes:
Forgiftninger i tiden, Fra Reykjavik til
Jerusalem, Grepet av Gud, Himmelriket
er nær og Jesu rop til syndere. Om Emanuel Minos handler bøkene til Gunnerius
Tollefsen, Emanuel Minos – gutten fra
Afrikas jungel og Kjell Hagen, Åse og
Emanuel Minos – roser fra Aten.
■ Oddvar Nilsen
MISJONSFORBUND, DET
NORSKE (DNM) ble grunnlagt i 1884,
men røttene går tilbake til 1856 da Gustav
Lammers dannet en av de første frimenigheter i Norge etter at Dissenterloven
i 1845 hadde gjort det tillatt å organisere
frikirkesamfunn og menigheter i landet.
Frimenigheten i Skien het ‘Den frie apos116

tolisk-christelige
menighet’ og ble
dannet utfra Lammers misnøye med
skriftemåls-praksis og dåpspraksis
i statskirken. Blant
menighetens medlemmer var det
etterhvert mange
som ønsket at
menigheten skulle
vedta et baptistisk
dåpssyn.
Lammers,
derimot,
ønsket ikke at
dåpsspørsmålet
skulle
splitte
menigheten. Han
mente at det måtte være samvittighetsfrihet for den som ikke kunne stole på sin
spebarnsdåp til å la seg døpe som bevisst
troende. Det ble dannet flere Lammersmenigheter utover landet, blant annet
ble Tromsø Frimisjon grunnlagt samme
år som frimenigheten i Skien. Flere av
dagens misjonsforbundsmenigheter har
sine røtter i ulike Lammersmenigheter,
mens andre Lammersmenigheter ble baptistmenigheter.
Den som fikk størst betydning for selve
dannelsen av Misjonsforbundet var Fredrik Franson. Han var svensk-amerikansk
vekkelsesforkynner som ønsket å arbeide
sammen med kristne på tvers av menigheter og trossamfunn. Han kom til Norge
via Sverige, som hadde en langt mer restriktiv lovgivning når det gjaldt dissentermenigheter enn Norge. Franson ønsket
derfor en løsning med misjonsmenigheter
og foreninger. De mennesker som ønsket
å slutte seg til DNMs arbeid, kunne selv
velge om de ville melde seg ut av statskirken, eller om de fortsatt ville stå som
medlemmer i denne. Dette er bakgrunnen for at DNMs menigheter også idag
både består av medlemmer som tilhører

trossamfunnet DNM og medlemmer som
tilhører trossamfunnet Den norske kirke
samtidig som de er aktive medlemmer av
en lokal misjonsforbundsmenighet.
Da DNM ble stiftet, ble følgende motto
vedtatt: Guds barns enhet og synderes
frelse. Mottoet var et uttrykk for et anliggende som DNMs stiftere hadde - at
Misjonsforbundet skulle være en bevegelse der kristne kunne samles på tvers av
kirkesamfunn, og synspunkter på dåp og
nattverd. Som mange andre før og senere
hadde også Misjonsforbundets grunnleggere en visjon om at DNM skulle være
en alliansebevegelse på tvers av kirkesamfunn. DNM har bevart tanken om
kristen samling på tvers av trossamfunn
og dogmatiske spørsmål som dåp og
nattverd, men er allikevel blitt et kirkesamfunn som er et alternativ til andre kirkesamfunn. For DNM har troskapen mot
Bibelen vært helt sentral i forkynnelse og
undervisning. DNM har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen med forpliktende status. DNM har allikevel sluttet
seg til Den apostoliske trosbekjennelse,
Den Evangeliske Allianses trosgrunnlag
og Lausannepakten.
DNM ble dannet som resultat av vekkelse og har også i sin historie bygget
på større og mindre vekkelser når nye
menigheter er blitt dannet, eller gamle
har vokst. DNMs medlemstall vokste
betydelig på 1930- og 40-tallet, og bakgrunnen for dette var vekkelsen ved den
finsk-svenske evangelist Frank Mangs
fra 1932. Medlemstallet økte fra 2432
medlemmer i 1930 til 4690 medlemmer i 1934, til 8491 medlemmer i 1945.
Mangs-vekkelsen var preget av karismatiske ytringer. Selv om dette ikke var noe
nytt innen DNM, har Misjonsforbundet
etter Mangs-vekkelsen vært åpen for
ulike innslag av ►nådegaver. Samtidig har
DNM hatt et betydelig innslag av ►plymouthbrødrenes lære, en bevegelse som
var skeptisk til karismatikk. De senere

år har plymouthbevegelsens innflytelse
i DNM blitt svekket. Det gjelder også
plymouthbevegelsens endetidssyn, som
lenge var rådende i DNM.
►
Erik Andersen Nordquelle var med på
å starte Larvik frie Missionsforening, og
han var med da DNM ble stiftet i 1884.
Han ble predikant i DNM og var med i
landsstyret. Nordquelle var påvirket av
Fredrik Franson. Han hadde en åndsopplevelse, og etter dette skrev han og
forkynte om dette på en måte som ble
oppfattet som syndfrihetslære. Han ble
utelukket fra DNM i 1893, og et par år
etter dette ble Nordquelle overbevist om
at barnedåp var ubibelsk. Nordquelle
dannet senere De ►Frie Evangeliske Forsamlinger, og bruddet mellom DNM og
ham illustrerer at det er et skille mellom
DNM og karismatiske bevegelser som
De Frie Evangeliske Forsamlinger og
►
pinsebevegelsen på flere punkter. Det
gjelder både at innslaget av karismatikk
er mindre i DNM enn i de karismatiske
bevegelser, men også at menneskesynet
er noe annerledes. Selv om også DNM
har vært influert av ►hellighetsbevegelsen, har man tatt avstand fra læren om
syndfrihet, idet DNM mener at striden
mot den onde natur er en livslang kamp
for den troende. Helliggjørelsen er en
vekst i og til Kristus. Samtidig er mange
av DNMs menigheter og pastorer preget
av den karismatiske vekkelse. Da ►Jesusbevegelsen kom til Norge på 1970-tallet,
tok mange av DNMs menigheter imot
representanter for vekkelsen. I dagens
strategi for DNM kan man finne følgende
formulering: vektlegging av fornyelsesarbeidet innen rammen av en sunn og trygg,
men samtidig utfordrende karismatikk.
■ Ingunn Folkestad Breistein
MISSIONÆREN, fritt evangelisk blad.
Da bokhandler Mons Andersen hadde
bestemt seg for å starte et blad i 1888, var
117

det nok den gryende misjonsinteressen
innen de frie misjonsforeninger som var
grunnlaget.
Andersen var lenge i tvil om navnet på
det nye bladet, og det var Erik Andersen
►
Nordquelle som foreslo Missionæren.
Første nummer kom ut ved nyttårsskiftet 1889. Nordquelle, som da het Erik
Andersen, var fast skribent i bladet, som
hadde en lett og lesverdig form. Både
Andersen og Nordquelle var aktive innen
de nystartede mis-jonsmenighetene, og
Nordquelle var med da Det norske ►Misjonsforbund (DNM) ble dannet i 1884.
Missionæren hadde dype røtter innen
DNM, men stod likefullt fritt og fikk
stor betydning for fremveksten av frie
menigheter. Også ►Otto Witt fra Sverige
skulle få avgjørende betydning. Han var
allerede godt presentert i Missionæren,
og da han ankom Bergen høsten 1891,
holdt han møter i misjonsmenigheten
Betel, der Nordquelle var forstander. Da
sistnevnte hørte forkynnelsen om å bli
renset helt ren i Jesu blod, tok han imot
dette 2. november 1891 og fikk en åndsopplevelse som skulle prege ham og den
norske kristenhet gjennom mange tiår.
Missionæren åpnet
seg helt for dette
nye, og Nordquelle
skrev flittig. Det
er tydelig at det er
han som er bladets
hovedattraksjon
helt fram til 1893.
Otto Witt kritiserte
imidlertid
sangtekster i DNMs
sangbok, Evangelie
Basun, og dette førte til konflikt med
M. Andersen. Man
skulle ikke synge
om døden og alt
man ønsket, men
om alt man hadde.
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I 1893 kom det så til en splittelse.
Nordquelle sa i en tale at han ønsket det
var et glassvindu på hjertet slik at alle
kunne se hvor rent det var der inne etter at
Jesus hadde renset det. Det ble for sterk
kost. Han ble geleidet ned fra talerstolen
og deretter utstøtt av DNM. Missionæren
ble nå stengt for Nordquelle, og dermed
ble bladets betydning som spreder av
den nye forkynnelsen midlertidig stanset.
Missionæren ble etter dette mer kritisk til
det ‘nye’ og hadde en del kritiske artikler
om den ‘nye læren’ som, mente man,
grenset til syndfrihetslære. Også møteformen ble kritisert, idet endog ‘dans i ånden’, som var uhørt på denne tiden, kunne
forekomme. I enkelte sammenhenger ble
man derfor kalt for ‘jublerne’.
Missionæren synes å ha opphørt etter
1903. Nordquelle selv skrev litt i Bibelvennen etter splittelsen i 1893, men
det var først fire år senere at bladet IldTungen åpnet seg for ham. Herigjennom
ble det åpnet for kontakt med en del av
de gamle leserne av Missionæren. I 1903
gikk Ild-Tungen og dets redaktør inn for
‘universalismen’. Nordquelle brøt nå
forbindelsen og startet et eget blad, Det
►
Gode Budskap.
Missionæren
fikk litt innflytelse
igjen da ►Carl
Magnus Seehuus
tok opp hansken
og overtok som
redaktør i 1914.
Bladet blandet seg
nå inn i debattene
omkring ‘åndsdåpen’ og organisering av menig-hetene. Ikke minst i
Mons Andersen
- utgiver
av bladet
Missionæren.

Vestfold og Telemark ble organiseringen
av pinsemenighetene annerledes enn i
resten av landet. Denne organiseringen
kom forøvrig tidligere enn den ►T.B. Barratt ledet. Seehuus og Missionæren var
nok en viktig årsak til dette. Forkynneren
►
Alf Kasborg overtok som redaktør i
1935. Missionæren ble nedlagt i 1957,
og Kasborg fortsatte som forkynner innen
De ►Frie Evangeliske Forsamlinger.
■ Asbjørn Froholt
MONSEN, MARIE (1878-1962), Kinamisjonær, vekkelsesforkynner og skribent. Etter fullført middelskole påbegynte
Monsen i 1897 to-årig lærerskole ved
Bergen privatseminarium. Denne perioden ble etterfulgt av ett år ved Diakonissehuset i Oslo, hvor hun tok utdanning i
syke- og menighetspleie; dette igjen etterfulgt av et kort studieopphold i London,
hvor hun bodde på et hjem for unge piker
og hvor det ble talt mye om å ‘døpes i
Den Hellige Ånd’, sistnevnte formulering
sannsynligvis i tråd med ►hellighetsbevegelsens forståelse. Monsen vendte tilbake
til Norge, først som lærer i Bergen en kort
periode, deretter (1900-1901) som lærer
ved Framnes ungdomsskole.
I 1901 ble Monsen innviet til misjonær
og utsendt til Kina hvor hun blant annet
var engasjert i forkynnelse og undervisning, hus- og sykebesøk.
Gjennom kontakt med misjonær Karl
Bergfjord (1885-1951), som siden ble
pinseforstander i Tabernaklet, Bergen,
ble Monsen i 1918 nærmere introdusert
for ‘Åndens dåp’, som hun forøvrig identifiserte med ‘helliggjørelsen’. Kriteriet
for mottakelsen var at hun ‘kjente [seg]
bønnhørt’, med andre ord ingen spesifikk
referanse til ►tungetale.
I løpet av sin tredje og siste misjonærperiode i Kina (1924-32) valgte Monsen
å frasi seg lønnen fra Kinamisjonsforbundet for å leve i tro, delvis foranlediget av

lesning om George Müller og J. Hudson
Taylor. Hennes fokus på troshelbredelse
røper forøvrig fortrolighet med ikkelutherske forfattere, og på et senere tidspunkt skriver hun et bifallende forord i
den norske oversettelsen Evangeliet om
helbredelse av forfatter A.B. Simpson.
Monsen ble troende døpt i 1935. Hun
er forfatter av bøkene En hjelp i trengsel
(1945), Vekkelsen ble en Åndens aksjon
(1960), Alt er mulig for Gud (1961),
Fredsengelen (1961) og Bønnens makt
(1962). Bøkene ble oversatt til flere språk,
og Monsen ble internasjonalt kjent.
■ Bibliografi: Olav Golf, Marie Monsen.
Kinamisjonær - bønnekjempe - kvinneaktivist (2000).
■ Geir Lie
MYRVOLD, HANS, født i 1928 i Rælingen, omvendt i 1971 og medlem i Filadelfia, Oslo. Han var i mange år ‘eldste’
i denne menigheten. I 1973 tok han initiativet til ‘Bønnetjenesten for Sovjet’ og
hadde utallige kontakter med ledere i den
forfulgte menighet ved sine mange besøk
i Sovjet. Han startet også et omfattende,
hemmelig hjelpearbeid til fangefamilier
og støttet evangelister og misjonærer i
Nord-Russland og Sibir. Dessuten bygde
han opp et omfattende nettverk av hemmelige trykkerier. I 1991 og 1992 var han
ansvarlig for at 390 barn fra stråleområder rundt Kiev fikk sommeropphold hos
norske familier.
Da Sovjetunionen gikk i oppløsning,
vendte Myrvold blikket mot Kina og fikk
istand en bønnetjeneste for dette store
landet. Han har besøkt Kina en rekke
ganger og har mange kontakter der.
■ Bibliografi: Karsten Ekorness, Svartelistet 1 og 2.
■ Oddvar Nilsen
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MYSTIKK, KRISTEN, individualisert
fromhetsretning hvor man søker innover i
seg selv for å oppleve enhet med Gud. En
forutsetning for å lykkes er at man frigjøres fra ytre inntrykk, som betraktes som
forstyrrende. Den kontemplative erfaring
hvor sjelen forenes med Kristus beskrives gjerne i delvis erotiske vendinger.
Meister Eckehart, for eksempel, betonte
ofte sjelens bryllup med den himmelske
brudgom. I senere vekkelseskristendom
har mange knyttet delvis an til mystikkens anliggende, inklusiv formeningen
om at den enkeltes sjel kan oppleve enhet
med Gud uten å gå veien om sakramenter
og/eller presteskap.
Tilsvarende metodistgrunnlegger John
Wesley var mange av lederne innen 1800tallets ►hellighetsbevegelse fascinert av
vestlig kristen mystikk, og i særdeleshet
kvietisme. Den amerikanske hellighetsforkynneren Thomas Cogswell Upham
utgav blant annet biografien Madame
Guyón som kom ut i 37 opplag. En norskspråklig utgave av sistnevnte ble utgitt av
trossamfunnet ►Smiths venner i 1949.
Forkynneren ►Edin Løvås og retreatbevegelsen i Norge har dog i større grad gjort
seg bemerket på grunn av kombinasjonen
karismatikk, meditasjon og kontemplasjon. Lite er foreløpig skrevet om mystikken og karismatikkens erfaringsrelaterte
fellesanliggende, inklusiv eventuelle felles fallgruber.
■ Geir Lie
NARDUS, norsk pinsesamfunn forankret
i ►enhetsteologisk ►pinsebevegelse. I Det
nye testamente henspeiler ‘nardus’ på den
velluktende salven som ofte var benyttet
i samtiden og sies av Nardus-tilhengere
å være ‘et uttrykk for den hengivende
kjærlighet brudesjelen har til brudgommen Jesus’. Trossamfunnet ble etablert
av tidligere evangelist innen norsk pinsebevegelse, ►Torkild Terkelsen, rundt
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1982. Man har idag 12 menigheter, i
Stockholm, Torshavn, Oslo, Fredrikstad,
Vinstra, Vartdal, Stavanger, Lyngdal,
Kristiansand, Grimstad, Sandefjord og
Storsand, samt en del spredte venneflokker rundt omkring. Menighetene er ikke
registrerte som trossamfunn. Den enkelte menighet er selvstendig og ledes av
lokale ‘eldstebrødre’. Som grunnlegger
av alle menighetene er det imidlertid
Terkelsen som har innsatt de første ‘eldstebrødrene’. Disse utpeker i sin tur igjen
sine etterfølgere. Menighetens ‘medlemmer’ vil i en Narduskontekst si dem som
regelmessig støtter opp om møtene og
bifaller forkynnelsen.
Det har tidligere vært noe kontakt
mellom Nardus og ►United Pentecostal
Church International. Terkelsen kunne
imidlertid ikke følge United Pentecostal
Churchs forståelse at ingen kunne være
‘født på nytt’ uten å være ‘døpt i Den
Hellige Ånd med tunger som tegn’. Heller ikke kunne han godta det amerikanske
pinsesamfunnets modifiserte presbyterianske struktur, reflektert blant annet gjennom regionale predikantmøter. Nardus
bifaller dessuten predestinasjonslæren, at
Gud har utvalgt et begrenset antall mennesker til ‘frelse’, og at disse aldri vil falle
fra troen. Det synes likevel ikke som om
man har noen klar formening om hvilken
skjebne som venter dem som ikke er utvalgt, og en synes å ha vanskelig for å tro
at disse vil rammes av en evig fortapelse.
Nardus er kritisk innstilt til det de
opplever som ‘verdsliggjøring’ innen
trinitariske pinsemenigheter, eksempelvis
at ‘underholdningspregede møteprogram
med instruert dans, drama, og skuespill’
har fått innpass. Nardus er også negativt
innstilt til den karismatiske bevegelse,
som oppleves mer basert på et opplevelsesfellesskap enn på ‘Ordets lærefellesskap’. Man deltar heller ikke i fellesmøter, dette gjerne ut fra forståelsen at
Den romersk katolske kirke relateres til

‘den store skjøge’ i Johannes Åpenbaring,
mens dennes ‘døtre’ identifiseres som ‘de
med staten forbundne kirkesamfunn’.
■ Geir Lie
NEW LIFE MISSION, misjonsorganisasjon etablert 21. juli 1978 som Maran
Ata New Life Mission. Det ble et brudd
med modermenigheten Maran Ata, Oslo
i 1985, og misjonsstiftelsen utviklet seg
i mer tverrkirkelig retning. I 1986 formaliserte man virksomheten som menighet,
med Kristian Aaberg som pastor. New
Life Mission arrangerte egne sommerstevner i Seljord og på Geilo i tillegg til
misjonskonferanser rundt omkring, med
blant annet Max Solbrekken og Charlotte
Lindgren som hovedtalere.
I 1984 etablerte New Life Mission
kristen nærradio i Oslo, og fem år senere
fikk de også tv-konsesjon. I 1995 overtok
menigheten Oslo Kristne Senter (OKS)
konsesjonen på nærradio og lokaltv, idet
menigheten New Life Mission ble fusjonert inn i OKS. Menigheten New Life
Mission hadde da vært uten aktivitet i
flere år, og misjonen ville heller fokusere
på den opprinnelige visjonen om å drive
misjonsarbeid.
I perioden 1994-98 leide New Life
Mission sendetid på lokal-tv i Oslo. Fra
og med januar 2007 har man imidlertid
kringkastet over satelitt-kanalen TV Visjon Norge.
■ Geir Lie
NILSEN, ODDVAR ANTON (19312007), født og oppvokst i Halden hvor
han tok et kristent standpunkt, ‘åndsdøpt’ og døpt i vann som 12-åring. Sju
år senere begynte han som omreisende
predikant, først hovedsaklig på Østlandet og Sunnmøre. Nilsen virket deretter
som hjelpeforstander i pinsemenigheten
Tabernaklet, Bergen (1954-58) og tok

så imot ‘kall’ til pastorstilling i Zion,
Stavanger (1958-62) før han ble ansatt
i Filadelfiaforlaget, først med ansvar for
bladutgivelser, dernest som redaksjonssekretær og til slutt som redaktør i ►pinsebevegelsens ukeavis ►Korsets Seier
(1966-91). I hele denne perioden var han
aktiv predikant, både i Norge og utlandet,
idet han besøkte mange av misjonsfeltene
i Latinamerika, Afrika og Asia.
Nilsen har skrevet i overkant av 30
bøker og i tillegg oversatt nesten fem
hundre. Få, om i det hele tatt noen, kunne
matche hans detaljinnsikt innen norsk
pinsehistorie, slik denne kom til uttrykk
i bøkene Pinseprofiler (1975), Og Herren
virket med. Pinsebevegelsen gjennom 75
år (1981), Ut i all verden. Pinsevennenes ytremisjon i 75 år (1984?), Pinsens
århundre 1990-1999 (2000) og Modne
marker. 90 års norsk pinsemisjon i Sørog Øst-Afrika (2000?). Blant hans andre
bøker kan nevnes 7-bindsverket Daglig
bibelkommentar og en rekke andaktsbøker. Sammen med Lauri Ahonen har
han dessuten skrevet artikkelen om norsk
pinsebevegelse i The New International
Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements (2002).
■ Geir Lie
NORDAHL, ARNE (f. 1950) møtte
den karismatiske vekkelsen gjennom
misjonsorganisasjonen ►Ungdom i Oppdrag (UiO) og gikk rett fra artium på Oslos vestkant til tjeneste i UiO. Her var han
daglig leder i flere år på 1980-tallet, med
base på Grimerud, Ottestad.
Nordahl ble med i ►Oases lederskap.
Han har ledet både styret og lederskapet og var iferd med å tiltre som daglig
leder da han ble skadet i en bilulykke
i Hong Kong i 1991, da han var generalsekretær for Strømmestiftelsen. Han
ble arbeidsufør, men har siden utøvet et
særegent, kristent lederskap både i Norge
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Arne Nordahl
- den eneste
som har vært
både Oaseleder
og leder av
styret i samme
bevegelse.
og internasjonalt.
Nordahls evner
ligger
særlig
innen visjonær og strategisk ledelse,
personellbehandling og tverrkulturell
samhandling. Selv om han måtte gi fra
seg flysertifikatet, har han vært med på å
bygge opp Mission Aviation Fellowship
(MAF) i Norge og var president i MAF
Europa og med på sammenslåingen av
denne misjonsorganisasjonen til en verdensomspennende organisasjon. Nordahl
reiser internasjonalt så mye helsa tillater.
Han er et eksempel på at det finnes introverte tenkere blant karismatiske ledere.
■ Jan Gossner
NORDQUELLE, ERIK ANDERSEN
(1858-1938) ble født på Kvelle ved
Larvik. Nordquelle var sjømann og ble
omvendt mens han var i sjøen på vei til
England i 1879. Nokså snart ble han med
i det kristne arbeidet i ►Misjonsforbundets menigheter i Larvik og Porsgrunn,
og senere fast predikant i misjonsmenigheten Betel, Bergen.
Nordquelle må ansees som den reelle stifteren av norsk pinsekristendom og
med sterk innflytelse på ►pinsebevegelsen i Norden og blant misjonærene som
hadde tilknytning til de frie kristne gruppene i Norge. Nordquelle var forkynner
og forstander i Møllergaten 38 (40) i Oslo
fra 1899 til 1936.
Nordquelle fikk sitt åndelige gjennombrudd i 1891 gjennom en svensk
misjonær i Afrika, ►Per Otto Holger Witt.
Denne åndsopplevelsen endret hele det
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kristne landskap i Norge. Det ble kalt
frigjøringsforkynnelse. Et hovedelement
var at ‘frelsens goder’ ikke var fremtidig,
men et ‘Kanaan’ som man skulle innta
mens man levde. Nordquelle var en dyktig taler og skribent, og stykker finnes i
mange tidsskrifter, men disse ble etter
hvert stengt for ham. Han startet derfor
Det ►Gode Budskap i 1904 sammen med
Karl Olsrud fra Bøn på Eidsvoll. Han
utgav sangboken ►Schibboleth fra 1895
til den ble overgitt til en egen komité
i 1935. Sangboken hadde skriftsteder
som er knyttet til hvert vers siden 1906.
Nordquelle var den eneste som fullt ut tok
imot metodistpastor ►T.B. Barratt i 1906
da han kom hjem fra USA og brakte ►tungetalen inn i dette miljøet som da var godt
etablert i Norge.
Barratt hadde
derfor en mengde menigheter /
venneflokker
rundt i Norge
som var åpne
for det nye.
Nordquelles
venner tok også
imot den svenErik Andersen Nordquelle
- grunnlegger av Norges eldste
pinsesamfunn.
ske baptistpastor og senere leder for pinsebevegelsen i Sverige, Lewi Pethrus, da
han var i Norge i 1902. Han besøkte ‘det
hellige loft’ hos ►Sandra Svendsen i Lillesand og opplevde ‘å snakke i et fremmed
språk’ som han selv sier det. Det var også
i Torvgaten 7 – Nordquelles forsamling i
Oslo på denne tiden – Barratt hadde sin
viktigste talerstol det første året. Her var
det møter to ganger daglig i denne tiden.
Torvgaten 7 var besøkt av en mengde
forskjellige predikanter og forkynnere og
var ofte i karikaturspaltene i avisene. Det
var også ut fra Nordquelles forsamlinger

de fleste misjonærer reiste ut i 1910 og
fram til pinsebevegelsen ble et eget
samfunn, først ved Barratts dannelse av
Filadelfia i 1916 og i 1920-årene da svært
mange venneflokker som etter modell av
Barratt organiserte seg i pinsemenigheter
etter lov om trossamfunn.
■ Asbjørn Froholt
NORGES FRIE EVANGELISKE
HEDNINGEMISSION Se ►PYM (De
Norske Pinsemenigheters Ytre Misjon).
NORGES KRISTELIGE STUDENTOG SKOLEUNGDOMSLAG (NKSS),
kristen ungdomsorganisasjon etablert
i 1924 etter et ideologisk oppgjør med
Norske Studenters Kristelige Forbund.
Tidlig på 1970-tallet fikk en rekke av
lagssekretærene et personlig møte med
den karismatiske fornyelsen. Kort tid etter en 3-dagers karismatisk konferanse
(5. - 8. juni 1972) på Skjærgårdsheimen
(Flekkerøya), med ►Hans-Jacob Frøen,
Michael Harper og Herbert Mjorud som
hovedtalere, deltok både Frøen og ►Oddvar Søvik ved et sekretærmøte i NKSSregi i Hjartdal fjellstue i Telemark. Søvik
opplevde selv at tungemålsgaven ble
frigjort under sekretærmøtet, og mange
av lagssekretærene stilte seg positive til
den gryende bevegelsen. Kjente personer
innen NKSS-miljøet som senere skulle
profilere seg innenfor den karismatiske
fornyelsen, var i tillegg til Søvik, ►Jan
Gossner, ►Olav Garcia de Presno og
►
Thomas Bjerkholt. Det synes å ha vært
en klar sammenheng mellom ledernes
karismatiske anliggende og det stadig
økende antall personer som sluttet opp
om ‘Lagets’ weekendsamlinger, leire og
stevner. Det er dessuten vanskelig å se
nedgangen i studentarbeidet på 1980tallet adskilt fra det faktum at så mange
karismatikerledere sluttet i organisasjonen i samme tidsperiode. Den karisma-

tiske avskallingen innen organisasjonen
skjedde parallelt med at organisasjonen
som sådan ble mer nølende til den karismatiske fornyelsesbevegelsen. Gjennom
en konferanse i Stavanger med utvalgte
ledere innen sekretærstaben tok man et
slags oppgjør med det man oppfattet som
usunne utslag av karismatikken. Både
Thomas Bjerkholt og Leif Michelsen
holdt innledningsforedrag før debatten,
og Michelsen skrev siden bok hvor han
tok oppgjør med fenomenet karismatikk
som sådan.
■ Geir Lie
NYBAKK, ANNA, f. Hansen (18881979), født i Blaker, omvendt i 1908 og
evangelist fra 1910, utsendt fra det som
senere ble Filadelfia, Oslo. Den første
tiden virket hun sammen med søsteren
Marie, og de hadde vekkelser mange steder, både i Sverige og Norge, blant annet
i Helgebodafors i 1916 og i Glåmdalsdistriktet, særlig Roverud, i 1925.
I 1927 ble Anna Hansen og Karl Nybakk viet som de første etter at Filadelfia,
Oslo hadde fått vigselsrett. I annonsen
sto det blant annet: ‘Det blir adgang for
hvemsomhelst at overvære vielsen.’ Anna
og Karl hadde en betydelig vekkelse i

Anna Nybakk - evangelist i nærmere
70 år.
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Sand i Odalen i 1928. Det fortsatte i Mo
i samme dalføre i 1929 og på Ås i Akershus i 1930. I 1935 var det igjen vekkelse
i Mo i Odalen, da omlag 60 ‘overga seg
til Gud’. Det kunne være opptil et par
hundre som samlet seg til husmøter, i og
utenfor husene!
Da Anna Nybakk døde i 1979, 91 år
gammel, hadde hun vært evangelist i
nesten 70 år. Hun var en av pionerene i
pinsevekkelsen.
■ Oddvar Nilsen
NY GENERASJON, felleskristen karismatisk skole- og studentorganisasjon. Allerede i 1987 hadde Anne Kobberdahl (siden 1992 Christiansen) startet en kristen
studentgruppe ved Universitetet i Oslo.
Denne var imidlertid blitt lagt ned i 1992.
Sammen med mannen, Stephan, som
nettopp var blitt ungdomsleder i menigheten Oslo Kristne Senter, startet hun en
ny studentgruppe året etter. De neste par
årene lyktes man i å etablere ytterligere
grupper ved ulike fakulteter og høyskoler
i Oslo. Dette igjen førte til kontakt med
ungdomsledere utenfor Oslo som ønsket
et tilsvarende ungdoms- og studentarbeid
i sin by.
Mens ‘Ny Generasjon’ hittil hadde referert til det totale ungdomsarbeidet i Oslo
Kristne Senter, avviklet man 19. oktober
1996 den organisatoriske tilknytningen
til menigheten og ble i stedet et nasjonalt
skole- og studentarbeid. I løpet av få uker
var den nyetablerte organisasjonen representert på om lag 20 skoler og studiesteder. Ti år senere har arbeidet spredt seg til
en rekke land, primært i Nord-Europa. I
2006 hadde man virksomhet på over 1200
skoler og studiesteder. Stephan Christiansen er internasjonal leder og Knut Idland
nasjonal leder.
I tillegg til skole- og studentlagvirksomhet står Ny Generasjon bak Jesusrus-
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sen (etablert i 1998) og Ny Generasjon
Søndagsskole (etablert i 2003).
■ Geir Lie
NYMOEN, EINAR (f. 1950), pinseforstander. Etter å ha tatt et bevisst
kristent standpunkt som 15-åring og
to år senere blitt døpt blant De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger (Betel, Ski),
startet Nymoen, sammen med to yngre
brødre, en aktiv reisevirksomhet med
sang og forkynnelse. Et 5-ukers bibelkurs
i Filadelfia, Oslo ble etterfulgt av ett år
som reiseevangelist (1973), fire år som
ungdomspastor i pinsemenigheten Evangeliesalen, Oslo (1974-78), samt regulær
forstandertjeneste i pinsemenighetene
Betania, Fjellstrand (1978-84), Betania,
Hauge i Dalane (1984-91), Filadelfia, Hamar (1991-2000) og Salem, Sandefjord
(2000- ).
Sammen med ►Egil og ►Aril Svartdahl
var Nymoen med og grunnla Kristen
Skolekontakt i 1975. Sammen la de også
grunnlaget for den årlige ungdomsfestivalen på Hedmarktoppen, som første gang
ble arrangert i 1976. Nymoen satt forøvrig
i festivalkomiteen fra 1976 til 1986. Han
har dessuten vært med i forstanderskapet
for institusjonen Hedmarktoppen siden
1987, sittet i styret for Filadelfiaforlaget
fra 1988 og tjenestegjort i Pinsebevegelsens Tilsynsråd (1990-93).
■ Geir Lie
NYSÆTER, BJARNE (1912-94), født i
Nordre Osen, omvendt og døpt i 17-års
alderen. Nysæter var evangelist fra 1931,
utsendt fra pinsemenigheten i Osen. Det
første virkefeltet var Nord-Østerdal, og
i 1933-34 var han redskap til vekkelse i
Slettås, Trysil, noe som førte til menighetsdannelse der. Nysæter var forstander
i Eydehavn, Alvdal og Bellingmo, Lil-

lehammer, Porsgrunn, Sandefjord og
Drammen. Han reiste ellers som bibellærer og forkynner i hele landet, samt i
Sverige, Danmark og Færøyene. Han var
en sterkt etterspurt stevnetaler.
Nysæter skrev boken Kristenliv og temperament (1978).
■ Oddvar Nilsen
NØRBERG, HARALD WESSEL
(f. 1924), tidligere metodistprest i Levanger (1950-54), Kragerø (1954-60),
Moss (1960-66) og Sarpsborg (1966-71).
Deretter virket han som forstander i Den
Evangeliske Forsamling i Oslo (1971-73)
før han igjen ble metodistprest i Skien
(1973-78), Hamar (1978-81), Sandefjord
(1981- 86) og Hønefoss (1986-89).
Allerede under pastorperioden i
Sarpsborg hadde Nørberg hørt om den
karismatiske fornyelsen. Av byens pinseforstander, ►David Østby, fikk han et
eksemplar av John Sherrills bok De taler
med andre tunger i 1969. Sin egen ‘åndsdåpserfaring’ opplevde han imidlertid i

Harald Wessel Nørberg - karismatisk
forkynner innen Metodistkirken.

enerom 15. oktober 1970. Det viste seg
i ettertid at hans kone hadde gjort samme
åndserfaring og mottatt tungemålsgaven
allerede mens de var bosatte i Moss.
Nørberg la ikke skjul på sine nyervervede åndserfaringer idet han takket ja til
forstanderstillingen i Den Evangeliske
Forsamling. Og i Skien Metodistkirke
opplevde især de unge ham som sin allierte.
■ Geir Lie
NÅDEGAVER. Selv om apostelen Paulus
har minst tre delvis ulike nådegaveopplistinger i Det nye testamente (Rom 12:6-8,
1 Kor 12: 8-10, Ef 4:11), er det avsnittet
i 1 Kor 12 som danner bakgrunn for den
nådegaveforståelse som preger pinsevenner og karismatikere flest. De hevder at
Paulus opererer med en komplett liste på
ni overnaturlige nådegaver: Visdoms tale
er dels blitt identifisert med (1) evnen til
å vite hvordan naturlig som overnaturlig kunnskap fra Gud skal anvendes rett
og dels med (2) overnaturlig kunnskap
om fremtidige forhold. Kunnskaps tale
forstås vanligvis som overnaturlig kunnskap om enten fortidige eller nåtidige
forhold. Troens gave er blitt definert som
‘en plutselig bølge av tro, vanligvis i en
krise, som gjør at en tillitsfullt tror uten
en tvil at etter som vi handler eller taler
i Jesu navn, skal det skje.’ Nådegaver til
å helbrede er særskilt utrustning til å helbrede uten hjelp av naturlige midler. Kraft
til å gjøre undergjerninger blir av enkelte
forstått som overnaturlige underverk som
ikke berører helbredelser. Profetisk tale
identifiseres med inspirert tale fra Gud
i budskaps form som involverer enten
‘oppbyggelse’, ‘formaning’ eller ‘trøst’.
Evnen til å prøve ånder forstås av mange
som utrustning til å avdekke hvilke beveggrunner som styrer andres atferd eller
hvorvidt ens angivelige nådegaveytring
er Gudgitt, menneskelig eller eventuelt
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av demonisk opphav. ►Tungetale forstås i nådegavesammenheng som (1) et
budskap fra Gud eller (2) bønn til Gud
formidlet på et språk som er uforståelig
for den som taler. Tydning av tungetale
innebærer da å frembære meningen av
tungetale slik at førstnevnte blir forståelig
for tilhørerne.
■ Geir Lie
OASE, luthersk karismatisk bevegelse
som oppstod i forlengelse av ‘Helligåndsseminaret’ i Oslo i 1977, initiert
av primært ►Hans Christian Lier og
►
Jens-Petter Jørgensen. Dette, samt en
rekke regionale samlinger, ledet fram til
sommerstevnet i Kristiansand i 1980 og
formaliseringen av Oase som bevegelse.
Årlige stevner, som har alternert mellom
ulike byer, samler mellom 2000 og 5000
påmeldte deltakere. I tillegg til de årlige
stevnene profilerer bevegelsen seg gjennom bladet Oasen, samt gjennom egne
konferanser som spesifikt retter seg mot
kristne ledere. Man har dessuten opprettet et landsdekkende nettverk for prester
og et regionalt nettverk for diakoner i
Osloområdet. ►Einar Ekerhovd har vært
daglig leder av Oase siden 2004.
■ Geir Lie
OLSEN-SMIDT, GERHARD MARTIN (1879-1938), grunnlegger av ►pinsebevegelsen i Finland. Gerhard Martin
Olsen ble født og vokste opp i Bergen.
Etter først å ha utdannet seg til gullsmed,
ble han i 1897 kadett ved ►Frelsesarméens Krigsskole, utnevnt til løytnant et
halvt år senere og til kaptein sommeren
1901.
Som løytnant hadde han kortvarige
assistentopphold ved Frelsesarméens
korps i henholdsvis Tistedal, Horten,
Kongsvinger, Tønsberg, Moss, Kristiania
(IV korps på Vålerenga og VIII korps på
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Majorstua), Kabelvåg og Vardø. Umiddelbart etter utnevnelsen til kaptein ble
han korpsleder i Vadsø. Senere var han
korpsleder i henholdsvis Harstad, Kristiania (VIII korps), Bergen (II korps),
Haugesund og Drammen.
Olsen-Smidt sluttet som offiser i november 1904. Samme året dro han til
Minneapolis, hvor han to år senere ble
introdusert for den gryende amerikanske pinsebevegelsen. Olsen bekjente seg
snart til William H. Durhams variant, idet
han bestred berettigelsen av en spesifikk
hellighetserfaring i forkant av ‘åndsdåpsopplevelsen’, i motsetning til de første
pinsevennene, som var influert av den
metodistiske fløy av 1800-tallets ►hellighetsbevegelse. I Amerika tok forøvrig
Olsen navnet Smidt, som var slektsnavn
på morsiden.
Den norske pinsebevegelsen hadde
i 1907 fått sine første kontakter i Finland gjennom ►Metodistkirken. Også
tilhengere av den luthersk-læstadianske
Narvabevegelsen, oppstått i Estland på
slutten av 1890-tallet og kjennetegnet
av syner, syndenød og øvrige fysiske
manifestasjoner, hadde kontakter i Oslo.
Blant annet hadde finske gjester besøkt
pinsekonferanser i Oslo i perioden 191011, og ►T.B. Barratt hadde i sin tur besøkt
Finland i 1911, men uten at besøket fikk
nevneverdig betydning.
Idet Olsen-Smidt på senhøsten 1911
reiste til Finland, ble det hans mangeårige
innsats i landet som med rette gjorde ham
til pinsegrunnleggeren. 1912 betraktes
som pinsebevegelsens grunnleggelsesår
i Finland. Bevegelsen var til å begynne
med utpreget felleskristen i sin vesensnatur. På grunn av første verdenskrig måtte
Olsen-Smidt forlate Finland i perioden
1914-17, da landet fortsatt var en del av
Russland.
Olsen-Smidts andre periode i Finland
var preget av en dynamisk og organisatorisk tilvekst. Olsen-Smidt bidro i

etableringen av et stort antall lokale
menigheter i den sørlige og midtre del av
Finland. Den viktigste av disse menighetene var Filadelfia, Helsingfors, som ble
etablert i 1920. Han grunnla også avisen
Korsets Seger i 1923, samt publiserte tre
sangbøker.
På grunn av hans vinnende personlighet ble pinsebevegelsen sterkt konsentrert
rundt Olsen-Smidts person. Dette førte
samtidig til anklager om både økonomiske misligheter og autoritær ledelsesmodell. Blant annet ble Olsen-Smidt i 1925
tvunget til å introdusere og anerkjenne et
kollektivt lederskap av ‘eldste’. Det oppstod også konflikter rundt hans frelsesforståelse, som var influert av Durham.
Også spørsmål om menighetsdannelse
og språklige samarbeidsformer innen
den finske versus svenske språkgruppen i
Finland skapte motsetninger. På 1920-tallet utgjorde de svenskspråklige i Finland
11% av landets befolkning. Olsen-Smidt
kan i hovedsak sies å ha forkynt på
svensk og benyttet tolk i finskspråklige
forsamlinger.
Misnøyen mot Olsen-Smidt toppet seg,
idet han i april 1925 i Helsingfors tingrett
ble anklaget og dømt for å ha innledet
et seksuelt forhold til to tenåringsgutter
innen bevegelsen. Retten tok også stilling til anklager om hvordan ny praksis
innen pinsebevegelsen, som omfavnelser,
håndspåleggelse og helbredelse gjennom
salving med olje, hos Olsen-Smidt hadde
fått erotiske undertoner.
Olsen-Smidt erkjente i retten forholdet
til de unge guttene og ble sammen med
den ene av disse dømt til fire måneders
fengselsstraff. Han ble deretter utvist til
Norge. Pinsebevegelsen i Finland gjennomgikk nå en krise, men utviklet seg
snart, under ledelse av legmannspredikanten Eino Manninen, rundt ‘eldstestyrte’ forsamlinger. Også forbindelsen til
den svenske pinsebevegelsen under Lewi
Pethrus ble intensivert.

Olsen-Smidt vendte på illegalt vis
tilbake til Finland på predikantbesøk i
1930, men ble igjen utvist. Hans fortsatte
livshistorie etter det er pr. idag forholdsvis ukjent.
■ Bibliografi: Wolfgang Schmidt, Die
Pfingstbewegung in Finnland (1935).
■ Geir Lie og Jan-Erik Andelin
OLSEN, PEDER (1902-77). Helbredelse ved bønn og sjelesorg ble denne prestens store tjeneste. Det er særlig boken
Helbredelse ved bønn som Peder Olsens
navn er knyttet til. Hans kone Heidi var
døden nær og ble helbredet ved bønn
i 1943, mens han var sykehusprest på
Diakonissehuset Lovisenberg. Det utløste
en vekkelse blant diakonissene og en omfattende forbønnstjeneste. Boken kom ut
første gang i 1947 og ble trykket i flere
opplag, og så nyutgitt i 1973 og 1981.
Lenge før den karismatiske vekkelse
tok Peder Olsen denne ►nådegaven i
bruk. Han kom fra tjeneste som sokneprest i Hjørundfjord til Diakonissehusets
sykehus Lovisenberg, og det var ►Ole
Hallesby som kalte ham. Han studerte
psykiatri hos Ragnar Vogt, fikk evangeliske impulser i England på Keswickmøtene og lærte om helbredelse og forbønn
for syke gjennom The Lambeth Conference on Spiritual Healing. Han brakte
impulsene med seg til Norge og oversatte
liturgier og bønner for salving av syke til
norsk. Han talte som første statskirkeprest
i Filadelfia, Oslo da ►Osvald Orlien var
forstander der. Han ble en foregangsmann
for forbønn og sjelesorg i Den norske
kirke, og var sammen med de kristne legene Gordon Johnsen og ►Einar Lundby
med å starte Modum Bads Nervesanatorium og Institutt for Sjelesorg (Dr. Einar
Lundbys Stiftelse). Hans sønn Per Frick
Høydal videreførte hans sjelesorgarbeid
og grunnla den pastoral-kliniske sjele127

sorgutdanningen i Norge. For mange prester og ledere i Den norske kirke hadde
Peder Olsen banet veien og lagt et solid
grunnlag for troen på nåde-gavene og gitt
frimodighet til å be for syke. De siste fem
år av sin prestetjeneste var han domprost
i Tønsberg og en skattet forkynner og
sjelesørger.
Bibliografi: Peder Olsen, Helbredelse
ved bønn (1947) og idem, Fornyelse
(1970).
■ Jan Gossner.
OLSEN, SALLY (1912-2006), misjonær og grunnlegger av stiftelsen Rose
of Sharon Foundation på Puerto Rico.
Etter at faren døde da Sally var 5 år gammel, ble hun plassert hos slektninger på
Andøya inntil hun ble gjenforent med
moren sju år senere. Den gjenforente familien immigrerte fem år senere til USA,
og etter en kristen omvendelse satte Sally
av ett år ved svensk-amerikaneren Joseph
Mattson-Bozés menighetsbibelskole i
Philadelphia Church, Chicago. I 1952
reiste hun til Puerto Rico som misjonær,
utsendt fra den lokale pinsemenigheten

Sally Olsen - grunnlegger av Rose of
Sharon Foundation.
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hun tilhørte i Brooklyn, New York. Tre
år senere ble Rose of Sharon Foundation
etablert, med fokus på fengselsmisjon,
samt oppbyggingen av daghjem for barn.
Et norsk støttearbeid for hennes virksomhet har siden 1960-årene vært knyttet til
Maran Ata-menigheten i Oslo.
■ Geir Lie
ORLIEN, OSVALD (1912-98), født i
Kongsberg. Han ble omvendt tidlig og
evangelist fra 1931. Senere ble han forstander i Eydehavn og Fredrikstad før han
ble ►T.B. Barratts etterfølger i Filadelfia,
Oslo. Her var han forstander fra 1941 til
1951. Han var også ansatt i Filadelfiaforlaget med redaksjonsoppgaver.
Orlien utdannet seg til lege og var
misjonslege i Kongo/Zaire i tiden 1958
til 1978. Her bygde og drev han det store
sykehuset i Kaziba, som ble et reddende
landemerke for mange. Han og hans kone
Hildora opplevde en turbulent tid i Afika.
I 1974 ble han brutalt overfalt og ranet i
sin bolig på misjonsstasjonen i Kaziba.
To bevæpnede menn truet ham til å åpne
pengeskapet der driftsmidler på i alt kr.
35 000 var oppbevart. Orlien fikk tre slag
i nakken og ble bundet og kneblet. Den
som lot til å være minst påvirket av det
som skjedde, var Orlien selv! I et brev
til redaksjonen av ►Korsets Seier, datert
noen dager etter overfallet, nevnte han det
ikke med et ord.
Etter en lang virketid som misjonær,
der han fikk være til ‘stor velsignelse’
både som forkynner, sjelesørger og lege,
ble han tilsynslege ved ulike alders- og
sykehjem i Oslo fram til 1983.
I 1975 ble Osvald Orlien utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden for
utmerkede fortjenester for fedrelandet og
menneskeheten.
Osvald Orlien ble med sin begavelse
og sin åndsutrustning en av ►pinsebeve-

gelsens fremste ledere i forrige århundre.
I alle de tjenester han gikk inn i, var han
et eksempel til etterfølgelse og fikk bli
til stor hjelp for mange mennesker. Han
var da også mye benyttet som stevnetaler
rundt om i Norden.
Orlien skrev flere bøker, blant annet De
åndelige nådegaver, Vi har funnet Messias (radiotaler) og I Kongo med bibel
og operasjonskniv. Karsten Ekorness har
dessuten skrevet biografien Fra Buskerud
til bushen.
■ Oddvar Nilsen
PAULSEN, REIDAR (f. 1938),
grunnlegger av og pastor i Kristkirken,
Bergen. Paulsens første møte med den
karismatiske fornyelse skjedde gjennom
den amerikanske forkynneren Harald
Bredesen som bad for ham med håndspåleggelse på Paulsens hybel i Oslo i
1966. Tungemålsgaven fulgte om lag en
uke senere. De neste årene ble på mange
måter vanskelige, han manglet et miljø
hvor han kunne dele sine nyervervede
erfaringer og avklare disse teologisk.
Dette ble imidlertid gjort i 1970, gjennom
hans første bok, Den Hellige Ånds fylde

Reidar Paulsen - profilert karismatisk
forkynner, grunnlegger av og
hovedpastor i Kristkirken i Bergen.

(Luther forlag).
Etter å ha blitt uteksaminert fra Det
teologiske ►Menighetsfakultet i 1967, ble
Paulsen forstander i Oslo Vestre ►Frikirke
(1967-70), og deretter i Bergen Frikirke
(1970-94).
Bergen Frikirke opplevde stadig konflikt med sitt eget kirkesamfunn, ikke
først og fremst på grunn av karismatikken, men på grunn av bibelsyn og fortolkning. I 1994 kom det til et brudd, og
mange forlot menigheten til fordel for
den nyetablerte Kristkirken.
Paulsen er forfatter av flere bøker,
deriblant Vekkelse i dag (1972), Troen
og dåpen (1981), Vi hører sammen. Om
kristent fellesskap (1981), Jordens salt
– verdens lys (1986), Menigheten – et
helbredende fellesskap (1987), All åndelig velsignelse (1989) og I går og i dag
den samme (1989).
■ Geir Lie
PEDERSEN, EDVARD, (1876-1960),
født i Ofoten, omvendt i 20-års alderen
og aktiv i ►pinsebevegelsen fra 1907.
Han ble ‘åndsdøpt’ i Ålesund 1. pinsedag
i 1907. Pedersen var pionerevangelist
mange steder på Vestlandet og Østlandet,
forstander i Ålesund i ni år og i Hauge i
Dalane i to år.
►
T. B. Barratt roste Pedersen som en
særdeles dyktig mann til å samle abonnenter på ►Byposten. Pedersen gikk fra
hus til hus, delte ut bladet gratis og kom
tilbake på en ny runde og fikk abonnenter.
I 1907 skrev Barratt brev til Pedersen,
men visste ikke adressen, så på konvolutten sto det bare: ‘Edvard Pedersen,
tungetaler, Aalesund’. Brevet kom fram!
Det var vel ikke så mange tungetalere i
Ålesund på denne tiden, men de få som
var hadde gjort seg gjeldende, og Pedersen var ledende blant dem. I 1911 var han
redskap til vekkelse i Volda.
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Edvard Pedersen var evangelist til det
siste. Han døde i en trafikkulykke.
■ Oddvar Nilsen
PEDERSEN, PER ADRIAN, født 1918
i Solum (Skien kommune), omvendt i
1938 og evangelist fra 1939, utsendt fra
pinsemenigheten Tabernaklet, Skien. Han
virket et par år i Nord Norge, derav en
tid som forstander i Narvik. I 1949 reiste
han, sammen med hustruen Palma, til
Sør Amerika som misjonær, utsendt av
pinsemenigheten Vestby, Trysil. Etter to
år i Brasil kom de til Argentina, som var
det egentlige mål, og fikk her en lang og
fremgangsrik tid. Pedersen har også virket som bibellærer i Uruguay, Paraguay
og Bolivia ved siden av arbeidet i Argentina. Etter at han kom hjem til Norge, har
han virket mye i Telemark. Pedersen har
skrevet boken Blant indianere i Chaco.
■ Oddvar Nilsen
PEDERSEN, SVEIN MAGNE
(f. 1948), grunnlegger av stiftelsen
Misjonen Jesus Leger. I løpet av teologistudiene ved Ansgarskolen hadde
man i 1971 besøk av den amerikanske
karismatikeren Herbert Mjorud. Besøket
resulterte i at Pedersen mottok ►‘dåpen i
Den Hellige Ånd’. Han hadde opplevd sin
kristne omvendelse i baptistsammenheng
(hvor han var medlem i perioden 196581), og etter avsluttede teologistudier i
1973 begynte han som evangelist i Det
norske ►Baptistsamfunn, med fast bopel
i Mo i Rana. Kontakt med tidligere kanadamisjonær ►Olav Ryland resulterte i at
Pedersen i 1982 ble innstilt som pastor
i Grace Apostolic Church (tilhørende det
►
enhetsteologiske samfunnet Apostolic
Church of Pentecost, hvor forøvrig halvparten av medlemsmassen var trinitarisktroende) i The Pas, Manitoba. Etter ett
års tid flyttet Pedersen til gullgraverbyen
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Svein Magne Pedersen - profilert
karismatisk forkynner med fokus på
bønn for syke.
Flin Flon, hvor han tok pastoransvar i
Flin Flon Christian Center fram til
1988. Han flyttet nå tilbake til Norge og
overtok året etter redaktøransvaret i bladet Brevet, opprinnelig utgitt av ►Didrik
T. Solli. Redaktørjobben ble imidlertid
kortvarig, og i 1990 etablerte Pedersen
stiftelsen Misjonen Jesus Leger, med
base i Vennesla. Bladet Legedom kom
ut med første nummer i 1991. I tillegg
til korte undervisningsartikler reflekterer
bladet hverdagsvitnesbyrd fra mennesker
som hevder å ha opplevd helbredelse etter
Pedersens personlige forbønn.
Pedersen er kjent langt utenfor de
kristne rekker og har deltatt i en rekke
landsdekkende TV-program: ‘Salig Søndag’ (1995), ‘Lønning Direkte’ (1995
og 1996), ‘Refleks: Helse’ (1997), ‘Dokument 2’ (1998) og ‘Holmgang’ (2002,
2003 og 2005). I 2005 startet han forøvrig
sitt eget program, ‘Miraklet er ditt’ (engelsk utgave ‘The Miracle is Yours’) som
sendes via Gospel Channel til 80 ulike
land, deriblant til hele Europa.
Pedersens virksomhet inkluderer teletorg-misjon hvor man kan ringe stiftelsens 820-nummer for å få personlig
forbønn. I tillegg etablerte han i 2006
konseptet Mirakellørdag – det vil si helbredelsesmøter og seminarer på hoteller
over hele Norges land.

Pedersen har forfattet og utgitt følgende
bøker: Når Gud gjør under (1991), Han
helbredet dem alle (1993), Slik blir du
frelst og bevart i troen (1998), Jesus
– helbrederen fra Nasaret (2005) og
andaktsboken Legende dråper (2006).
Hans kone, Solveig, har dessuten skrevet
boken Tilgivelse – nøkkelen til fred, frihet
og framgang (2003).
■ Geir Lie
PENTEKOSTAL TEOLOGI. Med
Alf Somdals bok Tro og liv (1990) som
et hederlig unntak, har det fra norske
pinsevenner og/eller karismatikere ikke
vært gjort noe forsøk på å tilrettelegge en
helhetlig teologi eller lære. Det er forøvrig problematisk å identifisere tradisjonell
norsk pinseforkynnelse med en akademisk forankret teologi, idet førstnevnte i
store trekk er basert på praktisk oppbyggelseslitteratur skrevet av ikke-teologer.
Norske pinse- og karismatikergrupper er
dessuten ingen homogen størrelse, men
reflekterer innbyrdes avvikende teologiske posisjoner, både i synet på treenighet, kristologi, vanndåp, helliggjørelse,
helbredelse ved bønn og eskjatologi,
for å nevne noe. Uttrykket ‘pentekostal
teologi’ er videre problematisk, idet det
pr. idag ikke skjelnes mellom en identifisering av (1) det læreinnhold som utgjør
►
pinsebevegelsen og den karismatiske
fornyelses særeie, (2) det samlede læreinnhold som forfektes av både pinse- og
karismatikerforkynnere og (3) det samlede læreinnhold som forfektes av teologisk
skolerte akademikere som tilfeldigvis er
pinsevenner eller karismatikere uten at de
i sin teologiske tilretteleggelse nødvendigvis har hentet impulsene fra sin egen
konfesjonstradisjon.
■ Geir Lie

PETERSEN, KNUT (1905-81), født i
Oslo, omvendt i 1920, offiser i ►Frelsesarméen og pinsepredikant fra 1930, da han
ble døpt i Filadelfia, Oslo og utsendt som
evangelist herfra. Fra dette året hadde han
store vekkelseskampanjer sammen med
sin bror Jens, der mange kom til tro. De
hadde blant annet ‘sterke’ vekkelsesmøter i de svenske grensefylkene Dalsland
og Värmland. Her klaget innehaverne av
kinoer og danselokaler over dårlige tider.
Pinsevennene tok alt folket fra dem. Knut
Petersens typiske kommentar var: ‘Halleluja for det!’
I 1931 besøkte brødrene Petersen
Tabernaklet, Bergen og ble her i flere
måneder. Hver uke i denne tiden var det
store dåpshandlinger, ettersom mange ble
‘frelst’. En kveld var det 40 som omvendte seg, og det var ikke uvanlig med 20 og
30. I begynnelsen av 1930-tallet hadde de
også store vekkelser i Askim og Larvik.
Knut Petersen giftet seg med Edith
Eriksen i Askim i 1932. Biskop Johan
Lunde var på visitas i Askim like før og
benyttet anledningen til å advare mot pinsevennene. Dette var nok en medvirkende
årsak til at det aldri hadde vært så mye
folk i en vielse i Askim. Folk sto utenfor
et fullpakket Filadelfia og prøvde å følge
med.
I 1933 til 1935 virket Knut Petersen i
Notodden, der han også ble forstander.
Senere ble han forstander i pinsemenighetene i Trondheim, Oslo, Halden, Oslo
(Salem og Evangeliesalen). Han beholdt
evangelistgløden overalt han var forstander, og det at han også var en grundig og
dyktig bibelforkynner, og ikke bare appellerte til folks følelser (skjønt han gjorde
det også!), var nok en medvirkende årsak
til de varige resultatene.
I årene like før og under krigen opplevde han betydelige vekkelser i Verdal,
Drammen (30 ‘nyfrelste’ i løpet av kort
tid), Filadelfia, Oslo og Moss. Da han
var forstander i Halden under krigen, ble
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mange ‘frelst’ og kom med i menigheten.
I løpet av to menighetsmøter ble 38 ønsket velkommen. I 1948 var det vekkelse
i Berøa, Oslo, og Knut Petersen var en av
dem ‘Gud brukte’. I et møte var det 23
som ‘overga seg til Gud’, i et annet 19.
Knut Petersen hadde like stor inngang i
Sverige som i Norge. Langt opp i moden
alder var han den selvskrevne bibellæreren på de største ungdomsleirene.
‘Farbror Knut’ var uhyre populær. Han
bevarte sjelevinnergløden gjennom hele
sitt virke og er uten tvil en av de fremste
vekkelsesevangelistene i norsk og svensk
pinsebevegelse. Han skrev brosjyren
‘Redd dem som hentes til døden’, som i
løpet av kort tid ble solgt i 6000 eksemplarer.
Knut Petersen fikk slag på sin 70-årsdag
og var syk de siste fem årene av sitt liv.
■ Oddvar Nilsen
PIETISME, i utgangspunktet en luthersk fromhetsbevegelse med polemisk
front mot vanekristendom og rett-troenhet. Pietismens far var den tyske teolog
Philipp Jakob Spener (1635-1705).
Spener ble initiativtaker til egne konventikler, eller oppbyggelsesmøter, collegia pietatis, hvor deltakerne samtalte
om søndagens preken eller leste fra Bibelen. I sitt lille skrift Pia desideria gikk
Spener til angrep på ortodoksiens angivelige overbetoning av den rene lære.
I Speners pietisme settes liv over lære.
Læremessig skilte dog pietismen seg
fra ortodoksien på vesentlige områder:
Gjenfødelsen (av voksne) skjedde ikke i
dåpen, men i omvendelsen. Og rettferdiggjørelsen ble stilt i skyggen av helliggjørelsen, som for mange ble identifisert med
en relativ fullkommengjøring.
Speners pietisme ble videreført av
August Hermann Francke (1663-1727)
og radikalisert av grev Nicolaus Ludwig
von Zinzendorf (1700-60) og Gottfried
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Arnold (1666-1714).
I Storbritannia fikk pietismen nedslagsfelt blant annet gjennom metodismen. Grunnlegger John Wesley (170391) mottok skjellsettende inntrykk fra de
tyske herrnhutere. Wesleys Explanatory
Notes Upon the New Testament (1755)
baserer seg for øvrig ikke lite på den
tyske pietist Johann Albrecht Bengels
Gnomen Novi Testament (1742).
Via Wesley kan en blant annet trekke
røtter fra pietismen til ►hellighetsbevegelsen og derfra igjen til ►pinsebevegelsen.
Fra Tyskland synes pietismen å ha
ankommet Norge i 1690-årene. Den nådde prestestanden rundt 1710. Thomas
von Westen var preget av pietismens
misjonsideal og er blitt kjent som ‘finnenes apostel’. Hans Adolf Brorsons
(1694-1764) pietistiske salmer ble raskt
oversatt til norsk og fikk sin selvfølgelige plass i Landstads salmebok. Og
Erik Pontoppidan (1698-1764) er kjent
for Sandhed til Gudfrygtighed, en forkortet og omarbeidet utgave av Speners
katekismeforklaring.
Nær beslektet med pietismen var zionitterbevegelsen, som dannet frimenighet
i Drammen i 1742. Omtrent samtidig kom
herrnhuterne til Kristiania. Disse beredte
på mange måter grunnen for den senere
Haugevekkelsen. Også Gustav Adolph
Lammers, som dannet frimenighet i Skien, var positivt preget av herrnhutismen.
Norsk pinsebevegelse er vel i liten grad
direkte preget av den lammerske bevegelse, om enn ►Laura Barratt var oppvokst i
en lammersk frimenighet. ►T.B. Barratt,
norsk pinsebevegelses grunnlegger, hadde derimot metodistbakgrunn, også dette,
som allerede nevnt, en pietistisk-inspirert
bevegelse. ►Nils Bloch-Hoell skriver i sin
doktoravhandling om pinsebevegelsen at
‘det bare var en gradsforskjell mellom
metodistisk etikk og den pietistiske livsholdning som preget store deler av det aktive lekfolk i Den norske kirke.’ I så måte

er det avdekket et reelt tilknytningspunkt
mellom norsk luthersk pietisme og den
gryende pinsebevegelsen. Bloch-Hoell
skriver videre at ‘Metodistkirken har vært
en hovedfaktor når det gjaldt å omforme
norsk kristenliv i retning av det subjektivistiske og sakramentløse. Den har, senere assistert av ►Baptistsamfunnet, ►Misjonsforbundet og ►Frelsesarméen, innført
angloamerikansk vekkelsesteknikk, og
har styrket forestillingen om en puritansk
livsholdning som vesensnødvendig for
sann kristendom. En, helst affektbetont
og daterbar, omvendelseserfaring og
massevekkelse er delvis ved metodismens hjelp blitt det som normalt betegner
kristenlivets begynnelse for store deler av
det norske kristenfolk’ (s. 113-114). Mye
av dette er en radikalisering av den opprinnelige pietismes anliggende.
■ Bibliografi: N.E. Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen (1956).
■ Geir Lie
PILEGRIMSFOLKET har sine åndelige røtter i den svenske Maranata-bevegelsen. Pilegrimsfolket ble etablert av Jan
Egil Hafsahl (f. 1952), som gjennom kontakt med norsk ►Maran Ata-bevegelse ble
introdusert for den svenske varianten. Allerede i 1967-68 skjedde det forøvrig en
deling av den svenske Maranata-bevegelsen, idet predikantene Donald Bergagård
og Erik-Gunnar Eriksson, tilsvarende
norsk Maran Ata, ivret for en amerikansk
vekkelsesmodell med store frittstående
misjonsorganisasjoner, mens en annen
retning, hvor Arne Imsen (1933-99) ble
frontfigur, hevdet den lokale menighets
suverenitet og hvor misjonsarbeid hadde
sin forankring nettopp i lokalmenigheten.
I 1972 flyttet Hafsahl til Stockholm
og gikk inn i Imsen-fløyens Maranataförsamling. På denne tiden begynte tanken
om storfamilier å vokse fram i menig-

heten, og man etablerte flere bedrifter
hvor man jobbet sammen i arbeidsfellesskap. I 1975 flyttet Hafsahl tilbake til
Norge og startet et lite bønnefellesskap,
som innen ett år ble formalisert som menigheten Pilgrimen Maran Ata. På grunn
av Maran Ata navnets belastning i Norge,
endret man navn til Pilegrimsfolket i
1979.
Pilegrimsfolket har ingen medlemsprotokoll, men teller omlag 100 personer,
barna inklusive. Menigheten er, som
modergruppen i Sverige, organisert som
storfamilie. Økonomisk støtte kommer
primært fra mennesker som opplever tilhørighet til menigheten og er del av storfamilien. Alle midler som kommer inn
gjennom offer går uavkortet til misjon/
evangelisering. Andre kostnader dekkes
gjennom menighetens ulike arbeidsfirmaer hvor de fleste av medlemmene er
sysselsatt. Barna får hjemmeundervisning på barne- og ungdomsskolenivå og
tar deretter videregående utdannelse som
privatister.
Alderssammensetningen i storfamilien
spenner fra små barn til pensjonister.
Tanken er blant annet at ingen av menighetens medlemmer skal behøve å tilbringe alderdommen på institusjon såfremt de
ikke selv skulle foretrekke dette.
■ Geir Lie
PINSEBEVEGELSEN kom til Norge
ved juletider i 1906, da pastor ►T.B.
Barratt kom hjem fra USA etter å ha
blitt ‘åndsdøpt’ 15. november samme
år. I bladet ►Byposten, som Baratt utgav
og redigerte, hadde han skrevet mye om
den nye vekkelsen i Amerika, så leserne
var vel orientert om det som skjedde.
Det første møtet hadde han i Turnhallen i
Kristiania. Det var lille julaften 1906. En
uke senere hadde omlag ti fått den samme
opplevelsen som han.
Utover vinteren og våren 1907 var det
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som om vekkelsen eksploderte i Oslo.
Mye folk søkte til møtene i leide lokaler.
Som regel var det lange køer utenfor av
folk som ville inn. Oslo ble et europeisk
‘kraftsentrum’, så det kom prester og predikanter og mye legfolk fra mange land til
Norges hovedstad. Den anglikanske pastoren Alexander Boddy fra Sunderland,
England, var en av dem. Han skrev at han
hadde vært øyenvitne til den store vekkelsen i Wales noen år i forveien, men at
han aldri hadde sett maken til det som nå
skjedde i Norge. Folk fra alle kirkesamfunn søkte til møtene, og Barratts visjon
var at ‘åndsbølgen’ skulle nå hele kristenheten. Slik gikk det imidlertid ikke. Etterhvert ble kirker og bedehus stengt for
ham og hans venner, men vekkelsen lot
seg ikke stanse. Fra Oslo spredte ‘ilden’
seg snart til mange andre deler av landet.
Allerede i 1908 ble de første pinsemenighetene dannet. De tre første var
i Telemark, som i mange år skulle bli
et ‘pinsefylke’. Først ute var Skien, der
baptistpastoren ►C.M. Seehuus dannet
pinsemenigheten Tabernaklet. Like etter
ble det dannet menigheter i Notodden og
Lårdal.
Idag består pinsebevegelsen i Norge av
omlag 300 frittstående menigheter, som
danner et naturlig fellesskap. Det er rundt
32 000 døpte medlemmer i disse menighetene. Når man regner med tilhørige, blir
tallet omlag 45 000.
Tidlig i pinsebevegelsens historie ble
det slått sterkt til lyd for misjonsarbeid i
fremmede land, og allerede i 1910 var det
utsendinger til tre land: India (►Dagmar
Gregersen Engstrøm og ►Agnes Telle
[Beckdal],) Kina (►Parley Gulbrandsen)
og Sør-Afrika (►Anna Østreng). I 1915
ble det dannet et misjonsselskap, ►Norges
Frie Evangeliske Hedningemisjon, men
dette selskapet ble oppløst i 1931, da
utsendermenighetene tok over det fulle
asvaret for misjonærene. På den tiden
var det 35 misjonærer på misjonsfeltene.
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Senere har tallet på misjonærer økt sterkt,
og en tid var det så mange at man kunne
tale om at hver 100. norske pinsevenn var
misjonær!
De lokale menighetene har alltid hatt
stor plass i pinsebevegelsens historie.
Misjonærer skal sendes ut av en lokalmenighet, predikanter i hjemlandet skal anbefales av en lokalmenighet, og lenge var
også innstillingen den at all bibelundervisning skulle foregå i lokalmenigheten.
Den eneste form for bibelskole var et fem
ukers kurs, vesentlig i Filadelfia, Oslo.
Dagens pinsebevegelse har gått et skritt
lenger, slik at det nå er lokale bibelskoler
i noen menigheter. Man har dessuten to
folkehøyskoler, en i sør og en i nord, Hedmarktoppen og Sandvik. Hedmarktoppen
er forøvrig et stort utbygd konferansesenter, der man arrangerer de årlige
sommerstevnene, som ikke er landsmøter
i vanlig forstand, men ►stevner til oppbyggelse og vekkelse. Tidligere ble disse
stevnene arrangert i lokalmenigheter, de
fleste ganger i Hamar og Lillehammer.
Hvert år samles predikanter, ‘eldste’ og
menighetsarbeidere til predikantkonferanse. Denne konferansen gikk tidligere
på omgang blant flere pinsemenigheter i
Oslo, men er nå lokalisert til Filadelfia.
Omlag 600 pleier å samles til disse konferansene, som ikke er bindende overfor
lokalmenighetene, men veiledende og
inspirerende.
Pinsebevegelsen i Norge har i alle år
lagt stor vekt på å utgi bøker, blader og
noter. På Filadelfiaforlaget ble det i løpet
av årene 1907 til 2002 utgitt omlag 2100
bøker, hefter og noter. I tillegg var det en
del år stor plateutgivelse på merket Klango. Bevegelsens folk er sterkt engasjert i
den svenskbaserte, internasjonale ►IBRA
Radio og ►TV Inter.
På det sosiale område er det gjort en
stor innsats ved institusjonen Betania,
Alta, der pioneren og den første menneskelige drivkraften var ►Alma Halse.

På landsbasis har ►Evangeliesenteret,
stiftet av Lise og ►Ludvig Karlsen vært et
redskap til mange hundre forvandlede liv.
Misjonsbåten ►Fredsbudet med hovedkvarter i Filadelfia, Oslo, var en flytende
‘kirke’ som besøkte en mengde steder
langs kysten, spesielt i Nord Norge, i
løpet av året.
■ Bibliografi: T.B. Barratt, Erindringer;
Nils Bloch-Hoell, Pinsebevegelsen; Martin Ski, Pinsebevegelsen gjennom 50 år;
Oddvar Nilsen, Og Herren virket med.
■ Oddvar Nilsen
PINSEBEVEGELSEN BLANT
SKANDINAVER I USA. Darrin J. Rodgers, ‘Director’ for Flower Pentecostal
Heritage Center i Springfield, Missouri
(USA), har gjennom primærforskning
dokumentert karismatiske åndserfaringer
(►tungetale inklusivt) blant norsk- og
svenskamerikanere som på dette tidspunkt ikke hadde vært i kontakt med
pinsegrunnlegger Charles F. Parham
og kretsen rundt ham. I 1890-årene
opplevde flere skandinaviske grupper
i Minnesota, North Dakota og South
Dakota vekkelse med innslag av både
tungetale og troshelbredelse. Evangelist
Carl M. Hanson (1865-1954) var vitne til
utbrudd av tungetale under en kampanje i
Grafton, North Dakota i 1895 og mottok
sannsynligvis selv sin glossolalierfaring
i 1899. En annen norskamerikaner, A.O.
Morken, skriver i Azusa Street-bladet
The Apostolic Faith fra 1906 om en
selvstendig ‘pinsebevegelse’ i Audobon,
Minnesota initiert i 1904, med innslag av
både tungetale og profetier. Morken fikk
i 1904 publisert et tilsvarende innlegg i
den norskspråklige ukespublikasjonen
Folke-Vennen, utgitt av F.A. Sandgren i
Chicago. Sandgren mottok selv sin glossolalierfaring i 1907 og ble siden valgt
som ‘eldste’ i William H. Durhams pinse-

forsamling, Gospel Mission Church (543
North Avenue) i Chicago.
Stofftilfanget i Folke-Vennen reflekterte dels luthersk ►pietisme, med artikler
av Luther selv, Hans Nielsen Hauge og
Carl Olof Rosenius, og dels ►hellighetsbevegelsen og den gryende pinsebevegelsen. Også artikler av ►T.B. Barratt ble
publisert i Folke-Vennen. Selv om mange
skandinaver ble ‘pinsevenner’ uavhengig
av Parhams krets, valgte de fleste å identifisere seg med den gryende bevegelsen,
hovedsakelig slik denne kom til uttrykk
gjennom William H. Durhams forkynnelse. Carl M. Hanson ble ordinert av
Durham 25. september 1909. Han gikk i
1917 inn i pinsesamfunnet Assemblies of
God. Andre norsk- og svenskamerikanske
pastorer for uavhengige pinsemenigheter
formaliserte seg som Scandinavian Independent Assemblies of God og utgav
tidsskriftet Sanningens Vittne. I 1951
kom det til et skisma på grunn av ulik
stillingstaken til den kanadiske ►Latter
Rain bevegelsen, som også påvirket amerikansk pinsebevegelse. Independent Assemblies of God International åpnet seg
for Latter Rain bevegelsens anliggende,
mens Fellowship of Christian Assemblies
tok avstand.
■ Geir Lie
PINSEBEVEGELSEN I DANMARK.
Et tilknytningspunkt for dansk pinsebevegelse var ►hellighetsbevegelsen, som
fikk sitt nedslagsfelt i Danmark i og
gjennom den Evangeliske Allianses åttende verdenskongress, som ble avholdt i
København i 1884. Her deltok blant annet
grev Adam Moltke og grevinne Magda
Moltke, sistnevnte en energisk oversetter av tysk hellighetslitteratur til dansk.
Utenlandske hellighetsforkjempere under
konferansen inkluderte forøvrig både
franskmannen Theodore Monod, britiske
Lord Radstock og svensk-amerikaneren
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Fredrik Franson. I kjølvannet av verdenskonferansen ble man vitne til en nærmest
litterær invasjon av hellighetsskrifter av
(og til dels om) D.L. Moody, C.G. Finney,
F.B. Meyer, Theodor Christlieb, Theodore Monod, Otto Stockmayer, Jessie
Penn-Lewis og Hannah Whitall Smith.
Flere blant prestestanden var positivt innstilte til hellighetsbevegelsen, deriblant
Henry Ussing, N.P. Madsen, Hans Peter
Mollerup, C. Skovgaard-Petersen og H.J.
Mygind.
Naturlig nok trakk også dansk pinsebevegelse veksler på den hellighetstradisjon
som allerede var virksom. Den ►Apostolske Kirke i Danmark fikk sine første ledere i ekteparet Sigurd og Anna (Larssen)
Bjørner. Anna var nyomvendt skuespiller
ved Dagmarteatret i København og møtte
den gryende danske pinsebevegelsen i
1908 ved et gudstjenestebesøk hvor ►T.B.
Barratt forkynte. Hun ble deretter invitert
til middag med Barratt hos prostinne Johanne Mollerup (H.P. Mollerups stemor)
som var hans vertinne under Københavnoppholdet. Allerede i løpet av dette hennes første møte med engelskmannen,
bad han for henne om at hun skulle få
sin personlige pinseerfaring, inklusiv en
frimodighetsutrustning til å være vitne
for kolleger ved teatret. Kontakten med
Barratt vedvarte, og i 1910 mottok hun
brev fra ham der han, under opplevelsen
av å være tilskyndet av Guds Ånd, bad
henne ‘lægge mit Liv ved Teatret paa Offeralteret [idet] Han havde Brug for mig
i en højere tjeneste og skulde velsigne
mig rigt, om jeg adlød Kaldet,’ som hun
senere gjenfortalte innholdet.
Anna giftet seg i 1912 med KFUMsekretær Sigurd Bjørner, og det ble disse
to som ‘i flere Aar overfor Offentligheden
kom til at staa som de førende for Pinsevækkelsen’ i Danmark. Ekteparet startet
dog først opp med felleskristne husmøter
(alliansemøter) før de sommertids gav
seg i vei som omreisende teltevangelis136

ter. Da de imidlertid under de svenske
pinsevennenes sommerstevne i 1919 lot
seg døpe med troende dåp (av den norske
predikanten Anton Taranger), møtte de
motstand fra flere av sine tidligere alliansevenner. Nye dører åpnet seg nå istedet,
blant annet gjennom Jens Folkertsen
(som forøvrig etablerte pinsemenighet på
Bornholm i 1920). Under en teltkampanje
med ekteparet Bjørner i Hellerup like før,
tilkjennegav mange en kristen omvendelse, og det endte med at ekteparet bad
om assistanse fra nettopp Folkertsen. I
september 1919 sluttet de nyomvendte i
Hellerup seg sammen som menighet og
tok navnet Evangelieforsamlingen med
Bjørner som forstander. På denne tid bifalt både Folkertsen og ekteparet Bjørner
universalismen, det vil si læren om alles
endelige frelse. Under et pinsestevne,
hvor både Barratt og Lewi Pethrus deltok,
ble imidlertid læren konfrontert og et
flertall av stevnedeltakerne bøyde seg for
Barratt og Pethrus forståelse.
Allerede i 1912 uttrykte prostinne
Mollerup bekymring over fraværet av
lederskap innen den gryende danske pinsebevegelsen, og Sigurd Bjørner hadde
allerede da følt at han var mannen Gud
ønsket å bruke i den sammenheng. I 1920
fikk ekteparet Bjørner et ‘profetbudskap’
om at Bjørner var kalt til apostelgjerning
i Danmark. To år senere deltok Kristine
Møller fra Evangelieforsamlingen ved
det britiske pinsesamfunnet The Apostolic Churchs sommerstevne i Penygroes,
Wales, og året etter (1923) var ekteparet
Bjørner selv på plass. Her ble angivelig
Guds apostelkall igjen formidlet gjennom
‘profetord’. Bare et halvt år senere kom
det en britisk delegasjon til Evangelieforsamlingen, og onsdag 6. februar 1924
bekreftet 700 møtedeltakere at de ville
tilslutte seg Den Apostolske Kirke. Det
samme gjorde Folkertsens forsamling
på Bornholm, samt pinsemenighetene i
Kolding, Roskilde, Helsingør, Hillerød,

Horsens og Løkken-Hjørring. Andre
pinsemenigheter valgte imidlertid å holde
seg utenfor apostelfellesskapet. Det hører
forøvrig med til historien at ekteparet
Bjørner vendte tilbake til pinsebevegelsen i 1936. Danske pinsevenner teller
idag omlag 5000 troende, mens man har
i underkant av 3000 medlemmer innen
Den Apostolske Kirke.
■ Geir Lie
PINSEBEVEGELSEN I FINLAND.
Pastor ►T.B. Barratt var banebryter for
pinsebevegelsen i Finland. Han kom til
Helsingfors i 1911, så å si samtidig med
evangelisten ►Gerhard Olsen-Smidt, som
i likhet med Barratt var blitt ‘åndsdøpt’ i
Amerika. Det brøt straks ut vekkelse. Den
antok slike former at begge predikantene,
om enn av ulik årsak, ble utvist av landet,
men vekkelsen hadde da fått fotfeste i hovedstaden, samt i Tammerfors, Lahti og
andre byer. Barratt var tilbake i Finland
både i 1912 og 1913. Allerede i 1912
utgav Barratt ►Korsets Seier på finsk
(Ristin Voitto), et blad som siden har vært
hovedorganet for den finsktalende pinsebevegelsen.
Før 1914 hadde pinsebudskapet nådd
størstedelen av landet, og mange evangelister virket i Estland og de finsktalende
områdene av Russland. I 1912 ble den
første finske pinsemisjonæren, Emil Danielsson, innviet til tjeneste. Han reiste til
Kenya samme år og virket ut fra misjonsstasjonen Kima i Kisumu. Årene 1914-18
med verdenskrig og borgerkrig skapte
hindringer i arbeidet.
Gerhard Olsen-Smidt fikk stor betydning for vekkelsens utbredelse i landet.
Han virket i Finland i periodene 1911-14
og 1920-25. I 1920 tok han initiativ til
dannelsen av Filadelfiamenigheten i Helsingfors. I 1924 var denne vokst til 500
medlemmer. Fra 1924 kom Eino Manninen, som var forstmester, til å få stor

betydning både i hovedstadsmenigheten
og i landet forøvrig. Han ble dette året
forstander i Filadelfia, Helsingfors etter
Olsen-Smidt. I 1928 fant man det hensiktsmessig å dele bevegelsen i finsk- og
svensktalende. Den finsktalende menigheten i Helsingfors med Manninen som
leder tok da navnet Saalem, mens den
svensktalende beholdt navnet Filadelfia.
En annen svensktalende menighet, Tabor,
gikk inn i Filadelfia i 1930. Da var det
store menigheter mange steder i landet,
blant annet i Tammerfors, Kuopio og
Åbo.
Pinsebevegelsen fikk en splittelse i
1919 på grunn av forskjellig syn på lokalmenighetenes selvstyre og lukket kontra
åpen nattverd. Det ble to grupperinger
som var omtrent like store i 1920-årene.
Mot slutten av 1930-årene var Helluntaiherätys, de som hevdet lokalmenighetenes selvstyre, de klart største. De
telte nå 90 menigheter med omlag 20
000 medlemmer. Den andre grupperingen
hadde et synkende medlemstall. Tidlig i
1960-årene startet pastor Vilho Soininen
det som ble kalt Den frie pinsevekkelse,
men denne gruppen ble forenet med
Helluntaiherätys i 1985.
En predikant som kom til å bety mye
for finsk pinsebevegelse i 1970- og tidlig i
80-årene, var Niilo Yli-Vainio. Han døde
i 1982. Yli-Vainio var en ‘sterk’ vekkelsespredikant og bad for mange syke som
ble friske.
Dagens finske pinsebevegelse består
av de finsktalende og de svensktalende
menighetene. De førstnevnte er naturlig
nok de mest tallrike med tilsammen over
46 000 medlemmer. De svensktalende teller omlag 3000. Den største menigheten
er Saalem i Helsingfors. I tillegg til disse
store gruppene er det noen mindre, frittstående pinsemenigheter med tilsammen
omlag 1000 medlemmer.
Finsk pinsebevegelse har et meget stort
misjonsarbeid i mer enn 40 land. Thai137

land, Japan, Tanzania og Russland er de
største misjonslandene.
Et særtrekk ved den finske pinsebevegelsen er de store sommerkonferansene
som kan samle opp til 30 000 deltakere.
Det er ikke mange steder i verden man
samler så mange mennesker til sommerkonferanser. Møtene holdes i store telt.
■ Oddvar Nilsen
PINSEBEVEGELSEN I STORBRITANNIA har sine umiddelbare forløpere
i ►hellighetsbevegelsen, den katolskapostolske kirke og i den walisiske
landsvekkelsen (1904-5). Bevegelsen ble
importert fra Norge, idet anglikanerprest
Alexander Alfred Boddy (1854-1930)
oppsøkte ►T.B. Barratts møter i Kristiania i mars 1907 og seks måneder senere
inviterte ham til en møteserie i sin egen
All Saints Church i Monkwearmouth,
Sunderland. Boddy forble anglikaner til
sin død og kan i så henseende karakteriseres Storbritannias første ‘karismatiker’.
Årlige pinsestevner i regi av All Saints
Church i perioden 1908-14 tiltrakk seg
nysgjerrige troende fra Storbritannia og
det europeiske fastlandet. Også i regi av
All Saints Church ble verdens første pinserelaterte misjonsorganisasjon, Pentecostal Missionary Union for Great Britain
and Ireland (PMU) etablert i 1909.
Storbritannias første lokale pinseforsamling, Emmanuel Mission i Bournemouth, ble åpnet av William Oliver
Hutchinson (1864-1928), som hadde
mottatt sin pinseopplevelse hos Boddy i
1908. Hutchinson ble også grunnlegger
av det første britiske pinsesamfunnet,
Apostolic Faith Church, i 1911. Et skisma
i 1916 resulterte i nyetableringen Apostolic Church, kjent både i Danmark og
Norge som ►Den Apostolske Kirke. De
to største pinsesamfunnene i Storbritannia er imidlertid Elim Pentecostal Church
(grunnlagt av George Jeffrey i 1915) og
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Assemblies of God in Great Britain and
Ireland (grunnlagt i 1924 som et forbund
av allerede eksisterende lokale pinsemenigheter).
■ Geir Lie
PINSEBEVEGELSEN I SVERIGE.
I bønnegruppen som i 1906 samlet seg på
214 North Bonnie Brae og siden fant nye
lokaliteter på Azusa Street, var minst tre
svensker (eller i det minste med svensk
avstamning) tilstede, nemlig A.G. Österberg, Eric Hollingsworth og Andrew G.
Johnson. Johnson ble utsendt som misjonær fra menigheten og ankom Sverige og
Skövde i november samme året. Gjennom
hans virksomhet fikk pinsevekkelsen sitt
første nedslagsfelt i landet.
I begynnelsen av 1907 ble Johnson av
Örebromissionens leder John Ongman
invitert til Örebro. Örebromissionen var
en misjonsforening innen Baptistsamfunnet, og dens landsdekkende nettverk ble
en viktig kanal, idet ‘den nya rörelsen’,
som pinsevekkelsen til å begynne med
ble kalt, fikk ytterligere utbredelse over
hele landet.
Stor betydning for pinsevekkelsens
etablering i Sverige var baptismen og
►
hellighetsbevegelsen. Begge disse var,
tilsvarende pinsevekkelsen, anglo-amerikanske bevegelser. I løpet av 1800-tallets
siste tiår besøkte flere av den internasjonale hellighetsbevegelsens fremste representanter Sverige, deriblant Lord Radstock og William E. Boardman. Sveriges
egne representanter inkluderte blant annet
Elsa Borg, Nelly Hall, Fredrik Franson
og Emil Gustafson. Hellighetsbevegelsen
fikk etterhvert sitt mest tydelige uttrykk
gjennom Helgelseförbundet.
I løpet av våren 1907 besøkte ►T.B.
Barratt Sverige og bidro ytterligere til
pinsebevegelsens utbredelse i landet.
Hans besøk fikk en viss medieoppmerksomhet, og under avslutningsmøtene på

Circus i Stockholm var omlag 4000 møtedeltakere samlet.
I 1911 ble Lewi Pethrus pastor i Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. Tilsvarende de fleste menigheter som lot seg
påvirke av pinsebudskapet under disse
første årene, var Filadelfiaförsamlingen
en baptistmenighet. I 1913 kom det imidlertid til et skisma i forhold til Baptistsamfunnet, idet Filadelfia ble utelukket
fra dets Stockholmsdistrikt. Offisielt sett
skyldtes skismaet menighetens bifall av
såkalt ‘åpent nattverdsbord’, men høyst
sannsynlig var det også spenninger relatert til menighetens pinseforkynnelse som
ulmet i bakgrunnen.
Pethrus og Filadelfia ble raskt toneangivende som pinsevekkelsens premiss-leverandører i Sverige. Gjennom
de institusjonene som menigheten stilte
seg bak - blant annet bokforlag (Förlaget
Filadelfia), tidsskrift (Evangelii Härold)
og felles sangbok (Segertoner) - ble en
enhetlig pinsebevegelse gradvis utformet.
I 1919 takket man nei til baptistenes forsoningsinvitasjon med henvisning til læren om ‘samfundsfrihet’. Man foretrakk
den uformelle nettverkstrukturen framfor
å stifte et tradisjonelt trossamfunn.
I 1921 kom den velkjente forfatteren
Sven Lidman med i pinsebevegelsen.
Han ble ansatt som pastor i Filadelfia og
redaktør for Evangelii Härold.
I løpet av 1920-tallet ble pinsebevegelsen rystet av sin første interne strid,
den såkalte Franklinstriden. Ideologisk
sett representerte striden et veivalg mellom den sentralisering som A.P. Franklin
stod for og den nettverksmodell som
Pethrus agiterte for. Men den kan også
sees som en maktkamp mellom Pethrus
og Franklin. Pethrus gikk seirende ut av
striden, og Franklin ble utstøtt.
I 1930 innviet Filadelfiamenigheten
den veldige Rörstrandskyrkan, Skandinavias da største menighetslokale med 3000
sitteplasser. 1930-tallet representerte for-

øvrig det tiåret da pinsebevegelsen fikk
sin største numeriske tilvekst i løpet av
1900-tallet - fra 30 000 til 70 000 medlemmer.
I 1945 startet Pethrus dagsavisen
Dagen, som reflekterte hans voksende
samfunnsengasjement. Bevegelsen var
dog splittet i dette spørsmålet, og det
representerte en avgjørende skillelinje i
konflikten mellom Pethrus og Lidman i
år 1948. Lidman ble utstøtt, mens Pethrus
politiske engasjement ble intensivert, og
i 1964 kulminerte i dannelsen av det politiske partiet Kristen Demokratisk Samling (idag Kristdemokraterna).
Etter 2. verdenskrig økte innflytelsen
fra amerikansk pinsevekkelse. I 1950
besøkte helbredelsespredikanten William
Freeman Sverige, hvilket ble kunngjort
i riksmediene. Stor oppmerksomhet ble
samme år rettet mot den unge evangelisten Algot Niklasson, som ble leder for
den bekjennelsesvekkelsen som kom til å
gå under navnet ‘förnyelseväckelsen’.
Misjonsengasjementet var fra begynnelsen av et sentralt anliggende. I 1907
reiste de første misjonærene med tilknytning til svensk pinsebevegelse ut. Brasil
og Mexico er eksempler på misjonfelt der
innsatsen fra svensk pinsemisjon har vært
betydningsfullt. 1950-årene innebar en
nyoppvåkning for misjonen. Afrika kom
på en ny måte i fokus for misjonsarbeidet.
Etableringen av ►IBRA-radio i 1955, en
satsning som brøt med den svenske stats
radiomonopol, bidro også til misjonens
ekspansjon.
Med inspirasjon fra den kanadiske
►
Latter Rain bevegelsen, ‘förnyelseväckelsen’, kritikken mot Lewi Pethrus
politiske engasjement, samt ►Aage Samuelsens Maran Ata-møter i Norge, vokste
svensk Maranatavekkelse fram i løpet av
1960-tallet. Leder for sistnevnte var den
polemiske Arne Imsen. Bevegelsen truet
en periode med å splitte pinsebevegelsen,
men mistet snart sin slagkraft gjennom
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interne stridigheter.
I 1972 innvarslet den økumenisk pregede Karisma 72 konferansen et gjennombrudd for den karismatiske fornyelsen
innen svensk pinsebevegelse. Dette kan
sees som en kulminasjon av den siden
1940-tallet tiltakende økumeniske åpenheten innen pinsebevegelsen, som nå
også omfavnet ‘åndsdøpte’ katolikker.
Pethrus, som i 1958 avsluttet pastorgjerningen i Filadelfia, var positiv til denne
utviklingen, mens etterkommeren Willis
Säwe var mer skeptisk.
I begynnelsen av 1980-årene fikk
►
trosbevegelsen nedslagsfelt i Sverige
gjennom Livets Ords menighet i Uppsala.
Menigheten ble ledet av tidligere studentprest Ulf Ekman. Mange ledende pinsepredikanter, for eksempel Jack-Tommy
Ardenfors, tok kraftig avstand fra trosbevegelsen, mens blant annet Södermalms
Fria Församling åpnet opp for den.
I 1980 ble Wasti Feldt-Johansson første
kvinnelige forstander innen svensk pinsebevegelse, og i 1988 ble pinsemenigheten
i Sollentuna den første som åpnet opp for
kvinnelige ‘eldste’.
I 2001 ble Riksföreningen Pingst dannet - frie menigheter i samarbeid - som
i 2004 ble registrert som ett felles trossamfunn. Dette var en samfunnslignende
organisasjon, og den møtte som sådan
en viss kritikk med tanke på den skepsis
mot samfunn som tidligere hadde preget
pinsebevegelsen. Ikke alle menigheter
lot seg tilslutte fra begynnelsen av, men
innen få år omfattet organisasjonen 90%
av landets pinsevenner.
■ Joel Halldorf
PINSEBEVEGELSEN I TYSKLAND
har, tilsvarende britisk og amerikansk
pinsebevegelse, sin umiddelbare forløper i 1800-tallets ►hellighetsbevegelse.
Denne hadde i Tyskland delvis røtter i
gammelpietismens oppbyggelseskretser,
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men var samtidig inspirert av den britiske Keswicktradisjonen. I løpet av et to
måneders ‘triumftog’ i Tyskland, Sveits,
Belgia og Nederland, hvor blant annet
4000 mennesker møtte opp i Berlin for
å høre den amerikanske hellighetsforkynneren Robert Pearsall Smith (1826-98),
vendte han tilbake til Storbritannia som
hovedtaler på ‘The Convention for the
Promotion of Scriptural Holiness Held in
Brighton’ i månedskiftet mai-juni 1875.
Møtene samlet i underkant av 10 000
deltakere, deriblant 30 pastorer hver fra
henholdsvis Sveits og Frankrike, samt 70
fra Tyskland.
Den tyske hellighetsbevegelsen, ‘die
Gemeinschaftsbewegung’, ble raskt identifisert med ‘der Deutscher Evangelischer
Verband für Gemeinschaftspflege und
Evangelisation’ (‘der Gnadauer Verband’)
som avholdt regelmessige konferanser i
Gnadau fra og med 1888.
Foranledningen for tysk pinsebevegelses tilblivelse var hellighetsforkynnerne
Jonathan Paul (1853-1931) og Emil Mayers besøk i Kristiania i 1907. I forlengelse
av tyskernes Kristianiaopphold fikk to
av ►T.B. Barratts medarbeidere, Dagmar
Gregersen (►Engstrøm) og Agnes Thelle
(►Beckdal), invitasjon først til Hamburg,
så til Kassel. Møtene i Kassel ble til slutt
stanset av politiet, men markerer likefullt
pinsebevegelsens tilblivelse i landet.
Gjennom ‘die Berliner Erklärung’, utstedt 15. september 1909, identifiserte
‘die Gemeinschaftsbewegung’ pinseerfaringen med ‘demonisk spiritualisme’.
Dette har utvilsomt bidratt til at tysk
pinsebevegelse, inntil nylig, har forblitt et
randfenomen innen tysk protestantisme.
■ Geir Lie
PINSEBEVEGELSEN I USA hevdes å
ha oppstått med forkynneren Charles Fox
Parham, som 1. januar 1901, med håndspåleggelse, skal ha bedt for kvinnen Ag-

nes Ozman (senere LaBerge) for at hun
skulle motta ►‘dåpen med den Hellige
Ånd’, ledsaget av ►tungetale. Allerede
i februar året i forveien hadde Parham
hørt Edward Doughty og Victor Burton,
som var utsendt av hellighetsforkynneren
Frank Weston Sandford (1862-1948). Endog forut for dette igjen hadde Parham, i
1899, i sitt nylig etablerte tidsskrift, The
Apostolic Faith, referert til en av Sandfords tilhengere, Jennie Glassie, som på
overnaturlig vis angivelig hadde mottatt
tungemålsgaven og slik fått effektivisert
misjonsgjerningen i Afrika. Parham
delte Sandfords overbevisning om at
Jesu snarlige komme stod for døren, og
at dette Jesu komme ville foranlediges av
en verdensvid vekkelse båret fram av en
endetidsmenighet som levde i fylden av
de velsignelser Kristus hadde tilveiebrakt
for en. Forskjellen mellom Sandford og
Parham var dog at Sandford anså tungetalen som kun en av flere mulige manifestasjonsytringer som fulgte endetidsmenigheten. Parham, derimot, var overbevist
om at tungetalen var (1) selve nøkkelen til
evangeliets verdensvide utbredelse, som i
sin tur ville resultere i Jesu gjenkomst
– og (2) dessuten selve kriteriet for å vite
at den troende kunne vite at han eller hun
hadde mottatt ‘dåpen i Den Hellige Ånd’.
Sannsynligvis må dissensen mellom Parham og Sandford, iallfall delvis, forstås
utfra førstnevntes knefall for en annen
hellighetsforkynner, Benjamin Hardin
Irwin. Irwin bifalt nemlig ikke bare den
opprinnelige ‘hellighetserfaringen’ slik
denne ble forkynt innenfor den metodistiske fløy av ►hellighetsbevegelsen.
Gud hadde nemlig også en tredje erfaring
(i etterkant av frelsen) i vente for den
oppriktige troende – nemlig ‘dåpen i Den
Hellige Ånd’ og i ‘ild’.
For en periode forkynte også Parham
denne tredje velsignelse. Om han ikke
lenger gjorde det i 1901, var han like
fullt gjennom Irwin blitt introdusert for

en lære som skjelnet mellom hellighetserfaringen og ‘dåp i Den Hellige Ånd’.
Som Irwin, anerkjente Parham til sist en
ytterligere erfaring etter hellighetsopplevelsen. Denne ble eksklusivt identifisert
med uttrykket ‘dåp i Den Hellige Ånd’
og bevirket en særskilt kraftutrustning
til evangelisk virke. Kriteriet for å vite at
man hadde mottatt denne erfaringen, var
frigjørelse av tungetale.
Parhams gryende pinsebevegelse fikk
sin historiske tilblivelse i Topeka, Kansas.
Her hadde Parham i 1898 etablert Bethel Healing Home og i 1900, da han fant
seg utestengt fra denne, Bethel Gospel
School. Bibelskolen ble imidlertid raskt
avviklet og Parham begynte som omreisende evangelist. En kampanje i Houston
i juli 1905 bevirket bemerkelsesverdige
►
helbredelser og utbrudd av tungetale,
angivelig på forståelige språk. I desember
samme året startet Parham en ti-ukers
bibelskole i byen. Afroamerikaneren William Joseph Seymour (1870-1922) fikk
Parhams tillatelse til å ta del i bibelskolens forkynnelse, selv om han måtte
sitte i et tilstørende rom med døren åpen.
Seymour lot seg umiddelbart begeistre
av forkynnelsen, men hadde selv ikke
mottatt ‘dåpen i Den Hellige Ånd’ da han
i slutten av januar 1906 mottok invitasjon fra Los Angeles om å bli pastor i en
liten hellighetsforsamling. Seymour falt
imidlertid snart i unåde hos Los Angelesmenigheten, idet han gjorde tungetalen
normativ for enhver troende. Seymour
fikk nå husvære hos Edward S. og Mattie
Lee og ble kort tid deretter innbudt til å
holde regelmessige bønnemøter hjemme
hos Richard og Ruth Asberry i 214 North
Bonnie Brae Street. Det første utbruddet
av tungetale skjedde 9. april 1906, idet
Seymour bad for Edward S. Lee i dennes
hjem. Sammen gikk de den korte veien til
214 North Bonnie Brae Street for å delta
på kveldsbønnemøtet. Lees nylige erfaring virket nå som katalysator for tilsva141

rende opplevelse blant flere av de fremmøtte. Det ble snart klart at man trengte
større lokale, og det første møtet i 312
Azusa Street ble avholdt lørdag 14. april
med om lag 100 tilstedeværende. Fram til
20. april fortsatte man likevel med møter
også i North Bonnie Brae Street.
Det ble snart knyttet kontakt med kretsen rundt pastor Joseph Smales First New
Testament Church i Burbank Hall, Los
Angeles, og de fleste fra Smales forsamling skulle etter hvert velge Azusa Street
fremfor hjemmemenigheten. I august måned kunne man på det meste telle rundt
1200 møtebesøkende. Etter hvert trakk
man også til seg ledere innen hellighetsbevegelsen fra hele USA, som ikke bare
gjorde sin personlige pinseerfaring, men
dessuten ble katalysator for bevegelsens
videre profilering idet de vendte tilbake
til sin lokale hellighetsforsamling (som
ofte ble delt i to).
Til tross for Seymours ‘suksess’, skulle
det gå nærmere et halvt års tid før Parham
ankom for å teste fruktene – kanskje fordi
tilhengerskaren i Los Angeles ikke synes
å ha utgjort mer enn om lag en tiendedel
av bevegelsen totalt sett. Parhams forventning om hva han ville møte i Azusa
Street var åpenbart farget av negativ
forhåndsomtale, og fra plattformen sjokkerte han Los Angeles ‘nyåndsdøpte’.
Misnøyen var primært relatert til de afroamerikanske troendes status som likestilte med de hvite. Som tilhenger av BritishIsraelism læren var han overbevist om at
angelsakserne innehadde en særskilt plass
i Guds endetidsprogram, og han fryktet at
likestilling mellom rasene skulle resultere
i ekteskap på tvers av disse. I tillegg til rasistiske fordommer reagerte han dessuten
på de emosjonelle ytringene.
Flere av de hvite hadde allerede brutt
opp fra Azusa Street og enten identifisert seg opp mot Frank Bartlemans eller
Elmer Fishers virksomhet. Også Parham
startet nå opp konkurrerende møtevirk142

somhet.
Og som om ikke dette skulle være nok,
13. mai 1908 giftet Seymour seg med
Jennie Evans Moore, noe som avstedkom
skarp kritikk fra menighetens sekretær,
Clara Lum. Hun flyttet opp til Portland,
Oregon og knyttet seg opp til tidligere
Azusa Street-kollega Florence Crawford
og hennes pinsesamfunn (moderbevegelse for ►Apostolisk Tro i Norge). Lum tok
med seg den nasjonale og internasjonale
adresselisten og startet et konkurrerende
tidsskrift. Uten adresselistene ble det
umulig for Seymour å holde kontakten
med de tusener av tidligere kontakter som
hadde mottatt skjellsettende inntrykk fra
Azusa Street.
Enda en krise skulle imidlertid ramme
ham, idet William H. Durham (18731912) flyttet til byen i 1911. Kanskje var
Durham først og fremst inspirert av sin
samtidige E.W. Kenyon, som sistnevnte
hevdet, i sin proklamasjon av det ‘fullbrakte verk’, hvor man bestred berettigelsen av en spesifikk hellighetserfaring
i etterkant av gjenfødelsen som fjernet
syndenaturen i den troende. Mens Seymour var utenbys, fikk Durham tillatelse
til å holde en 10 ukers møtekampanje i
Azusa Street. Forkynnelsen splittet de
pinsetroende i byen, og Seymour, som ble
kalt hjem fra New York City, oppdaget at
hvite trossøsken hadde invadert menigheten med sin nye hellighetsforkynnelse.
2. mai ble Durhams prekentillatelse trukket tilbake. Sammen med Frank Bartleman samlet han imidlertid en tilhengerskare på 600 troende, og blant disse de
fleste av Seymours medarbeidere.
Durhams innflytelse skulle vedvare
også etter hans død. Pinsesamfunnet Assemblies of God, grunnlagt i 1914, stilte
seg bak hans avvisning av berettigelsen
av en spesifikk og punktuell hellighetserfaring i etterkant av gjenfødelsen. Det
samme gjorde International Church of the
Foursquare Gospel, grunnlagt av Aimee

Semple McPherson i 1927.
Den neste store splittelsen blant amerikanske pinsevenner berørte hovedsaklig
Durhams tilhengere og inntrådte i 1913.
Det startet med en avvisning av det trinitariske dåpsformularet (‘i Faderens,
Sønnens og Den Hellige Ånd navn’), men
resulterte etter hvert også i en avvisning
av trinitarisk kristologi. De ikke-trinitariske pinsevennene omtales gjerne som
‘Apostolic’ og ‘Oneness’ pinsevenner,
en alludering til deres angivelig apostolske praksis vedrørende vanndåp i Jesu
navn alene. De forfekter en modalistisk
treenighetslære hvor den ene Gud (Jesus)
gjennom historien hevdes å ha åpenbart
seg, dels som ‘Fader’, dels som ‘Sønn’ og
dels som ‘den Hellige Ånd’.
■ Geir Lie
PINSEBEVEGELSEN PÅ ISLAND.
Den norske predikanten ►Erik Aasbø var
en sterkt medvirkende årsak til at pinsebevegelsen fikk fotfeste på sagaøya. Han
utførte et grunnleggende pionerarbeid i
landet. ►T.B. Barratt var med ved grunnleggingen av menighetene i Reykjavik og
Akureyri i 1936. Han var da på et lengre
besøk i landet, sammen med Birger Nordby. Ellers har spesielt svenske forkynnere
betydd mye for utbredelsen. En rekke
norske predikanter har også gjennom
årenes løp bidratt positivt i de islandske
menighetene.
Menigheten Filadelfia i Reykjavik er
landets største. Svensken Eric Ericson
var den første forstanderen her. Senere
har menigheten vært ledet av Asmundur
Eirikson, Einar Gislason, Haflidi Kristinsson og Vørdur Levi Traustason. Det
nye Filadelfia, som rommer 500, ble innviet i 1957. Menigheten består av omlag
600 medlemmer. På Vestmannaøyene er
det en livskraftig bevegelse og ellers er
det menigheter omkring i landet. Medlemstallet er tilsammen omlag 1200.

Den islandske pinsebevegelsen innså
tidlig behovet for å drive ytremisjon og
har hatt utsendinger til land i Europa og
Afrika.
Radio Lindin er et effektivt redskap,
opprettet i 1995 av amerikanske misjonærer. Med denne radioen når man 75
prosent av landets innbyggere, og det
sendes døgnet rundt hele uken. Bladet
Afturelding kommer en gang i måneden.
■ Oddvar Nilsen
PINSEBEVEGELSENS ETISKE
RÅD, etablert i 1998 og med det overordnede ansvar når forkynnere og/eller
andre personer med tillitsverv i en norsk
pinsemenighet begår etiske og moralske
forseelser, først og fremst grenseoverskridende seksuell adferd. Pr. 2007 hadde
man jobbet med omlag 50 saker.
■ Geir Lie
PINSEBEVEGELSENS
FORKYNNERFELLESSKAP
(PFF),
norsk
►
pinsebevegelses
predikantforening,
stiftet i 1995 etter initiativ fra Predikantkonferansen i 1993. Predikantforeningen
behandler lønns- og arbeidsforhold blant
norske pinseforkynnere. Predikantforeningen har i tillegg bidratt til opprettelsen
av både ►Synzygus og ►Pinsebevegelsens
Etiske Råd.
■ Geir Lie
PLYMOUTHBRØDRENE oppstod i
Storbritannia i 1820-årene. Bevegelsen
har ingen påvisbar begynnelse, og det er
snarere tale om ulike grupperinger som
etter hvert har funnet sammen i kontaktfellesskap. Til Norge kom bevegelsen
i 1860-årene. Den har utøvd en viss
innflytelse både innen Det norske ►Baptistsamfunn, ►Pinsebevegelsen, ►Kristi
Menigheter og De ►Frie Evangeliske
143

Forsamlinger, i tillegg til innen flere alliansegrupper. Like fullt er det læremessig
først og fremst plymouthbrødrenes pretribulasjonale premillennisme innenfor
►
den bredere
tidshusholdningslæren
som har preget pinsebevegelsen og den
karismatiske bevegelses ►eskjatologi.
Norske oversettelser av plymouthbrødreog plymouthinspirerte forfattere, som
C.I. Scofield, C.H. Mackintosh, Johannes
Warns og Erik Sauer, er derfor utgitt på
pinsevennenes Filadelfiaforlaget.
Norske karismatikermenigheter med
tilknytning til ►Kristent Nettverk, derimot, har tatt et oppgjør med premillennismen og forfekter i stedet en nærmest
postmillennistisk posisjon. Menighetene
har røtter i den britiske Restorationisttradisjonen, hvor flere av lederne har tidligere plymouthbrødrebakgrunn. Menighetsforståelsen, formidlet via Storbritannia, er
i stor grad farget av plymouthbrødrenes
tidshusholdingslære og dessuten også formet gjennom lesning av kineseren Watchman Nees ekklesiologiske litteratur.
■ Geir Lie
PUBLIKASJONER. Som for både ►hellighets- og ►pinsebevegelsen i USA, har
norske pinsevenner og karismatikere fra
begynnelsen av verdsatt det trykte ord.
Allerede i 1889 utkom første nummer
av bladet ►Missionæren, utgitt i Laurvik
[Larvik] av Mons Andersen. Bladet representerte til å begynne med primært Det
norske ►Misjonsforbund, men i 1914
overtok pinseforkynneren ►Carl Magnus
Seehuus redaktøransvaret. Dette ble i
1935 overgitt til ►Alf Kasborg. Også
De ►Frie Evangeliske Forsamlingers
tidsskrift, Det ►Gode budskap, var tidlig ute med førsteutgivelse i 1903. Året
etter startet ►T.B. Barratt utgivelsen av
►
Byposten, som endret navn til ►Korsets
Seier i 1910. Sistnevnte er norsk pinsebevegelses offisielle organ. Den kristelige
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menighet, eller ►Smiths venner, som de
er kjent som på folkemunne, utgav første
nummer av tidsskriftet Skjulte Skatte i
1912. Samme året startet de for øvrig eget
bokforlag. I regi av ►Kristi Menigheter,
og delvis ►plymouthbrødrene, ble flere
tidsskrift utgitt, avviklet og utgitt igjen
– deriblant De gamle stier (initiert 1878)
og Nye og Gamle Ting (initiert 1885).
I Sverige startet Oscar Haglund Biblisk
Tidsskrift i 1927. Dette ble oversatt til
norsk og utgitt av ►Ragnvald Frøyhov fra
1930 av som Bibelsk Tidsskrift. Seks år
senere startet ►Carl Rein Seehuus sitt private blad, Profet-Røsten. Og pinsevenn
►
Erling Gustavsen utgav i 1947 Livets
Gang, som senere har endret navn til
Livsglede.
Pinsesamfunnet ►Apostolisk Tro utgav
første nummer av Fra Misjonsarbeidet i
1942. Bladet har siden gått gjennom flere
navneendringer, Det lille fyrtårn, Den
Apostoliske Tro og Levende Apostolisk
Tro. Allerede i 1908 hadde imidlertid
modersamfunnet i USA utgitt en norsk
publikasjon, Den Apostoliske Tro, fra
hovedkvarteret i Portland, Oregon. Bladet opphørte i 1940 og var årsaken til det
norske initiativet to år senere.
I 1945 kom Michael Wåde ut med bladet Hjemmets venn, som etter hvert skulle
profilere blant annet den amerikanske
helbredelsesbevegelsen innen amerikansk pinsebevegelse (1946-59). Bladet
gikk inn rundt 1970, men ble gjenopptatt
av Thore Waage i 1978. I forbindelse med
trossamfunnet ►Maran Atas opprinnelse
har man fra og med 1960 publisert et
eget blad med samme navn. ►Aage Samuelsen, trossamfunnets stifter, etablerte
imidlertid et konkurrerende tidsskrift,
Vekkeropet, i 1966.
Det første tidsskriftet etterhvert myntet på et karismatisk marked, var ►Aril
Edvardsens Troens Bevis, utgitt allerede
i 1961. To år senere startet han bokforlag
med samme navn, i 1970 endret til Logos

forlag. ►Hans-Jacob Frøens Dypere Liv
utkom i perioden 1972-81. Også ►Ungdom i Oppdrag var tidlig ute med Mot
Målet fra 1972 av, samt bokforlaget
Prokla-Media fra 1974 av. Fra ►Sarons
Dal kom dessuten Pioneren med førsteutgivelse i 1979. Bladets anliggende, en
kombinasjon av bibelundervisning og nyhetsrapporter, ble på mange måter videreført av det uavhengige tidsskriftet Hvetekornet (1984-87), med ►Rolf Erik Janøy
som redaktør. Samme år utgav ►Torkild
Terkelsen første nummer av bladet Nardus. Førsteutgivelsen av Nytt fra Oase
(senere Oasen) kom i 1985. Det samme
var tilfelle med bladet Et folk med framtid
(med navneendring til Folk i 1987), utgitt
av ►Erling Thu, siden gjennom ►Kristent
Nettverk. Noe bredere nedslagsfelt fikk
bladet Visjon (1991-2003), utgitt av ►Reidar Paulsen i Bergen.
Fra norsk trosbevegelseshold utgis
blant annet avisen Magazinet, som startet
som månedsblad i 1989 og ble omgjort
til ukeavis i 1996. Siden 1. januar 2005
har avisen kommet ut tre ganger ukentlig. Menigheten Oslo Kristne Senter har
siden 1985 utgitt bladet Rikere liv. I forlengelse av menigheten Karisma senter i
Stavanger er bladet Karisma blitt utgitt
siden 1988. Tilsvarende har Levende
Ord Bibelsenter utgitt Nytt fra Livets Ord
Bibelsenter Bergen, som i 1994 endret
navn til Nytt fra Levende Ord Bibelsenter
Bergen. Bladet har gjennomgått ulike
navneendringer, Levende Ord (1995-97),
Flammende ild (1998-2004) og Levende
Ord igjen (2005-2006). På bokfronten har
►
trosbevegelsen profilert seg gjennom
forlaget Livets ord, etablert i 1982 og
med navneendring til Agape i 1984. Også
Hermon forlag, etablert i 1983, har delvis
satset på ‘trosbevegelseslitteratur’.
■ Bibliografi: Geir Lie, Plymouthbrødrene, hellighetsbevegelsen, pinsebevegel-

sen og moderne karismatikk: en bibliografisk introduksjon (2005).
■ Geir Lie
PYM (De Norske Pinsemenigheters Ytre
Misjon). Det er vanskelig å tale om noen
egentlig fødselsdag for norsk pinsemisjon. Misjonstanken var allerede født i
vekkelsen da denne brøt fram. Den lå
der som et sterkt og oppfordrende islett.
Man kan nesten ikke skjelne mellom
vekkelsens første gjennombruddstid og
den første misjonstiden. Det var ett og
det samme, og det stemte overens med
pinsedåpens bibelske tilknytning. Kraften
som de første kristne fikk, skulle være til
evangelisering og misjon. Allerede fra de
første dagene i den nye bevegelses historie lå det latent at her ville det bli misjon,
ikke bare på det lokale planet, hvor viktig
det enn var, men også i fremmede land og
kulturer.
Man kan altså med full rett si at norsk
pinsemisjon er like gammel som norsk
►
pinsebevegelse. Starten settes til 1910
fordi dette året reiste de første misjonærene ut, men det skjedde mye mellom
1907 og 1910. Det må også sies at en del
av de første misjonærene hadde røtter og
forbindelser med De ►Frie Evangeliske
Forsamlinger, så de ble også pionermisjonærer i denne bevegelsen.
India ble det første misjonsfeltet for
pinsevennene. Hit reiste ►Dagmar Gregersen (gift Engstrøm) og ►Agnes Thelle
(gift Beckdal) i 1910. Samme år reiste
Chrissie og ►Parley Gulbrandsen til Kina
og Anna Østreng til Swaziland. ►Berger
Johnsen dro til Argentina. Han hadde
forøvrig vært der allerede i 1906. Disse
utsendingene hadde ingen fasttømret organisasjon bak seg. Noen av dem hadde
menigheter i ryggen, men det var heller
sparsomt med løfter om fast underhold.
Ingen hadde gitt dem direktiver om hvor
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de skulle reise eller hvordan de skulle
drive arbeidet. Alt var overlatt misjonæren selv, også for det meste å sørge for sitt
underhold. De hadde sin tilhørighet innen
forskjellige grupper og forsamlinger, men
de regnet seg som pinsemisjonærer der de
kom, og de forkynte pinsens budskap.
I 1915, da pinsebevegelsen hadde misjonærer på fire felter, India, Kina, Sør
Afrika og Argentina, ble ►Norges Frie
Evangeliske Hedningemission (NFEH)
dannet). De første årene var navnet
Norges Frie Evangeliske Missionsforbund, men etter en protest fra Det norske
►
Misjonsforbund, som fryktet forveksling, endret man navn. Ikke bare navnet
skulle skape forviklinger, men rent organisatorisk skulle det bli bølger omkring
dette forbundet. Blant statuttene, som
var mange og omfattende, het det at det
ble krevd anbefalingsbrev for nye misjonærer fra den forsamling vedkommende
tilhørte, og det burde omfatte liv, vandel
og virkelyst. ‘Som regel bør alderen ikke
være under 23 år og ikke over 40 år.
Rådet avgjør spesielle tilfeller.’ De som
reiste ut, bandt seg til forbundets tjeneste
i fem år etter ankomsten på misjonsmarken, unntatt i sykdomstilfeller eller ‘andre
årsaker som nærmere prøves av forbundsrådet’. Det siste punktet i statuttene lød:
‘Misjonærene har frihet til, hvis de ønsker
det, av egne midler å ansette en evangelist
eller lærer.’ ►T.B. Barratt var den første
formannen i forbundsrådet.
Misjonsrådet virket absolutt samlende
på pinsebevegelsens misjon. Det var få
pinsemenigheter på denne tiden, og de
få som var, bestod for en del av både
pinsevenner og andre venner. Samlingen
i ytremisjonen kom til å bety mye for menighetene i hjemlandet. Likevel var det til
dels sterk motstand mot denne ‘organiseringen’. Blant annet stod Bandamisjonen
utenfor, men det rådet et godt forhold
mellom denne misjonen og NFEH.
I 1915 reiste ►Gunnerius Tollefsen som
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den første norske pinsemisjonæren til
Belgisk Kongo. Dette feltet skulle bli det
største i PYM.
NFEH bestod til 1929 da selveste
formannen, T.B. Barratt, skiftet syn.
Han skriver i sin dagbok fra oppholdet i
Mesnalien sommeren 1929: ‘... der oppe i
naturens stillhet, alene med Gud, gikk jeg
gjennom Det nye testamentet for å finne
den rette løsning. Jeg fant da at en felles
organisasjon for hele landet for å sammenbinde og kontrollere menighetenes
virksomhet hva angår både hjemme- og
hedningmisjon, ikke stemte med Det
nye testamentet. Dermed var saken klar
for meg. Jeg måtte følge det spor Gud
anviste.’ Barratt skrev senere en erklæring i ►Korsets Seier med 28 punkter om
‘De kristne menigheter’. Punkt 13 ble
studert særlig nøye. Her erklærte Barratt
at i den første kristentiden var det ikke
noe landsstyre verken for den indre eller ytre misjon. ‘Det var intet fast ansatt
landsråd som rådet i stort og smått over
menighetenes anliggender i inn- og utland, intet regelmessig årsmøte som fattet
beslutninger som var bindende for alle
menigheter.’
Rådet fortsatte imidlertid et par år til.
I 1931 ble det oppløst. Misjonærene fikk
fra nå av sine egne utsendermenigheter,
og slik har det vært siden.
Da PYM i 1940 kunne se tilbake på 30
års misjonsarbeid, var 100 misjonærer
sendt ut. I løpet av årene etter 1931 var
50 sendt ut. Kina var den største misjonsmarken på denne tiden. Fra begynnelsen
av 1943 var det en meget sterk vekkelse
på Kongo-feltet. I Argentina kom det store
gjennombruddet i 1936 i en av de største
vekkelsene misjonen har hatt. ►Berger N.
Johnsen var redskapet i denne.
I 1948 var det 130 pinsemisjonærer,
pluss 30 kandidater som ventet på å få reise ut. Man talte om en ‘misjonseksplosjon’. Feltkonferansene ble et nødvendig
ledd i arbeidet. Det var samarbeidet mel-

lom de menighetene som hadde misjon
på samme felt som førte til opprettelsen
av disse konferansene, som aldri fikk
bestemmende myndighet. ‘Vedtak’ må
gå til menigheten for å bli gyldige. I 1946
ble Gunnerius Tollefsen valgt til misjonssekretær, ansatt av Filadelfia, Oslo, men
med hele pinsebevegelsen som arbeidsområde. Etter ham har ►Hans Svartdahl,
►
Reinert O. Innvær og nå ►Svein Jacobsen tjent som misjonssekretærer. Sistnevnte har tittelen generalsekretær.
I løpet av årene 1951 til 1960 reiste 70
nye misjonærer ut. Noen dro til helt nye
felter og tok opp nybrottsarbeid, mens de
fleste gikk inn i arbeidet som allerede var
igang.
I 1973 hadde PYM 230 misjonærer
i aktiv tjeneste, og over 50 kandidater
ventet på utreise. I 1980 hadde man 350
misjonærer i 30 land. Det vil si at hver
100. pinsevenn var misjonær!
Foruten det direkte sjelevinnende arbeidet har misjonærene vært engasjert i
sosialt arbeid, i helsetjeneste og skolevirksomhet og i mediearbeid.
I 2007 har norske pinsemenigheter 120
aktive misjonærer i 34 land, men mange
menigheter støtter nasjonale arbeidere,
så det er arbeid i 40 land. Norske pinsemenigheter gir omlag 30 millioner kroner
i året til misjonsarbeidet. PYM har 21
utviklingsprosjekter og får omlag 24 millioner kroner i året fra NORAD til dette
arbeidet.
■ Oddvar Nilsen
RADIO og TV er to kommunikasjonsmedier som pinse- og karismatikerforkynnere har gjort stadig større bruk av. I
USA ble de første kristne radioprogrammene kringkastet så tidlig som i 1921. I
Norge har ►Aril Edvardsen vært pioner
også på dette området, idet han under
en konferanse i Frankrike i 1966 stiftet
bekjentskap med den bulgarske pinse-

lederen Haralan Popoff, som sendte
radioprogram til Østeuropa over Radio
Monte Carlo. Møtet mellom de to ble
utslagsgivende for at Edvardsen bestemte
seg for å sponse ett radioprogram pr.
uke. To år senere begynte ►Troens Bevis
Verdens Evangelisering med radiosendinger fra Addis Abeba, disse dekket
hele araberverdenen. Og i 1971 etablerte
Edvardsen et samarbeid med ►IBRA
radio hvor de gjennom Radio Trans Europa i Portugal drev radiomisjon overfor
Sovjetunionen. I tillegg, og fremdeles i
samarbeid med IBRA radio, ble det sendt
to ukentlige radioprogram fra Sarons
Dal til Norge. Radioarbeidet fortsatte å
ekspandere. I 1976 ble det gjort avtaler
med Taiwans riksradio i Taipei om daglige 20-minutters sendinger på om lag
20 radiostasjoner i Kina. Året etter kom
de første radiosendingene over Radio
Luxemburg, med ti minutters sendetid tre
dager i uka. Programmene ble kringkastet
utover Europa fra det nye radioinstituttet
i ►Sarons Dal. Samme år kringkastet man
via Caribbean Broadcasting Corporation
på Barbados radiosendinger til 14 øyer i
Det karibiske hav .
I Sarons Dal etablerte man i 1979 International Masscommunications Service
(IMS), et internasjonalt produksjonsselskap for kristne radio- og tv-program. Edvardsen satte av seks uker til å reise rundt
og markedsføre programmet Miracle
overfor statsdrevne og kommersielle sendere i Midtøsten, Asia og USA. Allerede
før 1979 var over kunne radiosendingene
fra Troens Bevis Verdens Evangelisering
høres av 1,2 milliarder lyttere. En norskspråklig versjon av Miracle-programmet
(Ny Dimensjon) ble for øvrig spredt over
stadig flere norske nærradiostasjoner fra
og med 1982 av. ►Hans Bratteruds Oslo
Fullevangeliske Kirke var imidlertid den
første kristne gruppen som i desember
1981 fikk nærradiokonsesjon og sendte
første nærradioprogram tidlig i 1982.
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Bratterud og Edvardsen ble i så måte modellskapende for en rekke norske pinseog karismatikerforkynnere, og i norsk
pinsebevegelses Årbok for 2000 var 32
nærradioer opplistet. Mens mange av
pinsemenighetene hadde egen konsesjon,
leide andre sendetid på ulike stasjoner.
I regi av IMS ble de første tv-programmene fra Sarons Dal laget så tidlig
som i 1979. Få år senere, i 1984, fikk i
underkant av 120 norske organisasjoner
tv-lisens. I 1991 ble det innledet et samarbeid mellom NRK og Sarons Dal, og
førstnevnte sendte aktualitetsmagasinet
‘Antenne Ti’ fra Sarons Dal-hallen hvor
Edvardsen blant annet ble spurt om sitt
syn på ‘herlighetsteologien’. Gjennom
det såkalte ‘Norgesnettet’ ble Sarons
Dal-programmet ‘Hallo Norden’ sendt
på 19 nær-tv-stasjoner. Fire år senere
underskrev Troens Bevis Verdens Evangelisering en avtale med Eutelsat II F3
om satellitt-overføring. Edvardsen selv
har i ettertid bekjentgjort sin tro på at satellitt-evangelisering er en direkte oppfyllelse av skriftavsnittet i Johannes Åpenbaring 14:6, angivelig om budbæreren i
himmelrommet som forkynner evangeliet
på mange språk samtidig. I 1997 var for
øvrig Miracle Channel på luften, idet man
i Sarons Dal ble første kristne organisasjon som hadde egen UP-link.
De senere år har blant annet Evangeliesenteret, Levende Ord, Menigheten
Evangeliesalen Berøa, Regnbuen Kristne
Fellesskap, Karisma, Livets Senter og
Visjon Bibel Center sendt over NRK2frekvensen, mens Verdikanalen og Visjon Norge også har sendt over satellitt.
Mens disses sendinger og profil nok har
appellert til et forholdsvis smalt seersegment, har norsk pinsebevegelses produksjonsselskap ►TV-Inter AS, på den annen
side, med ►Egil Svartdahl som blikkfang,
produsert meget severdige programmer

for TV2 som i sin tur har nådd ut til hele
folket.
■ Geir Lie
RAMBEKK, ARNE ØYSTEIN
(f. 1950), forkynner og pastor. Etter en
kristen omvendelse i 1963, etterfulgt av
dåp året etter, samt 5-ukers bibelkurs i
regi av pinsemenigheten Filadelfia, Oslo
(1966), ble Rambekk i en alder av 16 år
engasjert som frilansevangelist i Fyresdal
og Øvre Telemark. Siden har han virket
som hjelpeforstander i Filadelfia, Kristiansand (1971-74) hvor han deretter ble
ansatt som hovedpastor (1974-78), pastor
i Evangeliehuset, Porsgrunn (1978-92),
daglig leder for ►IBRA Radio, Norge
(1992-94), pastor i Betania, Stathelle
(1994-2001) og til slutt i en ny periode
som hovedpastor i Evangeliehuset, Porsgrunn fra 2002. Rambekk var styreleder i
Samspar i perioden 1994-2002.
■ Geir Lie
RAVNDAL, ODD HENRIK, (19332007), omvendt, døpt og tillagt pinsemenigheten Filadelfia, Drammen som
11-åring. Ravndal var evangelist i ►pinsebevegelsen fra 1954. Han har dessuten
vært forstander i mange pinsemenigheter: Horten, Oslo (Salem i to perioder),
Kongsberg, Ålesund, Trondheim, Drammen (to perioder), Bergen og Tønsberg.
Han virket en tid på Færøyene, sammen
med sin kone Reidun, utsendt fra Tabor,
København. Ravndal har vært medlem av
flere arbeidsutvalg i De Norske Pinsemenigheters Ytre Misjon (►PYM), blant
annet formann i Asiamisjonen og Europamisjonen i en årrekke. Han var også
formann i Filadelfiaforlagets styre en tid.
Han har besøkt mange misjonsfelt og er
en etterspurt forkynner med legning både
som evangelist og som bibellærer.
■ Oddvar Nilsen
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REFLEKS-PUBLISHING, bok- og
tidsskriftforlag. Det startet i 2002 med utgivelsen av tidsskriftet Refleks (kortform
for teoretisk refleksjon), som utkommer 1-2 ganger årlig. I 2003 ble første
boken publisert. Som for tidsskriftets
vedkommende, søker bøkene primært en
faghistorisk og/eller teologisk tilnærming
til pinsekristendom og karismatikk, samt
1800-tallets ►hellighetsbevegelse og tilgrensende områder. Både tidsskrift og
bøker selges via Norge og USA.
■ Geir Lie
REMETUN, STEINAR KÅRE (19461998), forkynner og bibellærer med
konfesjonell bakgrunn innen Den norske Kirke. Remetun het opprinnelig
Samuelsen, men tok i voksen alder nytt
etternavn, idet faren var født på Reme ved
Lindesnes. Fra sin tidlige ungdomstid på
Lista var Remetun læremessig opptatt av
‘åndsdåp’, og i 1974 fullførte han hovedfagsoppgaven ‘Karismatisk vekkelse på
norsk luthersk mark’ ved Universitetet i
Trondheim. Foranlediget av både personlig lengsel og faglig nysgjerrighet deltok
han sommeren 1973 som observatør ved
en karismatisk sommerkonferanse på
Haugetun, med ►Hans-Jacob Frøen som
hovedarrangør. Her ble Remetun bedt for
med håndspåleggelse og fikk selv motta
‘åndsdåpen’.
Remetun ble i 1976 den første heltidsarbeideren i stiftelsen ►Agape. I forbindelse
med at Agape i 1978 kjøpte to småbruk
i Lyngdal i den hensikt å bygge opp et
karismatisk senter, ‘Hvilens Vann’, ble
Remetun leder for dette. Delvis på grunn
av økonomisk kaos ved ‘Hvilens Vann’
og opplevelsen av manglende personlig
integritet, ble Remetun avskjediget i forkant av Agapes nedleggelse i 1981.
Midt på 1980-tallet begynte Remetun å
bygge opp det som skulle bli ‘Midtnorge
Bønnefjell’ på Nerskogen. I perioden

1985-86 var han likefullt elev ved Kenneth E. Hagins bibelskole Rhema Bible
Training Center i USA. Idet han vendte
tilbake til Nerskogen, fortsatte han utbyggingen av det som skulle være kombinert
bønne- og konferansesenter. I tillegg
til fysisk gårdsarbeid og kontinuerlig
forbønn (organisert gjennom individuelle bønnevakter på to timer) hadde man
daglige møtesamvær og sporadiske konferanser. En rekke mennesker bodde på
bønnesenteret for både kortere og lengre
perioder og var sysselsatt i både forbønn
og fysisk arbeid ved gårsbruket, som var
tilknyttet senteret. I ettertid vitner flere
om en autoritær lederstil hvor man ble
fratatt voksenstatus, nektet å ha kontakt
med familie og endog fysisk innelåst i
flere dager fordi man angivelig ikke var
Guds Ånd undergitt. I forbindelse med
at Remetun ble dømt for økonomiske
misligheter, falt virksomheten mer eller
mindre sammen.
■ Geir Lie
RIISER, SIGVART (1918-95), predikant, bibelskolelærer og redaktør. Etter
avbrutte teologistudier på grunn av dårlig
helse, begynte Riiser å reise som forkynner innen Det norske lutherske Indremisjonsselskap (nå Normisjon). Etter ett år
som erstatningsprest på Hvaler, jobbet
han som bysekretær i Narvik, deretter
som reisesekretær på landsbasis (194755), fremdeles innen Indremisjonsselskapet. Riiser ble i 1955 litteratursekretær, og
senere redaktør, for Norsk Misjonstidende
(fram til 1964) og var i perioden 1964-66
forlagsredaktør for Nomi. I 1966 flyttet
han til Oslo hvor han igjen virket som
forkynner innen Indremisjonsselskapet
parallelt med at han var bibelskolelærer
i Staffeldtsgate. I 1968 var han dessuten
redaktør for avisen Vårt Land.
Allerede i 1952 skrev han boken Åndsutrustning og nådegaver, som senere er
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kommet ut i flere opplag. Boken fikk stor
betydning for flere lutherske studenter
som søkte en teologisk tilrettelegging av
sin egen karismatiske erfaring.
■ Geir Lie
ROBINSON, ALBERT (1907-76) ble
født i North Dakota, USA, men døde i
Oslo. Slekten kom fra Tyskland og Irland,
men faren var amerikaner. Robinson var
svært aktiv innen barnearbeidet i De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger, og allerede
som 15-åring reiste han rundt i søndagsskolene i distriktet og sang og spilte. Han
utdannet seg som skilt- og bygningsmaler
og startet egen malerforretning. I 1941
tok han skrittet inn i forkynnergjerningen.
Han var ‘sterk’ i forkynnelsen av ‘åndsdåpsopplevelser’ og vekkelse.
Robinson ble valgt inn i De Frie Evangeliske Forsamlingers misjonsutvalg da
dette ble opprettet i 1947 og var fra 1962
og mange år framover leder. I 1958 og
fram til 1974 var han forstander i Møllergaten 38 (nå 40). Han har diktet endel
sanger som nå står i sangboka ►Schibboleth, og han var svært sentral innen De
Frie Evangeliske Forsamlinger.
■ Asbjørn Froholt
ROGDE, OLAV (1871-1960), fra Voss.
Han virket i hjembygda og hadde vekkelse her i 1920. Senere samme år virket
han i Ålesund og i Trondheim, og han
fikk døpe 15 i Ranheim. Han grunnla
også pinsemenigheten i Lillehammer i
1920, sammen med Magnus Madsen.
Ellers hadde Rogde mye av sitt virke i
Bergensdistriktet. I traktene rundt Voss
ble pinsevennene på denne tiden kalt
‘rogdianerne’.
Da Olav Rogde var predikant i Trondheim i 1921, leide man Turnhallen til
møtene, men den ble så full av folk at de
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måtte stenge dørene en time før møtene
begynte. Voksne menn falt i golvet og
ropte til Gud om frelse.
Rogde døde i USA i 1960, 89 år gammel.
■ Oddvar Nilsen
RUDOLPH, WILLY (1900-79), født i
Solum, omvendt i unge år og evangelist
blant pinsevennene fra 1918. Året etter
var han redskap til en betydelig vekkelse
i Kragerø. I 1920 kom han og ►Arthur
Cornelius til Drammen, der de gjorde
et grunnleggende arbeid og der det etter
kort tid var 65 ‘nyfrelste’. Dette førte til
menighetsdannelse. Han var forstander i
Filadelfia, Drammen 1921-24.
Selv om han hadde en meget ‘rik tid’
som forkynner i Norge, var det misjonær
han skulle bli. Sammen med sin hustru
Elin, født Söderstrand, reiste han første
gang til Kina i 1925. Her hadde de et stort
og fruktbart arbeid, ofte med store prøvelser, blant annet med overfall av røverflokker, hvilket betydde at de måtte flykte.
Men de forsatte ufortrødent så lenge det
var mulig for utenlandske misjonærer å
virke i Kina.
Fra 1950 til 1956 arbeidet de i Japan.
Det var for øvrig Willy Rudolph som tok
ut det norske feltet i Japan, blant annet
etter råd fra den kjente japanske kristne
Toyohito Kagawa.
Senere var Willy Rudolph forstander
i Salem, Sandefjord. Han var en meget
‘sterk’ forkynner med evangelistens gave,
noe som kom godt med både i arbeidet i
Kina og Japan og i Norge. Da han ble
spurt om hvordan det skulle gå med de
kinesiske menighetene hvis misjonærene
ble tvunget til å forlate landet, svarte han:
‘Det utenlandske misjonsarbeidet er ikke
det samme som den innfødte kristne menigheten. Det er bare stillasverket. Når
‘bygningen’ har nådd en viss grad av

fullendelse, vil stillaset måtte fjernes i
alle fall. Er den innfødte kinesiske menighetsbygningen oppført av levende stener
på den levende Kristus-klippen, så vil
selv ikke helvetes porter få overhånd over
den, om stillaset fjernes aldri så mye!’
Dette skrev Rudolph i 1940.
Willy Rudolph var en meget skrivefør mann, og det kom mange bøker fra
hans hånd: Skygger og solgløtt (red.),
Liv og overflod (Gjenfødelse-Åndsdåp),
På bibelsk vis (Om dåpen), Fra krigen
Japan-China, I kongens klær. Ti brever
til en venn, Jeg kommer i morgen, Budhaalteret og gudehyllen og Gå derfor ut.
Han var også en betydelig sangforfatter
og utga en rekke notehefter.
■ Oddvar Nilsen
RUNAR, FREDY HILDING (f. 1949).
Runar har bakgrunn fra ►Frelsesarméen
og har karakterisert seg selv som alltid
å ha vært en ‘innbitt forsvarer for den
kristne tro’. I perioden 1966-67 reiste
han rundt med et kristent ungdomsband,
S-teamet (Salvasjonist-teamet) og besøkte både ungdomsklubber og Frelsesarmékorps i Norge og Sverige. Senere, i
perioden 1973-74, engasjerte Runar seg
i et Ten Sing-lignende arbeid i Sandvika
korps og begynte å reise rundt både med
ungdomsband og kor, begge disse under
betegnelsen Con Dios.
I løpet av en periode på flere år midt
på 1970-tallet fikk Runar flere ganger
i uka besøk av salvasjonistungdommer
som gikk på Frelsesarméens Krigsskole.
Gjennom uformelle samtaler fikk Runar
derigjennom en katalysatorfunksjon hva
angår profileringen av karismatisk kristendom innen Arméen.
En kort periode virket Runar også som
gateevangelist før han i 1979 ble ansatt
ved det nyetablerte P22, et kristent kontaktsenter for stoffmisbrukere som på
denne tiden hadde lokaler i Pilestredet

22. I tillegg
til dette engasjementet fikk
han forkynneroppdrag innen
►
FGBMFI
(især i Osloog Fredrikstad
avdelingen)
og Ungt Treff,
Fredy Runar - katalysator for et eget
‘Kenyon-miljø’ i Oslo i 1970- og 80årene.
som hadde karismatiske ungdomssamlinger i Frelsesarméregi.
Gjennom Runars forkynnelse ble amerikaneren E.W. Kenyon (trosbevegelsens
ideologiske arkitekt) og hans bøker
profilert. Allerede i 1974 hadde Runar
kommet over en norsk oversettelse av
Kenyons The Two Kinds of Faith. Også
kameraten John Rognstad, som ledet
►
Ungdom i Oppdrags arbeid i Oslo, hvor
man samlet opptil 120 ungdommer i Ullevålsveien, var fascinert av Kenyon og
oppfordret Runar til å fordype seg ytterligere i amerikanerens litteratur. Kenyons
bok The Hidden Man of the Heart aktualiserte i følge Runar ‘en fornyet lengsel
etter å leve ut Jesus-livet med omsorg for
enkeltmennesket.’ Også Kenyons fokusering på Guds ‘Faderhjerte’ og ‘barnekårets realitet’ ble nå det sentrale i Runars
forkynnelse. I regi av P22 ble det avholdt
ukentlige tirsdagssamlinger hvor den
nye forkynnelsen samlet mange. Runar
engasjerte seg dessuten i et husfellesskap
på Grefsen, hvor identisk forkynnelse ble
målbåret.
■ Geir Lie
RYLAND, OLAV (1929-2007), grunnlegger av Åpen Bibel (1971), et løselig
fellesskap som to år senere tok navnet
►
Kristent Fellesskap, Frekhaug (som
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igjen ble en lokalmenighet innen Det norske ►Misjonsforbund i 1979).
Ryland dro i ung alder over til Canada
hvor han opplevde en kristen omvendelse
i 1956 og ‘åndsdåp’ i 1963-64. Parallelt
med dette ble han introdusert for kineseren Watchman Nees menighetsrelaterte
litteratur, indirekte gjennom en ►enhetsteologisk pinsemenighet i St. Paul, Minnesota.
Gjennom ulike bibelseminarer i Bergenstraktene kom Ryland i kontakt med
troende som på forhånd var fortrolige
med hans Nee-inspirerte menighetsforståelse, for disses vedkommende hovedsaklig gjennom kontakt med Poul Madsen
(Danmark) og Lance Lambert (England).
I USA hadde Ryland også noe kontakt
med Nees tidligere medarbeider, Stephen
Kaung, som besøkte Bergen i 1976.
■ Geir Lie
RØHNEBÆK, NILS (f. 1925), er oppvokst på Helgøya (Hedmark), har statskirkebakgrunn og er utdannet lege. Kona,
Sonja, hadde hatt kontakt med pinsevenner og mottatt ‘åndsdåpen’ før de giftet
seg, og Røhnebæk fulgte ofte med i ulike
typer forsamlinger. En annen ‘døråpner’
inn til et karismatisk liv ble Eli Stanley
Jones bok Den Hellige Ånd og vi, som
Røhnebæk leste rundt 1967. Samme natt
ble han seg seg bevisst et håndpåtakelig
Gudsnærvær.
Året etter kom 84-årige Jones fra Sverige til Norge for å holde Ashram. Dette
ble holdt på Røhnebæks Midtstuen hotell,
og herigjennom ble det knyttet kontakt
mellom Røhnebæk og den svenske karismatikerforkynneren Sten Nilsson. Rundt
1970, før det var etablert noe ►FGBMFIchapter i Norge, ble Røhnebæk kontaktet
av norsk- og svenskamerikanerne Simon
Vikse og Henry Carlsson, som var engasjerte i FGBMFI i USA. De var interesserte i å starte FGBMFI-møter i Norge
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Nils Røhnebæk - forfatter av
Vi har fått legedom (1976), en
litterær forløper for 1980-årenes
trosforkynnelse.
og hadde via kontakt med Einar Follestad
(Filadelfia, Oslo) blitt anbefalt å ta kontakt med Røhnebæk med tanke på bruk av
Midtstuen hotell. Ikke lenge etter kom de
med det første teamet med amerikanere
som holdt FGBMFI-møter. Tilsøkningen
var stor, hovedsaklig fra frikirkelige sammenhenger. Statskirkeprestene ►Hans-Jacob Frøen (Sjømannskirken, Bygdøy),
Thørner Hofstad (Oslo Trefoldighetskirke) og Asle Enger (Frogner Kirke)
stilte også sine kirker til amerikanernes
disposisjon.
Røhnebæk begynte snart å holde egne
møter, både i Oslo og utenbys. På det
meste kunne han samle flere hundre mennesker til samlinger på Midtstuen hotell,
også uten utenlandske forkynnere. Midtstuen hotell brant ned i 1989, og Røhnebæk har siden bygget opp Høsbjør hotell
utenfor Hamar.

■ Bibliografi: Nils Røhnebæk, Menneske
Du er ånd. Tanker om vår egenart (1959),
idem, Helse og helhet. Legevitenskapen
ved skilleveien (1969), idem, Ved Hans
sår har vi fått legedom. Om helbredelse
ved bønn og Jesu Kristi legedom for hele
mennesket (1976), idem, Det nye Europa
i Bibelens lys (1993).
■ Geir Lie
RØHR-STAFF, KNUT (1875-1935)
omtales som en stillferdig forkynner og
en meget dyktig sangforfatter. Han var
sammen med ►Erik Andersen Nordquelle
den første tiden, men fulgte ►Sivert V.
Ulness inn i universalismen etter 1903.
Likevel forble sangene han diktet felleseie i begges sammenhenger. Han utgav
egen sangbok – Frelsesjubel og senere
Den Frie Sang og hadde et eget tidsskrift
– Det frie Ord.
■ Asbjørn Froholt
SAMUELSEN, AAGE KRISTIAN
(1915-87) vokste opp i en arbeiderfamilie
i Skien. Etter en ikke særlig vellykket
skolegang livnærte han seg en tid som
gatemusikant og ble senere med i det
populære dansebandet Excelsior Band.
Han var den eneste i bandet som drakk,
men han drakk til gjengjeld mye. Under
klengenavnet Gogge ble han godt kjent
også av politiet og tilbrakte mange netter i fyllearresten. Det var vanskelig å fø
på kone og barn, og hans skjebne syntes
ganske dyster inntil han ble ‘frelst’ i juni
1944 og tillagt pinsemenigheten Tabernaklet i Skien.
Selv om det var slutt med drikkingen,
var ikke Aage Samuelsen noen arbeidsmann. Derimot viste han seg å være en
ivrig og flink sangevangelist. Etter hvert
sang og vitnet han ikke bare i de små pinsemenighetene i Telemark, men også i de
store bymenighetene.

I disse første etterkrigsårene var
►
pinsebevegelsen
preget både av
mangel på kraftige forkynnere
og en markant
borgerliggjøring.
Aage Samuelsen - Maran Ata
bevegelsens selvskrevne leder fram til
bruddet i 1966.
Mange opplevde at møtene ikke lenger
hadde den gamle ‘kraften’ og syntes at
de pene klærne og den mer dannede,
lavmælte tonen som preget bevegelsen i
denne perioden, var en dårlig erstatning.
Aage Samuelsens forkynnelse var fargerik, direkte og intens. Hans erfaringer
som dansemusiker gjorde ham dessuten
til en habil sangskribent og vokalist. Tekstene var bibeltro og fulle av begeistring,
mens melodiene var medrivende og lette
å lære. Flere av sangene han skrev i denne
perioden framføres fortsatt, og én av dem,
‘O Jesus, du som fyller alt i alle’, er blitt
en del av den norske kristelige sangskatten.
Aages framføring var meget karakteristisk, gitarspillet enkelt, stemmen grov og
uskolert. Det samme preget forkynnelsen.
Han kunne finne talende og friske bilder
som levendegjorde det evangeliske innholdet og vektla både den betingelsesløse
nåden, Guds store kjærlighet og troen på
at livet i Kristus var rikt på opplevelser.
Populære møter førte til mye avisskriverier, og hans bønn for syke ble noe av det
første som ble kritisert.
Aage Samuelsens virksomhet var i
tillegg preget av at han hadde svært
vanskelig for å håndtere konflikter. Forkynnelsen kunne få en truende tone hvis
han følte at folk i menigheten stilte seg
kritisk til han, og hans utfall mot avisene
var skarpe. Mange i pinsebevegelsen
beundret ham fordi han kunne være så
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rett fram og uredd, mens andre syntes
han var vulgær og uhåndterlig. Stadige
sammenstøt og Aages manglende vilje
til å underkaste seg de sentrale ‘pinsebrødrenes’ retningslinjer endte med at han i
1957, under et ledermøte på sommerstevnet på Hedmarktoppen, ble nektet å virke
innenfor pinsebevegelsen.
I mange menigheter førte dette til protester og utmeldelser, og det ble ganske
snart etablert en parallell ‘bevegelse’ ►
Maran Ata. Den fikk sitt sentrum i Oslo,
der ►Petter Gylver ble forstander og en av
den nye bevegelsens drivende krefter. Det
oppsto snart Maran Ata-menigheter mange steder i landet. Selv om forkynnelsen
og virksomheten alle disse stedene var
mer eller mindre identisk med den som
kunne høres i landets pinsemenigheter,
var det i mange år et skarpt skille og stor
uforsonlighet på begge sider.
Aage Samuelsen var Maran Ata-bevegelsens eksistensgrunnlag. Det fantes
også andre forkynnere i bevegelsen, men
både han selv og de fleste andre så på ham
som den selvskrevne leder. Likevel - selv
det var ikke nok til å skape ro. Avisene
skrev stadig om ham - og kritikken mot
Aage og hans ‘helbredelsesmetoder’ ble
kraftigere. Helsedirektør Karl Evang
mente hans virksomhet kunne rammes
av kvakksalverloven, og på Stortinget
spurte SF’s Finn Gustavsen ‘Hva kan
departementet gjøre for å hindre den
virksomheten som drives av visse legpredikanter og kan føre til at syke mennesker
ikke søker lege?’ Konfrontert med slik
kritikk i tillegg til advarsler fra den nye
bevegelsens lokale ledere om selvtekt og
tvilsom oppførsel - han begynte i hemmelighet å drikke alkohol igjen på denne
tida - ble han uberegnelig og agressiv. Da
Dagbladets Michael Grundt Spang 29.
januar 1966 kunne avsløre at han hadde
vært på ‘kjemperangel under falskt navn
på Københavnhotell’, vært sterkt beruset
og skrytt av sine helbredende hender,
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førte det til flere oppvaskmøter og til slutt
en splittelse.
Uten Aage Samuelsen visnet Maran
Ata-bevegelsen sakte hen, mens Aage
selv etablerte Vekkeropet Maran Ata, som
ikke skulle ha noen annen form for ledelse enn ham selv. Han startet et tidsskrift
og kastet seg ut i mange ulike prosjekter.
Et viktig vendepunkt var utgivelsen av
‘Det er vekkelsesluft over landet’. Aages
tidligere innspillinger hadde vært svært
amatørmessige. Men med denne LP-en
gjorde plateselskapet EMI meget godt
arbeid, fikk Arnt Haugen og hans orkester
til å lage fengende og gjennomarbeidede
arrangementer, samtidig med at produksjonen i studio var absolutt profesjonell.
Plata ble en bestselger - ikke minst i
hjembyen Skien - og en ‘ny’ Aage Samuelsen oppsto. Han var muntrere, mer ufarlig jovial, en hurragutt som kunne opptre
sammen med Leif Juster og synge ‘To superkjendiser’ til slagermelodien ‘Frøken
Johansen og jeg’. På store messer rundt
om i landet samlet han godt med folk, og
forkynnelsen hans var romslig og mer
konsentrert omkring hans egen person.
Ofte fikk prekenene preg av å være løse
kåserier om ulike emner.
Fortsatt hadde Aage Samuelsen en trofast tilhengerskare, selv om den ble mindre med årene. Men i denne siste fasen
av livet sto han mest fram som en religiøs
underholder, et fenomen som vakte latter
og jubel, men ikke ble tatt like alvorlig
som før. Han kastet seg ut i mange typer
prosjekter, det største var Hotel Dalen i
Telemark, som han kjøpte i 1983, med
tanke på å drive både et kristent senter og
vanlig hotelldrift. Han brukte både egne
og innsamlede midler og fikk hjelp fra
mange kanter, men hotellet ble aldri mer
enn et stort pengesluk, i tillegg til at Aage
Samuelsen selv ble utnyttet av mer eller
mindre tvilsomme forretningsfolk.
Da han døde 29. november 1987, ble

han sett på som en folkets mann. Både
norske artister og framtredende kristne
- også i pinsebevegelsen – hyllet ham.
Begravelsen på Nordre Gravlund ble,
det lille gravkapellet til tross, en mediebegivenhet. Odelstingspresident Kåre
Kristiansen talte og gospelsangerinnen
Ruth Reese sang - lokalet var overfylt
og utenfor sto minst like mange som ikke
hadde fått komme inn.

i 1975. Hun talte på ‘Hellig Ånd Seminaret’ i Storsalen i februar 1977 og siden på
de fleste regionale seminarer og mange
lokale fornyelseshelger i mange år. Hun
var også med i Oases lederskap. Sammen
med ►Klara Lie ledet hun i over ti år fornyelseshelger på Bortelidseter Hotell i
Åseral to ganger i året.

■ Tor Edvin Dahl

SARONS DAL, hovedsenteret for
evangelist ►Aril Edvardsens misjonsorganisasjon ►Troens Bevis Verdens Evangelisering. I desember 1964 opplevde Edvardsen det han oppfattet som en visjon
fra Gud om å bygge et inspirasjonssenter
for verdensevangelisering, og få måneder
senere gikk han til anskaffelse av en 54
måls tomt i Kvinesdal. I løpet av sin første Israelstur samme år bestemte han at
misjonssenteret skulle hete Sarons Dal.

SANDUM, JOHANNA HØYER
(f. 1915). Madagaskarmisjonæren var en
av de kvinnelige lederne i Oslo før og under starten av ►Oase. Hun var en forkynner med ‘profetisk tyngde’ og med gave
til å ‘prøve åndene’, en tjeneste som var
nokså ukjent i Norge på 1980-tallet. Med
henne ble erfaringene fra misjonsmarken
viktige her hjemme.
Hun kom fra Haugetun ungdomsskole
og bibelskole i Staffeldtsgate og ville bli
misjonær. Hun tok sykepleierutdannelse
og Norsk Misjonsselskaps misjonsskole
for kvinner og ble sendt til Vest-Madagaskar i 1947, da så mange nye misjonærer ble sendt ut etter krigen. Her var hun
i skole- og kvinnearbeid, og senere virket
hun i innlandet og underviste vordende
prestefruer på Ivory presteskole i Fianarantsoe. I 1962 ble hun leder for oppfølging og brevkurs for Radio Evangeliets
Røsts (RVOG) sendinger til landets millioner, med kontor i Antsirabe. På Madagaskar ble hun kjent med ‘Hyrdene’, de
levende vekkelsesbevegelsene i kirken
og ‘Tafika Masina’, den hellige strid for
evangeliet mot de onde makter.
Etter endt tjeneste ute ble hun med
pastor ►Hans Christian Lier da han startet Evangelisk Forum i 1972. Hun var
med da de første Oasedagene startet i
Misjonsaulaen, Norsk Misjonsselskaps
lokaler ved siden av Trefoldighetskirken,

■ Jan Gossner

■ Geir Lie
SCHANCHE, SOPHUS (f. 1935) opplevde en kristen omvendelse i 1960 i
forbindelse med Oxfordgruppen i Caux,
Sveits i 1960. Sitt første møte med karismatisk kristendom fikk han i 1969, idet
han leste Kathryn Kuhlmans bok Gud
kan. Schanche hadde multippel sklerose
og tok kontakt med ►Nils Røhnebæk,
som inviterte ham med på møte med
den svensk-kanadiske forkynneren E.
Howard Anderson på Midtstuen Hotell i
Oslo samme kveld. Her mottok Schanche
personlig forbønn.
Schanche var skipsmegler, og under et
besøk i USA tok han, etter råd fra Røhnebæk, kontakt med Simon Vikse, en norsk
forretningsmann som ledet et ►FGBMFIchapter i New York City.
Under en FGBMFI-konferanse i Chicago i 1970 ble Schanche bedt for med
håndspåleggelse av predikanten Joe
Popell fra Georgia og opplevde å bli
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helbredet for multippel sklerosis. I løpet
av den samme konferansen fortalte Vikse
inngående om FGBMFIs organisasjonsstruktur.
Tilbake i hjembyen Bergen arrangerte
Schanche, sammen med flere venner, karismatiske møter på Hotel Terminus med
Vikse. Dette ble foranledningen til det
første FGBMFI-chapteret i Norge.
I perioden 1971-72 arrangerte Schanche gruppereiser til New York City hvor
omlag 40-50 nordmenn deltok. FGBMFIs
arbeid i Norge tiltok, og på det meste hadde man omlag 20 chaptere på landsbasis.
■ Geir Lie
SCHIBBOLETH var den viktigste sangbok blant de vekkelseskristne helt fra
1895, da den kom ut første gang, og til
splittelsen med ►pinsebevegelsen var et
faktum. ►Erik Andersen Nordquelle var
utgiver helt fram til 1943. Det er særlig
to ting som kjennetegner sangene i boken. Den hadde nesten bare lovsanger. En
skrev i 1897: ‘Synge Tøv til Harpens Lyd.
Amos 6,5. For at det skal bli slut med
saadan Sang, har Broder Erik Andersen
efter Herrens Ord skillet det Ædle ud fra
det Uædle (Jerm. 15, 19), og derfor ladet
trykke 61 ædle Sange i Kristiania. Skriv
efter dem øieblikkelig.’ ‘Kan du gjætte,
hvad Sangboken heder? Ikke! Schibboleth.’ Navnet hentet Nordquelle fra Dommerboken: ‘Da sagde de til ham: Kjære,
sig Schibbolet! Men han sagde sibboleth,
og kunde saaledes ikke udtale det ret; saa
greb de ham og slog ham ihjel.’ Dom.
12, 6.
Sangboken kom ut i 7 opplag før julen 1906 og hadde 440 sanger, der alle
versene hadde henvisning til bibelen.
Opplag nr 15 rundt 1914 var på 20 000.
Likevel kom hyppig nye opplag helt fram
til 1935. Etter dette har den utkommet i
4 opplag.
Alle sangene i Schibboleth ble redigert
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– ikke bare etter det krav som var at man
måtte endre teksten litt for å kunne trykke
dem, men en total gjennomgang av sangene der alt som talte mot den forkynnelsen Nordquelle hadde, ble omskrevet.
Sangboken ble overgitt til en komité
som skulle ivareta den linjen Nordquelle
hadde ført. Det viste seg nokså vanskelig,
og allerede ved første opplag etter Nordquelles død i 1938 var det kommet inn
bønnesanger. Dette ble forsterket i 1948
og i 1973, men ikke minst da sangboken
gjennomgikk en stor revisjon der omlag
200 av de gamle sangene ble tatt ut. Det
utkom notehefter til utgaven av 1948, og
i siste utgave er notene inkludert i selve
sangboken.
■ Asbjørn Froholt
SEEHUUS, CARL MAGNUS (18641951), født i Kristiansund, omvendt
i tidlig ungdom og døpt og medlem i
baptistmenigheten som 16-åring. Han ble
utdannet som pastor i USA, og etter en
tid som evangelist i Norge ble han baptistforstander i Langesund og Kragerø. I
perioden 1891-95 var han søndagsskolesekretær i Østlandske distrikt av Det norske ►Baptistsamfunn. I tiden 1899-1908
var han forstander i Skien baptistmenighet. I årene 1907-1909 var han redskap til
vekkelser i Grenlandsområdet og Larvik.
I 1908 grunnla Seehuus den første
pinsemenigheten i Norge, Tabernaklet i
Skien, og han var forstander her til 1930.
Samtidig med menighetsdannelsen ble
det også startet søndagsskole. Seehuus
var meget aktiv i dette arbeidet. Han var
med fra starten i Norsk søndagsskoleunion.
Seehuus var en habil skribent og brukte
det skrevne ord som virkemiddel i sin
tjeneste. En tid redigerte han Baptistsamfunnets barneblad Vårblomsten, og
han var redaktør og utgiver av bladet
►
Missionæren i tjue år. Seehuus utgav og

redigerte i 1897-98 Zions Herold, som ble
sammensluttet med Baptistsamfunnets
Banneret og med Seehuus som redaktør
noen måneder i 1898-99. Han utgav også
barnebladet Tusenfryd og sangboken Barneharpen.
I sin ungdom hadde Seehuus planer
om å reise til Afrika som misjonær. Det
ble ikke noe av det, men han inspirerte
for misjon hele sitt liv og opprettet en
Kongomisjon i Skien i 1913. Han var
også med i det første forbundsrådet for
Norges Frie Evangeliske Missionsforbund, stiftet i 1915.
■ Oddvar Nilsen
SEEHUUS, CARL REIN (1900-75),
født i Skien som sønn av pastorparet
►
Ida og ►Carl Magnus Seehuus og pioner
i ►pinsebevegelsen. Allerede som 12åring var Rein Seehuus annonsert som
taler i Filadelfia, Oslo, og som 15-åring
talte han ved innvielsen av gudshuset til
Elim, Kragerø. I 1916 var han med i en
betydelig vekkelse i Kristiansand og i
1918 i Sarpsborg. Han deltok i den første
bibelskolen i Filadelfia, Oslo og talte i
avskjedsmøtet.
I 1919 virket Seehuus i Stavanger. Her
ble 41 døpt i løpet av to søndager pluss
17. mai, og samme år var han redskap til
vekkelse og menighetsdannelse i Haugesund (Tabernaklet). Til å begynne med
ble møtene holdt i bedehuset Betania i
søndre bydel, men etter fem uker ble de
‘kastet ut av synagogen’ som Seehuus uttrykte det. 49 ble døpt, blant dem formannen i ungdomsforeningen og formannen
i indremisjonsforeningen. Sistnevnte,
Herman Thaule, ble den første lederen i
den nye menigheten som ble dannet på
høsten.
I 1920 kom så Rein Seehuus og ►A. C.
Gabrielsen til Bergen. De tok først inn
på et hotell i Strandgaten, men ble snart
bedt om å komme seg ut. De ba for mye

– antakelig også for høyt! Snart begynte
folk å samle seg til møtene deres. Første
Metodistkirke sto åpen for dem, og pastor Hessen var ‘helt med’. Men de måtte
likevel forlate både ►Metodistkirken og
andre lokaler etter en tid. Rein Seehuus
ble innkalt til politiet, der det ble sagt at
det ikke var ønsket at de hadde møter i
Bergen. Rein hadde besøk av sin far for
anledningen, og denne var med ham på
politistasjonen. Han sa: – Nå telegraferer
vi omgående til Hans Majestet Kongen
og forlanger full religionsfrihet som norske borgere. Politifullmektigen gikk inn
til politimesteren med beskjeden, og da
han kom tilbake, sa han: – Riv forbudet
i stykker og kast det i papirkurven. Dere
kan ha så mange torgmøter dere vil.
Fiskekassene på torget ble talerstolen
den kommende tid. Rein Seehuus hadde
så sterk stemme at han hørtes helt opp til
Skansen!
Ved et møte i Turnhallen hadde 100
meldt seg til dåp, og 2. mai døpte Rein
Seehuus 56 i fjorden ved Hellen. Neste
gang de hadde dåp, var det på Nappane,
der Seehuus og Gabrielsen døpte 76. 17.
juni ble menigheten Tabernaklet stiftet på
et sted som heter Knatten, på sørskråningen av Fløyfjellet.
Det skulle vise seg at Seehuus og Gabrielsen hadde døpt noen som ikke var
formelt utmeldt av statskirken, enda de
hadde gitt alle dåpskandidatene beskjed
om dette. Når ikke prestene var villige til
å melde dem ut, mente predikantene at de
skulle da ikke nektes dåpens velsignelse
på grunn av formaliteter! Dette førte til at
predikantene ble ilagt en bot på 500 kroner hver. Da de ikke vedtok dette, gikk saken til retten. Det hele endte med de fikk
50 kroner i mulkt og et døgn på vann og
brød. Fengselsbetjentene var sikkert glad
for at de slapp å ha dem lenger!
I 1925 virket Seehuus i Volda, der
omlag 50 ble ‘frelst’. Rein Seehuus var
uten tvil den mest kjente pinsepredikan157

ten i Norge etter pastor ►Barratt. Han var
en meget begavet predikant som iblant
nesten kunne tryllebinde forsamlingene
i god forstand. Ikke minst gjorde hans
mange prekener om Jesu forsoning sterkt
inntrykk. Ved et tilfelle i Bergen på 1940tallet talte han om forsoningen i to timer.
Da tok han en pause og fortsatte i to timer
til. Det var ingen som forlot møtet under
forkynnelsen.
Da han på et forholdsvis tidlig tidspunkt skilte lag med pinsebevegelsen og
holdt sine egne møter, var dette uten tvil
et tap for bevegelsen og for ham selv. Men
han ble aldri helt borte fra bevegelsen.
Han var en av talerne på sommerstevnet
i Lillehammer i 1939 og i Oslo i 1950.
Så sent som i 1969 talte han i Filadelfia,
Oslo, i forbindelse med bibelskolens 50års-jubileum.
Seehuus talte mye om Jesu gjenkomst

consin med norske foreldre (Per Hansen
fra Saude i Telemark og Martha Hansen,
med pikenavnet Kittelsrød, fra Gjerpen).
I 1880 flyttet familien til Rio, Wisconsin,
og 13 år gammel tok Ida et avgjort kristent standpunkt og ble døpt i en lokal baptistmenighet i byen Oconomowoc.
Ida gikk senere ett år ved The Women’s
Baptist Missionary Training School i
Chicago. Før skoleårets avslutning fikk
hun imidlertid brev fra Norge, fra ►Carl
Magnus Seehuus, som spurte om hun
ville ‘bli en forstanders hustru, og mor
til hans lille datter, hvis mor Jesus hadde
hentet hjem til sig.’
I 1905, mens de bodde i Skien, fortalte
Ida mannen at ‘når hun bad i enrum kom
det ord på hennes lepper som hun ikke
forstod,’ - hun var sikker på at det var et
‘Åndens sprog’. Carl Magnus Seehuus,
derimot, var overbevist om at ►tungetale

Ida Berthea og Carl Magnus Seehuus sammen med barna Carl Rein,
Esther og Inga.
og de ‘siste tider’, og han var i mange år
utgiver og redaktør av bladet Profet-Røsten. Han var også bosatt i USA og hadde
en betydelig virksomhet der.
■ Oddvar Nilsen
SEEHUUS, IDA BERTHEA (18681928), født og oppvokst i Concord, Wis158

ikke var ment for vår tid. På høsten 1906
leste imidlertid Ida om Azusa Street-vekkelsen i det britiske bladet The Christian
Herald og opplevde lesningen som en
bekreftelse på ektheten av hennes egen
opplevelse fra året i forveien. Mannen
foretok nå et personlig studium av fenomenet tungetale og kom til at dette ikke
hadde opphørt med de nytestamentlige

apostlene likevel. Kort tid deretter leste
ekteparet i bladet ►Byposten om metodistforkynner ►T.B. Barratts tungetaleopplevelse i New York City.
Ida ble angrepet av kreft, og etter et
lengre sykeleie sovnet hun inn 28. august
1928, 60 år gammel.
■ Bibliografi: Ida Berthea Seehuus,
Erindringer, utgitt posthumt i 1935.
■ Geir Lie
SHEPHERDINGBEVEGELSEN,
amerikansk gruppering som holdt på å
kløyve den karismatiske bevegelse i USA
i to midt på 1970-tallet. Hovedlederne i
bevegelsen var Don Basham, Bob Mumford, Derek Prince, Charles V. Simpson
og Ern Baxter. Disse betonte et pyramidehierarki hvor pastorer inntok et disippelforhold til dem. I 1989 bad Mumford
offentlig om tilgivelse for at han selv og
hans nærmeste medarbeidere hadde invadert privatsfæren til utallige troende.
Selv om mange nordmenn har lest
bøker av Shepherdingforfattere, fikk
bevegelsen liten direkte innflytelse. Det
var for øvrig som enkeltforkynnere at
de amerikanske bibellærerne gjorde seg
bemerket i vårt land. Princes første kone,
Lydia Christensen, var dansk, og Prince
har som forkynner besøkt Skandinavia
ved en rekke anledninger. I tillegg til sitt
Israelsengasjement har hans forkynnelse
vektlagt at kristne trenger utfrielse fra
demoniske åndsmakter. Mye av Princes
litteratur (og noe av de øvrige) er blitt
oversatt til norsk og utgitt av Gi det videre, et daværende kristent bokollektiv i
Danmark.
■ Bibliografi: G. Lie, “Shepherdingbevegelsen – en kortfattet historikk,”
Baptist 2/2001.
■ Geir Lie

SIMONNES, ASBJØRN (f. 1951), førstelektor ved Høgskolen i Volda. Simonnes er oppvokst i kristen familie, opplevde selv en kristen omvendelse i 1969 og
mottok sine første karismatiske impulser
tre år senere. Sammen med Kåre Hegle
ble han fra 1972 første fulltidsarbeider i
►
Ung Visjon i Molde. Her var Simonnes
blant annet leder for teamvirksomheten,
samt hadde medansvar for gjennomføring
av den årlige Jesusfestivalen i juli måned
fram til 1975.
Senere studerte Simonnes i Bergen,
hvor han var aktivt med i studentlaget,
parallelt med at han opprettet en frittstående gruppe som arrangerte karismatiske
seminarer, deriblant med den lutherskkarismatiske pastoren Larry Christenson
i blant annet Bergen og Oslo.
I perioden 1979-81 inviterte Simonnes
omlag 20 ledere innen luthersk-karismatisk fornyelse til egne samlinger på Grimerud. Her søkte man en teologisk tilretteleggelse av den karismatiske erfaring.
Dessuten ville man oppnå større enhet på
det personlige plan. Disse samlingene er i
ettertid blitt sett på som viktige med tanke
på å finne en felles plattform for den luthersk-karismatiske fornyelsen.
I perioden 1983-87 deltok Simonnes,
sammen med tre øvrige norske delegater,
i en teologisk konsultasjon, initiert av
Larry Christenson. Arbeidet resulterte i
boken Welcome Holy Spirit (1987), med
Christenson som redaktør. Boken er av
mange ansett som den mest omfattende
analyse av karismatisk fornyelse utfra et
luthersk ståsted.
I en ti års periode fungerte Simonnes
som koordinator for ►Oasebevegelsen i
Møre og Romsdal og sitter nå i lederskapet for Oasebevegelsen på landsplan.
Simonnes har siden 1979 gjennomført til dels omfattende studier av den
karismatiske bevegelse innenfor ulike
konfesjoner, basert på 40-50 kassettinter-
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vjuer med karismatiske ledere, deriblant
Dennis Bennett og David J. DuPlessis.
Deler av dette materialet danner bakgrunn for Simonnes sin hovedoppgave i
kristendomskunnskap ved Universitetet
i Bergen og hvor temaet var bakgrunn
for og fremveksten av den karismatiske
bevegelse i USA og Norge. Simonnes har
dessuten skrevet en rekke artikler i ulike
tidsskrifter om forskjellige sider ved den
karismatiske fornyelsen.
Simonnes har i mange år opprettholdt
tett kontakt med luthersk-karismatiske
miljøer i USA, og på 1980-tallet var
han medarbeider i fornyelsestidsskriftet
Lutheran Renewal International.
I 1996 fullførte han D.Min. graden ved
Fuller Theological Seminary i USA. Temaet for denne var barn i risikosonen, og
vinklingen var pastoralteologisk. I 2004
fullførte han Ph.D. graden ved samme
institusjon med en avhandling om barn
og unges identitets- og karakterutvikling
i møte med den kommersialiserte massemedieindustrien.

SKAUG, ROGER (f. 1951) er oppvokst
i pinsevennfamilie, ble døpt, tillagt pinsemenigheten Betania, Rakkestad og
‘åndsdøpt’ i 1964. Etter å ha gått ett år
på bibelskole i ►Sarons Dal (1971-72)
begynte han umiddelbart som forkynner
ved siden av arbeidet. I 1973 flyttet Skaug
til Sunndalsøra og virket som evangelist
der. I 1974 ble han lønnet av pinsemenigheten Betel, Trondheim og besøkte steder
i Trøndelag og Møre og Romsdal. I perioden 1979-85 betjente han pinsemenigheten i Molde. I denne perioden studerte
han mediekunnskap (halvårsenhet) ved
Distriktshøgskolen i Molde og var senere
(1982) med og starte Radio PS (Radio
Pinsemenigheten Sion).
I perioden 1985-94 var Skaug pinseforstander i Arendal, og i perioden

■ Geir Lie
SIMONSEN, REIDAR ANKER
(1915-86) var pinsevenn hele sitt liv, omvendt og døpt i Tabernaklet, Skien i 1931
og senere pinseforstander i henholdsvis
Eydenavn, Oslo (Gilead og Den Evangeliske Forsamling [sistnevnte ingen
pinsemenighet, men etablert av ►Albert
Lunde] og Hønefoss, men i 1930- og 40årene var han aktiv i det som av og til ble
kalt ‘den tredje retning’. Det var et forsøk
på å samle De ►Frie Evangeliske Forsamlinger og ►pinsebevegelsen etter de store
splittelsene som fant sted i denne tiden.
Simonsen var en meget dyktig forkynner
og vekkelsespredikant. Han var dessuten
utdannet adjunkt og jobbet i skolen i mer
enn 25 år.
■ Asbjørn Froholt
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Roger og Olaug Skaug
1994-2006 forstander i Salemkirken,
Oslo (medpastor 1994-2000, hovedpastor
2001-2004, medpastor 2005-2006). I denne perioden hadde han ett års permisjon
(1988-89) hvor han gikk på bibelskolen
Rhema Bible Training Center i USA.
Siden 2005 har Skaug vært ansvarlig for
nyplanting av en menighet i Fetsund i
samarbeid med Salemkirken, Oslo.
Skaug var fra begynnelsen av (1999)
med i Pinsebevegelsens Kontaktutvalg
(og ble selv valgt til leder i 2000) og fram
til 2004. Skaug har videre vært styreformann i Troens Bevis Bibel- & Misjonsinstitutt og dessuten ledet landsaksjonen

Fra Minus til Pluss. Han har skrevet
boken Nådegavebruk for alminnelige
mennesker (1994) og er, sammen med sju
øvrige, medforfatter av boken Bønn som
beveger verden (1999).
■ Geir Lie
SKI, HJALMAR (1900-80), født i Røyken, omvendt og døpt i 1918 og evangelist fra 1922. Han hadde en ‘rik’ evangelisttjeneste i Norge og Danmark som ung
og var redskap til vekkelser mange steder,
blant annet i Mjøndalen, Ballangen og
Narvik. Ski var forstander i Lillehammer,
Arendal (her ble 27 døpt første halvåret),
Stavanger, Skien og Trondheim. Ellers
virket han som bibellærer over hele landet. I årene 1933-39 var han sekretær i
Kongomisjonen. Ski skrev boken Johan
Magnussen (1947).
■ Oddvar Nilsen
SKI, MARTIN (1912-83), født i Røyken, omvendt i 1932 og evangelist i
►
pinsebevegelsen fra 1935. Han hadde
forstandertjeneste i Egersund, Ålesund,
Fredrikstad, Den evangeliske forsamling
i Oslo og Ski. I årene 1945-52 var han
forlagsredaktør og redaksjonssekretær i
Filadelfiaforlaget, kirkelig medarbeider
og stortingsjournalist i Vårt Land i perioden 1952-59 og gruppesekretær for Kristelig Folkeparti i Stortinget i perioden
1965-72. Ski var dessuten redaktør av
Folkets Framtid og pressesjef i Kristelig
Folkepartis pressetjeneste, samt redaktør
av Trygg Politikk og generalsekretær i
Europabevegelsen i perioden 1972-74.
Han var videre elleve år i Oslo bystyre,
samt kulturmedarbeider i Aftenposten.
Ski skrev pinsebevegelsens historie
Fram til urkristendommen (tre bind).
Han var medredaktør og medforfatter i
Kristenlivet i Norge og Norsk Misjonsleksikon. Han skrev også andre bøker: Be-

Martin Ski - forfatter av trebindsverket Fram til urkristendommen.
kjennelse av synd – men for hvem?, Hva
pinsevennene tror, Kvelende former eller
Åndens frihet., T. B. Barratt – døpt i Ånd
og ild og Vekkelse eller verdsliggjøring.
Ski ble medlem av Dissenterlovkomitéen av 1954. Han var dessuten formann
i Norges Frikirkeråd og formann i Hedmarktoppen institusjon og folkehøyskoles forstanderskap og styre i seks år.
■ Oddvar Nilsen
SKI, SVEN (1895-1961), født i Røyken.
Han reiste til Belgisk Kongo som misjonær i 1961 sammen med hustru Torborg.
Her gjorde de et banebrytende arbeid.
Ski tjente som evangelist og forstander (i
Betel, Nærsnes) mens han var hjemme fra
misjonsmarken. I 1958 reiste han ut igjen
som bibelskoleforstander. Utsendermenighet var Filadelfia, Drammen.
Ski skrev en lang rekke bøker med
emner fra Afrika. Blant disse kan nevnes
Misjonærbarn i Kongo, Den hvite festning, Jua fra bambusskogen, Villmarkens
nød, Bålet i urskogen, Det brenner i
landsbyen, Med tropehjelm i Afrika, Døtre til salgs og Spennende dager i Kongo.
■ Oddvar Nilsen
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Werner Skibsted sammen med predikantkolleger m.m.
SKIBSTED, WERNER (1894-1974),
født i Halden, omvendt og døpt i ung
alder, først som medlem i baptistmenigheten, senere som medlem av pinsemenigheten Salen i hjembyen. Herfra ble
han utsendt som evangelist i 1919. De
første årene som pinseforkynner reiste
han som evangelist i store deler av Norge
og Sverige og fikk være med i mange
vekkelser. I Halden var det 30 som søkte
‘frelse’ i løpet av en kort tid i 1927. Det
meste av 1929 virket han i Filadelfia,
Oslo sammen med ►Thor Sørlie. Det var
en sterk vekkelsestid, da mange kom til
tro. En søndag kveld tidlig på sommeren
var det mellom 30 og 40 som ‘ble frelst’.
Skibsted var forstander i sin hjemmemenighet i Halden fra 1930 til 1939. Selv
om Werner Skibsted var en betydelig
forkynner som fikk nesten 60 års tjeneste,
er det som sangforfatter han er blitt mest
kjent i ettertiden. Det ble etter hvert over
500 sanger. En av de mest kjente er ‘Vi er
et folk, et frigjort folk’, som med rette er
blitt kalt ‘pinsevennenes nasjonalsang’.
De toner som iblant preget en del av
Skibsteds sangproduksjon, taler sitt tyde162

lige språk om at han ikke alltid hadde en
lett vei å gå. Bak en mengde av sangene
ligger det dyp inspirasjon og innlevelse.
Han var ikke mer enn 19 år da han skrev
‘Nu Åndens ild i alles hjerter brenner’.
Det skjedde like etter hans ‘åndsdåp’, og
det var en slik inspirasjon over ham ved
denne anledningen at han følte det som
han drømte. Bildene rullet opp for ham
– ‘ilden’ som brant, ‘sildigregnet’ som
‘vederkveget ørkenens tørre land’, ‘dobbeltbekken’ og ‘nådehavet’, ‘stormen’
som fylte ‘Herrens tempel’ og ‘karet’ som
skal fylles med Helligåndens klare ‘olje’.
Da sangboken ►Maran Ata ble revidert,
var han pastor ►T. B. Barratts medhjelper
i dette arbeidet. Han var også med i komitéen som utarbeidet Evangelietoner og
reviderte her selv sine egne sanger.
Skibsted skrev også mange bøker, blant
andre: Det tosidige kristenliv, Pinsegny
(to diktsamlinger), Åndens dåp i Bibelens
lys, Veien til åndelig sunnhet, Sannheten
om tungetalen, Oscar Halvorsen: Liv og
virke og Løgnprofeter.
■ Oddvar Nilsen

SKJÆRSTAD,
LUDVIG (18871971), tidligere
oberstløytnant
innen ►Frelsesarméen. Han gjorde
seg
bemerket
innen sin egen
sammenheng
Ludvig Skjærstad
gjennom fokus på - frelsesoffiser som
bønn for syke. I bad for syke.
sin hellighetsforståelse var han influert av Samuel Logan
Brengle og identifiserte den tidlige Arméens hellighetsforståelse med uttrykket
►
‘dåp i Den Hellige Ånd’.
■ Geir Lie
SKOLER. Selv om pinserelatert kristendom snarere assosieres med inspirasjon
enn refleksjon, har det i de senere år blitt
lagt stadig større vekt på utdannelse og
faglig skolering. ►Pinsebevegelsen driver
to folkehøgskoler, Hedmarktoppen ved
Hamar (etablert 1970) og Sandvik ved
Mosjøen (etablert 1972).
Den første bibelskolen i pinsevennregi
var et 4/5-ukers bibelkurs i Oslomenigheten Filadelfia i 1919, som samlet 400 deltakere. Bibelkurset ble en årlig foreteelse
inntil det i 1985 ble erstattet av en ettårig
bibelskole.
Under pinsebevegelsens predikantkonferanse i 2002 fikk for øvrig Filadelfia, Oslo i oppdrag å søke å bygge opp en
egen høyskole. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe på fire personer som skulle jobbe
fram søknad om høyskolegodkjenning,
samt utvikle relevante kursmoduler. Arbeidsgruppa har tatt navnet Pentekostalt
Senter for Teologi og Ledelse (PLT).
Hva bibelskole angår, var Menighetsbibelskolen i Sandefjord tidligere ute
enn Filadelfia, Oslo, idet de etablerte et
4-måneders kurs i 1976 som ble ett-årig i
1981. Samme år startet også Betelinstitut-

tet i Trondheim opp. Allerede etter to år
tilbød de en 3-årig utdannelse. Skolen er
idag 2-årig og har endret navn til Trondheim Bibel- og Misjonsskole. I tillegg til
disse ble Evangelisk Bibelseminar (eies
av Stiftelsen Pinsevennenes ►Evangeliesenter) startet i 1981 og Oslo International Bible School (Regnbuen bibelskole)
startet i 1993.
Forut for alle disse, allerede i 1974,
opprettet De ►Frie Evangeliske Forsamlingers lokalmenighet i Tønsberg Smyrna
Bibelinstitutt, en ett-årig bibelskole i
Våle.
Den første karismatisk profilerte bibelskolen i Norge var Troens Bevis Bibel- &
Misjonsinstitutt, etablert i ►Sarons Dal i
1968. Bibelskolen ble 2-årig i 1985 og
3-årig i 1994.
Inspirert av den amerikanske ►trosbevegelsen etablerte ►Jan Hanevold
bibelskolen Ny Visjon utenfor Drøbak i
1984 (nedlagt på nyåret 1988). Tilsvarende startet menigheten Oslo Kristne
Senter lørdagsbibelskole i 1985, mens
de fremdeles het Grorud Kristne Senter.
Tilbudet ble utvidet til ordinær bibelskole
i 1987, i forbindelse med at menigheten
midlertidig flyttet til Haugenstua. I løpet
av denne perioden ble det også gitt tilbud
om et 2. skoleår. I 2002 fikk også 2. året
formell godkjennelse. Også Jæren Kristne Senter etablerte bibelskole (1988) med
forankring i trosbevegelsens anliggende.
Allerede etter ett år ble skolen 2-årig. Den
ble overflyttet til Bergen i 1992 og heter
idag Levende Ord bibelsenter.
I Bergen driver for øvrig ►Kristent
Nettverk Bergen Bibelskole, som har
eksistert siden 1990. En tredje bibelskole
i Bergen, Veien – skole for tilbedelse og
utrustning, ble startet i 1999 med menighetene Kristkirken og Farshuset som
eiere. Høsten 2004 ble også Fellesskapskirken medeier.
I Østfold startet trosbibelskolen Zoé
Kirken Bibel- og Treningssenter i 2005.
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Bibelskolen vil muligens fusjonere med
Sentermenighetens bibelskole i Asker.
Sistnevnte har sin forhistorie i et 4-måneders kurs i ►Ten Center-regi i Totengata
i Oslo, startet i 1978. I 1982 startet Ten
Center ett-årig bibelskole. Skolen endret
navn fra Ten Center skolen til Center-skolen i 1985-86 og var i drift fram til 1989.
Den oppstod som Sentermenighetens
bibelskole i 1994. I 2006 fikk skolen for
få søknader, men ble innvilget midlertidig
dispensasjon om å flytte skolen fysisk til
Østfold hvor man benytter Zoé Kirkens
lokaler.
I Nord Norge finner vi Nordkalotten
Bibel- og Misjonssenter, etablert i 2004
og drevet av Jesuskirka i Tromsø. Skolen
ble 2-årig i 2006.
I tillegg til folkehøgskoler og bibelskoler finnes også en rekke grunnskoler
og to videregående skoler i pinsevenn- og
karismatikerregi. Pinsebevegelsen har to
grunnskoler, Sandnes friskole og Tomasskolen i Trondheim. Frittstående karismatiske menigheter driver Bergen Kristne
skole, Buen Kristne skole (Moss), Elihu
kristne grunnskole (Verdal og Tønsberg),
Farsund kristne grunnskole, Stavanger
kristne grunnskole, Grunnskolen Oslo
Kristne senter, Kristiansborg (videregående skole i Bergen), Lyngdal kristne
grunnskole, Nordlys kristen grunnskole
(Fauske), Oasen skole (Søgne), Oppdal
kristne grunnskole og Regnbuen skole
(Lørenskog). I tillegg til disse er Oslo
kristne grunnskole og Skjærgårdsskolen
(Fevik) nedlagte. Pinsebevegelsen driver
dessuten Hopen videregående skole.
■ Geir Lie
SKOTTENE, RAGNAR (f. 1948),
førsteamanuensis i KRL-fag med særlig
vekt på kristendommens historie og systematisk teologi ved Universitetet i Stavanger. Tidlig på 1970-tallet ble Skottene
introdusert for karismatisk kristendom og
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var med å starte og lede en karismatisk
studentgruppe ved Det teologiske ►Menighetsfakultet i Oslo. Gruppemedlemmenes åndserfaringer dannet på mange
måter bakgrunnen for boka Dere skal
få kraft (hvor Skottene var en av flere
medforfattere) som kom ut i to opplag
på norsk (første opplag i 1976) og ett på
svensk.
Skottene har skrevet en rekke bøker
og artikler, og i karismatisk henseende
er i tillegg til ovennevnte bok også Bli
fylt av Ånden (1980) og Nådegavene
- menighetens arbeidsutrustning (1983),
med ►Oddvar Søvik som medforfatter,
viktige.
Allerede i studietiden, før Skottene var
ferdig utdannet cand.theol. i 1975, var han
opptatt av at karismatikken måtte være en
integrert del av evangelisk luthersk kristendomsforståelse. Han var aktivt med
i ►Oasesammenheng, deriblant som seminarholder, i løpet av 1980-årene, men
opplevde seg etterhvert fremmedgjort for
de karismatiske ytringsformene slik disse
ble profilert i møtesammenheng. Skottene
ble dr. theol. i 1994 med avhandlingen
‘Den konfesjonelle skole: debatten om
den konfesjonelle profil i kristendomsundervisningen og grunnskolen i Norge fra
1870-årene til 1990-årene.’
■ Geir Lie
SLÅTTEN, OLAV (f. 1946), grunnlegger og pastor for Josvakirken på Gjøvik.
Allerede i 1973 hadde Slåtten etablert
Jesu Glede, et kristent rehabiliteringssenter for narkomane, men som også
inkluderte ordinære husmøter. Arbeidet
blant narkomane ble lagt ned i 1976,
men husmøtene fortsatte. I 1975 fikk
man kontakt med en fellesskapsgruppe i
Oslo, ledet av ►Tor Undheim. Dette igjen
resulterte i kontakt med britiske Restorationistledere, noe som igjen ledet til at
også husgruppen på Gjøvik ble nedlagt. I

stedet etablerte man i 1979, etter mønster
fra England, en ny fellesskapsgruppe som
tok navnet Kristne i Gjøvik rundt 1985.
På grunn av indre uro og stridigheter på
lederplan ble fellesskapet lagt ned i 1990,
og Slåtten etablerte Josvakirken året etter.
Denne er en frittstående karismatisk menighet uten impulsbindinger fra britiske
Restorationistmiljøer.
■ Geir Lie
SOLHEIM, ERIK (1936-2008) og
ARNE GUNDERSEN (f. 1941), sangevangelister med konfesjonell bakgrunn
innen De ►Frie Evangeliske Forsamlinger. Solheim er av yrke elektriker og
Gundersen kokk og nevnes sammen fordi
de mer enn noen har vært eksponenter for
åndsgavene innen store deler av kristennorge innen forskjellige organisasjoner
og trossamfunn. De har stått i vekkelser
der mange er kommet til tro. Som sangere har de utgitt en mengde plater og
CD’er. Gjennom teltvirksomhet har de

også virket på mange steder der ►nådegaver og ►tungetale var ukjent, og ved flere
anledninger har de etablert menigheter
på slike steder. De har hele tiden hatt de
sterkeste fronter mot det de mener er ekstreme uttrykksformer.
■ Asbjørn Froholt
SOLLI, DIDRIK T. (1904-89), forkynner. Etter som 16-åring å ha blitt helbredet ved bønn (fra tuberkulose), opplevde
Solli kall til forkynnertjeneste. I perioden
1922-23 gikk han på Det norske lutherske
Indremisjonsselskaps bibelskole i Oslo
og ble senere ansatt som emissær i Finnemisjonen (1925-38). Mange opplevde
både en kristen omvendelse og helbredelse fra fysisk sykdom som følge av Sollis forkynnelse og personlige forbønn. Fra
og med 1938 bestemte han seg for å ‘reise
fritt’ og uten fast lønn.
Solli forble medlem av Den norske
Kirke, men virket selv hovedsaklig i de
‘frie’ menighetene. Gjennom Brevet, som

Solheim og Gundersen - sangevangelister som har virket på tvers av
konfesjonsgrensene.
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utkom med første nummer i 1942, holdt
Solli kontakt med dem som støttet ham
med forbønn og økonomiske gaver.
Solli etablerte Lunden hvilehjem i
Rossfjordstraumen i 1953. Det evangeliske arbeidet som ble drevet utfra hvilehjemmet fikk først navnet Hvilehjemsmisjonen for Nord-Norge, senere forkortet
til Nord-Norsk Misjon.
Solli skrev bøkene Hon kom rätt till sist
og Du hører fjellet til.
■ Bibliografi: Arvid Hanssen, Glimt fra
en lang arbeidsdag (1974) og Erling Thu,
Didrik Solli - såmann i spenningens land
(1978).
■ Geir Lie
SOLVOLL, ARNULF (1908-2001), født
i Steigen. Han var evangelist i Norge i ti år
før han dro til Kina som misjonær i 1938,
utsendt av Nordliland pinsemenighet. Han
virket i Kina sammen med hustruen Berly
fram til 1947, vesentlig i Sinpaoan og
Beijing. Deretter ble det misjonstjeneste
i Japan og Taiwan. I Taiwan ble det en
omfattende virksomhet med blant annet
fengselsarbeid, radioarbeid og poliohjem.
Solvoll skrev flere bøker med emner fra
misjonsmarken: I Hiroshimas skygge med
evangeliets lys (1959), Guds plogmann
blant kineserne (1977), Skattejakt (1980),
En misjonær ser tilbake (1989), Minner
og mirakler (1991) og Kina på nært hold
(1995). Berly Aarre Solvoll skrev boken
I Mesterens hånd: med evangeliet til Østens folk (1983).

tok navnet Smith etter morsgården Smittil. Familien bodde i Kristiansand fra
1878, men vendte tilbake til Fredrikstad,
hvor J. O. ble født, i 1882-83. I løpet av
1800-tallet hadde familien tilknytning til
ulike kristne konfesjonelle retninger.
Johan Oscar tjenestegjorde i marinen
som underoffiser med base i Horten fra
1889 til 1928, da han gikk av med førtidspensjon. Horten ble utgangspunktet for
den uorganiserte gruppen som J. O. Smith
ble drivkraften i. Han tidfestet sin kristne
omvendelse til 1898, han ble ‘døpt med
den Hellige Ånd’ i 1900 og fikk gavene til
å tale i tunger, tyde og profetere i 1907.
Ved begynnelsen av 1900-tallet samlet
J.O. Smith små grupper til møter i sitt
hjem. Broren, tannlege Aksel Smith,
og marinefolkene Theodor Ellefsen og
►
Elias Aslaksen, var viktige medarbeidere. Aktiviteten rundt disse personene
førte til små menighetsdannelser, først i
Horten og deretter utover både nasjonalt
og internasjonalt.
De første årene så Smith på seg selv
som forkynner og inspirator, men fikk i

■ Oddvar Nilsen
SMITH, JOHAN OSCAR (1871-1943).
Ved overgangen til 1900-tallet la J.O.
Smith grunnlaget for menigheten som siden er kalt Den Kristelige Menighet eller
►
Smiths venner. Han var sønn av Christian Johannesen (f. 1846), og Christian
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Johan Oscar Smith - grunnlegger
av Den Kristelige Menighet (Smiths
Venner).

praksis en sentral posisjon i forsamlingene. Etter hvert ble han menighetens leder
og forstander. Fram til omlag 1912 pleiet
Smith en viss kontakt med representanter
for ulike kristne grupperinger. Fra 1912
utviklet Smith og hans gruppe seg imidlertid læremessig markant annerledes i
forhold til andre kristne forsamlinger. Fra
1912 utgav forøvrig brødrene Johan Oscar og Aksel Smith bladet Skjulte Skatter
med ekspedisjon i Horten.
Ved J. O. Smiths død i 1943 ble Smith
kalt en reformator av Elias Aslaksen.
Martin Luthers reformasjon i Tyskland
på 1500-tallet ble noe ‘ynkelig smått’ i
forhold til Smiths oppdagelser – særlig
i forhold til kristologi (læren om Jesus
Kristus) og menighetsforståelse. For øvrig lærte Smith at kristen dåp skal utføres
som troende dåp, og brødsbrytelsen (nattverden) ble oppfattet som selvprøvelse,
dvs. om en lever etter Guds vilje. Og
etter bibelsk mønster skal kvinner ‘tie’ i
forsamlingen. Smith tolket forbudet slik
at kvinner ikke kan opptre som mannens
‘lærer’ i trosspørsmål. For øvrig mente
Smith at kvinner har rett til å avlegge vitnesbyrd i forsamlingen av troende.
■ Bibliografi: Kjell Arne Bratli, Seilas
mot himmelens kyst (1992); Steinar Moe,
Hva lærer Smiths venner? (2002); Johan
O. Smiths etterlatte brev (1992) og Skjulte
Skatter (1912-2007).
■ Steinar Moe
SMITHS VENNER (egentlig Den Kristelige Menighet). Innad bruker en gjerne
betegnelsen ‘Menigheten’ eller ‘vennene’
om seg selv. Menigheten oppfattes først
og fremst som et åndelig samfunn, nærmere bestemt som ‘Kristi legeme’ (1 Kor
12). Opphavsmannen til bevegelsen, ►Johan O. Smith (1871-1943), betonte derfor
at betegnelsen ‘Smiths venner’ ikke er bevegelsens navn, for bevegelsen har dypest

sett ikke noe navn – den utgjør kun en ‘fri
vennegruppe uten navn og uten menneskelig organisasjon’.
Vedtekter for Den Kristelige Menighet
(2002) betegner imidlertid også menigheten som en kristelig ‘forsamling’, der
hovedarbeidet innebærer å lære mennesker ‘å holde alt det Jesus har befalt’.
Menigheten har et representantskap som
består av lokale forstandere i Norge og i
utlandet. Den har også et styre med ansvar for forvaltningen av menighetens
stevnesteder, økonomiske midler osv.
Menigheten har dessuten et forstanderskap med ansvar for menighetens lære og
kristelige innhold.
I menigheten ansetter eller velger en
ikke ledere (hyrder, evangelister eller
profeter), for Gud har ‘allerede ansatt
dem’. Har Gud ‘dannet seg sin menighet’,
så har han også sørget for de nødvendige
tjenester i menigheten. Tjenestene er der,
siden Kristi død og oppstandelseskraft
virker gjennom de troende.
Det ytre samlingsaspektet er imidlertid tonet ned i forhold til tanken om at
de troende er ‘lemmer på Kristi legeme’.
Johan O. Smith la selv særlig vekt på to
faktorer i den forbindelse: Gud selv har
‘fremstillet en menighet i Kristi blod’,
dvs. ved Jesu død og oppstandelse. Og de
troende skal realisere denne Kristi død i
sine liv, nemlig ved å vise at ‘Kristi død
hersker’ som seier og kraft i forhold til alt
nedbrytende og syndig. Menigheten eller
åndssamfunnet er da til stede i den grad
‘Kristi død hersker’ i og blant de troende.
Menighetsforståelsen er altså sett i lys
av Jesu død og oppstandelse på den ene
siden og de troendes realisering av Kristi
død i deres liv på den andre.
Menighetens kristologi (læren om Kristus) er spesiell i forhold til andre kristne
trosretninger. Jesus oppfattes som evig og
guddommelig på samme måte som Gud
Faderen, men Jesu menneskelige side blir
samtidig sterkt betont. Han hadde bl.a.
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‘synd i kjødet’, dvs. en egenvilje som alle
mennesker har, han ble fristet osv. Jesus
bar dermed ‘vår synd i sitt kjød’, og han
var ‘lik sine brødre’, dvs. som mennesker
ellers. Men Jesus var av den grunn ikke
syndig, for han gjorde ingen synd. Menigheten foretar her en viktig distinksjon:
Jesus ‘hadde ikke syndig kjød’, men bare
‘synd i kjødet’.
På den måten blir Jesus et forbilde
for alle troende, for de troende skal på
samme måte som Jesus overvinne synden
i sine liv. De skal som Jesus vinne fram til
guddommelig natur, dvs. lære lydighet og
slik motstå all synd. Som Jesus gjenvant
hele guddommens fylde ved livslang lydighet mot Gud (Kol 1), skal de troende
gjøre det samme. Begrepet ‘frelse’ knytter seg da til prosessen fram mot Guds endelige dom. Prosessen har sin begynnelse
og basis i ‘tro alene’ på grunn av Jesu død
og oppstandelse, men den fortsetter ved
Guds nådes kraft i de troendes liv og åndelige utvikling.
Menighetens oppfatning av andre kristne trossamfunn er også karakteristisk. Johan O. Smith understreket for eksempel
at en ikke ‘møter Jesus’ i de tradisjonelle
og etablerte kirkesamfunnene – det er
bare ‘utenfor’ en møter Jesus på en rett
måte. Dypest sett mente Smith at det kun
eksisterer ett sant kristent samfunn, nemlig den troendes samfunn med Gud. Noe
annet samfunn eksisterer ikke, og dermed blir det meningsløst å operere med
konfesjonelle skillelinjer. Kriterier for en
rett tilhørighet til dette åndssamfunnet er
bl.a. en rett forståelse av Kristi menneskelige side, slik vi betonte ovenfor.
I 2007 har Den kristelige menighet
lokalmenigheter i alle verdensdeler,
Brunstad i Stokke er det geografiske
midtpunktet for menighetens virksomhet,
og Kåre J. Smith er menighetens øverste
administrative og åndelige leder. Menigheten utgir bladet Skjulte Skatter og har
sin egen hjemmeside på internett.
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■ Bibliografi: Kjell Arne Bratli, Korsets vei (1995); Steinar Moe, Hva lærer
Smiths venner? (2002); Steinar Moe, De
skal støtes ut (2007) og Skjulte Skatter
(1912-2007).
■ Steinar Moe
STANDAL, HELGE (f. 1953), prest i
Den norske Kirke, styremedlem i Dawn
Norge og har tidligere sittet i styret for
henholdsvis Norsk Kirkevekstforum og
Willow Creek Norge. Standal har hentet
mange impulser fra kirkevekstbevegelsen
i Norge og internasjonalt og har forøvrig
en Master of Theology grad fra USA
med fordypning i evangelisering og misjon (1987). I perioden 1982-89 var han
res.kap. i Sortland Kirke og deretter først
stiftskapellan og så daglig leder ved Bispedømmekontoret i Stavanger.
I 1994 etablerte Standal Frøyland-Orstad kyrkjelyd, som pr. idag har omlag
250 gudstjenestebesøkende, og i 1999
Bymenigheten i Sandnes, som har omlag
300 gudstjenestebesøkende. Sistnevnte
menighet har forøvrig 24 cellegrupper.
Både i disse og i gudstjenestene vektlegges Den Hellige Ånds nådegaveutrustning, deriblant de tradisjonelt sett karismatiske nådegaveytringene.
■ Geir Lie
STATISTIKK. Mange pinsevenner og
karismatikere har sett numerisk vekst
som tegn på Guds velsignelse og legitimitet av en virksomhets ekthet. Det
er for disse i så måte oppmuntrende å
registrere pinsekristendommens (i vid
forstand) numeriske vekst i en rekke land.
Den amerikanske statistikeren David B.
Barrett og dennes fiktive tallmateriale
vedrørende omlag en halv milliard troende på verdensbasis som identifiserer
seg med pinserelatert kristendom, representerer imidlertid en etisk utfordring

overfor pinsetroende som setter sin ære
i etterrettelighet og personlig integritet.
I ettbindsverket New International Dictionary of Pentecostal and Charismatic
Movements hevdet den samme Barrett
i 2002 at man i Norge hadde 70.742
pinsevenner, 1.031.297 karismatikere og
146.971 såkalte ‘neo-karismatikere’, det
vil si i overkant av 1,2 millioner ‘pinsetroende’ totalt sett.
Sannheten er at blant de i underkant av
400.000 medlemmene av ulike norske
tros- og livssynssamfunn utenfor Den
norske Kirke (omlag 200.000 av disse
er registrert som tilhørige innen kristne
samfunn) er norsk ►pinsebevegelse representert med omlag 30.000 troende
døpte (hvorav kanskje en tredjedel er aktive møtegjengere), De ►Frie Evangeliske
Forsamlinger med omlag 3.500, Den
Kristelige Menighet (►Smiths Venner)
med omlag 6.000, og selvstendige karismatiske menigheter som tidligere gjerne
ble identifisert med ►trosbevegelsen med
langt under 10.000. Andre retninger, som
►
Foursquare, Kristkirken, ►Vineyard,
ulike ikke-trinitariske pinsegrupper og
►
Maran Ata, samt lokalmenigheter med
formell tilknytning til ►Kristent Nettverk, har alle det til felles at de samler
noen få hundre tilhengere. Pr. idag er
det ikke blitt gjort forsøk på å tallfeste
antall karismatikere innenfor Oase, og
heller ikke innenfor verken Den norske
Kirke eller de ulike ‘ikke-pentekostale’
frikirkesamfunn.
■ Geir Lie
STENBAKK, GUDRUN (1910-92),
født i Valberg, Lofoten, omvendt og døpt
i 1928 og medlem av Borge pinsemenighet. Herfra ble hun utsendt som evangelist i 1930.
Ved juletider 1934 kom Gudrun Stenbakk og Amy Haugen til Værøy i Lofoten
som de første pinsevitner her. Det ble en

stor vekkelse utover vinteren 1935.
Gudrun Stenbakk virket i mange år
sammen med ►Aud Hanssen, og duoen
Aud og Gudrun ble et begrep blant vekkelsesfolket. De ba med mange til ‘frelse’
i Norge, Sverige og en tid i USA. De sang
sammen og utga grammofonplater. Et av
stedene de kom til var Sørvågen i Lofoten, der de hadde en ‘rik’ vekkelsestid i
1946. Også i 1962 virket de her. Da var
det omlag 25 som omvendte seg. I Skien
fikk de være ‘til stor velsignelse’ sammen
med ►Emanuel Minos i 1952, der mange
omvendte seg.
Gudrun og Aud var sterkt knyttet til
Misjonsbåten ►Fredsbudet, både som
aktive evangelister om bord og i innsamlingsaksjoner i menigheter. I 1987 fikk
Stenbakk Kongens fortjenestemedalje i
sølv.
■ Oddvar Nilsen
STEVNER og KONFERANSER.
Kanskje etter delvis inspirasjon fra gammeltestamentlige skriftord (‘Hele Israel
kom sammen...’) og delvis inspirert av
forutgående bevegelsers mønstringer, har
pinse- og karismatikerfolket tidlig fått
syn for viktigheten av det å ‘sette hverandre stevne’. Samlingene har delvis hatt en
konsoliderende funksjon og delvis vært
motivert av ønsket om nyrekruttering.
►
Smiths venner var tidlig ute, blant annet ble det fra 1922 og flere år framover
arrangert stevner utfra lokalmenigheten
i Horten. Og i perioden 1931-56 ble det
avholdt regelmessige stevner i Nesbyen
(Hallingdal). Fra 1957 har stevnene blitt
arrangert på Brunstad i Vestfold, hvor de
fremdeles avholdes.
De ►Frie Evangeliske Forsamlinger
synes å ha innkalt til sin første ‘evangelistkonferanse’ i 1925, som igjen ledet
fram til ytterligere konferanser. I 1947
tok imidlertid menigheten i Drammen
initiativ til en landsdekkende misjons169

konferanse. Denne ble modellskapende
for trossamfunnets nærmest årlige landsmøter heretter.
Noe senere ute var ►Apostolisk Tro,
som arrangerte sitt første sommerstevne
i 1938. ►Pinsebevegelsen, derimot, ventet
helt til 1954 før det første sommerstevnet
på Hedmarktoppen ble tillyst. Forløperen for dette var diverse bibeluker, som
imidlertid ikke hadde landsomfattende
preg. Hollenderen Anton Kern arrangerte
det første stevnet relatert til ►Endetidens
Budskap i 1968. To år senere overtok Per
Henning Johansen i Skien arrangørrollen
og har deretter stått sentralt i gjennomføringen av stevnene.
I 1964 inviterte Troens Bevis Verdens
Evangelisering, i samarbeid med pinsemenigheten i Kvinesdal, til sitt første
sommerstevne. Seks år senere tok man
initiativ til et eget ‘Dypere Liv’ stevne,
som igjen avfødte en rekke regionale
‘Dypere Liv’ konferanser med det formål
å profilere karismatisk fornyelse inn i de
ulike kirkesamfunn.
I 1968 arrangerte ►Maran Ata sitt første
landsstevne på Tangen. Siden 1990 har
det årlige stevnet blitt avholdt på Dyrskuen i Seljord.
I regi av sin egen ►Agape-stiftelse tok
►
Hans-Jacob Frøen i 1972 initiativ til en
karismatisk konferanse på Flekkerøya.
Tre år senere ble den første karismatikerkonferansen på ‘luthersk grunn’ arrangert
på Fredtun folkehøgskole på Rognan.
Primus motor for denne var ►Thor Hesselberg i samarbeid med Arne Nergård,
Sigurd Hagen og Arne Brandsæter. Hovedtalere var ►Oddvar Søvik og ►Hans
Christian Lier.
Ytterligere stevner og konferanser ble
arrangert utover på 1980-tallet. ►Oasebevegelsen innbød til sitt første årlige
sommerstevne i 1980. I mer eller mindre
samme tidsperiode startet de årlige Oppdalkonferansene, arrangert av Oppdal
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baptistmenighet (som i 1986 ble formelt
ekskludert av ►Det norske Baptistsamfunn og deretter tok navnet Oppdal
Kristne Senter) og Festspillkonferansene
(arrangert først av pinsemenigheten Filadelfia, senere av Bergen Kristne Senter).
I 1981 inviterte ►Kristent Nettverk til sitt
første sommerstevne, for anledningen
lagt til Farsund. ►Nardus arrangerte sitt
første sommerstevne i 1983. Tre år senere
inviterte Oslo Kristne Senter til sitt første
campmeetingarrangement på Hellerudsletta. Siden 1994 har arrangementet
blitt avholdt i OKS-hallen på Kjeller.
Menigheten Levende Ord i Bergen holdt
sin første sommerkonferanse i 1992. På
grunn av intern uro ble ikke konferansen
avviklet verken i 2006 eller 2007.
■ Geir Lie
STORM-MONSEN, HAKON (18791966) og LUDVIG MONSENSTORM (1874-1949), evangelister og
grunnleggere av Den frie evangeliske
Alliancemisson. Hakon Storm og Ludvig
Monsen vokste opp i Stavanger og innledet et livslangt samarbeid i 1909, som
blant annet resulterte i at de tok hverandres etternavn. Under et vekkelsesmøte
17. januar 1915 opplevde Ludvig en fullstendig helbredelse, etter at han på grunn
av en ulykke i 1903 var blitt lam og så å si
blind. Evangelistene ble nå helbredelsespredikanter og opplevde merkbart større
oppslutning rundt møtene. I november
1916 etablerte de Den Frie Evangeliske
Alliancemission. De virket noe sammen
med ►Albert Lunde, ►Erik Andersen
(senere Nordquelle) og ►Carl Magnus
Seehuus.
I 1916 ble hvilehjemmet Iasin Terata
innviet på Svartskog utenfor Kristiania,
hvor de to evangelistene flyttet inn og
formidlet personlig forbønn til gjestene.
De etablerte dessuten egen forsamling i
Kristiania. Hvilehjemmet på Svartskog

ble solgt i 1943, og fire år senere innviet
de et nytt hvilehjem, også denne gang
med navnet Iasin Terata, på Ormøya i
Oslofjorden. I perioden 1929-36 drev de
også tbc.-hjemmet Rafa på Hestnes ved
Grimstad.
Selv om ‘brødrene’ Storm-Monsen og
Monsen-Storm forble medlemmer av Den
norske Kirke, hadde de sine læremessige
sympatier innenfor den anglo-amerikanske ►hellighetsbevegelsen. I deres publikasjoner ble Evan Roberts, F.B. Meyer og
C.G. Finney flittig sitert. Også en herrnhutisk-inspirert brudemystikk er påtakelig. ‘Brødrene’ polemiserte mot ►pinsebevegelsens ‘åndsdåpslære’ og identifiserte
selv ‘åndsdåp’ med hellighet.
‘Brødrene’ utgav bladene Natmissionæren (fra 1937 Den klare Morgenstjerne)
og Alliancen. Ludvig har dessuten skrevet
pamflettene Jesus – lægen fra Nazaret og
I fengslet og arbeidsanstalt – på gate og
torv mens Hakon har forfattet Budskap
fra Golgatha, To Pnevma To Hagion,
Aandens daap og naadegaverne, Jesu
Kristi guddom og Den aandelige mand.
Sammen står de som forfattere av Min
helbredelse!, Gledens budskap, Guds
kraft til helbredelse på hjemmene Iasin
Terata og Rafa og Duen – evangeliske
sanger. Sigrid Faye-Sandø har dessuten
skrevet
oppbyggelsesbiografien I Herrens tjeneste
– evangelistene Storm-Monsens liv og virke (1974).

STRAND, EGIL (1900-82), født i Haugesund, omvendt i 1920, døpt i 1923 og
evangelist i ►pinsebevegelsen fra samme
år. I 1924 var han, sammen med Karl
Flatner, med ved stiftelsen av Filadelfia,
Sapsborg. I 1927 ble han fast medarbeider i barnebladet Pinseliljen med en
spalte som ble kalt Barnas Bibelskole.
Strand kom til å få sitt livsverk som
skribent, forfatter og redaktør i ►Korsets
Seier og Bibelsk Tidsskrift. Han var knyttet til Filadelfiaforlaget fra 1934 til 1966.
Fra 1934 var han redaktør i Bibelsk Tidsskrift og fra 1939 i Korsets Seier.
Med sin teologiske utdannelse (fra
1921 til 1923 uten avsluttende eksamener) og sin spesielle evne til å presentere
evangeliet på en lettfattelig og samtidig
dyptgripende måte kom han til å bety
mye for pinsebevegelsens utvikling. Han
var da også en predikant man gjerne lyttet til, selv om han kunne avsløre mer
av menneskesinnets mange sider enn de
fleste. Men budskapet, som kunne være
rammende og kanskje virke som salt i
åpne sår, hadde alltid en legende kraft
med seg. Derfor var Strand en oppbyggelsespredikant av et sjeldent format.
Av hans store litterære produksjon kan
nevnes Sort på hvitt, I fortrolighet, De
ti jomfruer, Akt det for bare glede, Den

■ Bibliografi: Dagfinn
Folleraas, ‘Brødrene StormMonsen og Monsen-Storm.
Deres virksomhet 19091949, en undersøkelse av
virksomhetens
tilblivelse,
utvikling og særpreg.’ Spesialavhandling i teologi ved
Det teologiske MenighetsEgil Strand - redaktør i henholdsvis Bibelsk Tidsskrift
fakultet i Oslo, 1988.
og Korsets Seier.
■ Geir Lie
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store tomheten, Den urettferdige dommer
- den rettferdige Gud, Mennesker, Det
hemmelige frafall, Fra støvet til stjernene, Håndbok til NT idag, Salt og balsam og (sammen med ►Oddvar Nilsen)
andaktsboken Ved kilden idag.
■ Oddvar Nilsen
STRAND, LAURA (1878-1971), født i
Namdalen. Hun kom til Swaziland som
misjonær 1909 og ble til å begynne med
underholdt av De ►Frie Evangeliske Forsamlinger. Her bygde hun og Hilma Hermansen opp et stort arbeid med misjonsstasjonen New Haven som midtpunkt. I
1920 søkte hun og ble antatt som misjonær av ►Norges Frie Evangeliske Hedningemisjon (NFEH). Da denne senere
ble oppløst, ble hun antatt av Filadelfia,
Oslo, som menighetens misjonær.

heter det i rådets rapport: ‘De har i disse
aar utvist et enestaaende, opofrende liv.
Hvorledes de har kunnet klare sig med
det de har hat er en gaate. Men der ymtes
om, at Herren maa ha øket det lille som
har været sendt dem, paa en overnaturlig
maate.’
Da Laura Strand fylte 60 år, hadde hun
vært 28 år i Swaziland, og på alle disse
årene hadde hun vært hjemme bare en
gang. Hilma Hermansen skrev om henne
at ‘jeg har flere ganger gjort inngrep i
hennes strømpekurv og tatt vekk noen
av de aller dårligste strømper, for på den
måten å drive henne til å spandere noen
nye iblant til disse føtter som har gått så
mange mil i Swazilands fjell og daler.
Hun søker aldri sitt eget, alltid andres
beste.’
I 1963 utga Filadelfiaforlaget boken
Tvillingens skjebne av Laura Strand.
■ Oddvar Nilsen

Laura Strand - pionermisjonær i
Swaziland.
Laura Strand var høyt respektert av
myndigheter og vanlige mennesker, og
hun var til stor hjelp både åndelig og
materielt. Selv levde hun på et absolutt
minimum og greide seg med utrolig lite.
Da hun ble antatt av NFEH, sammen med
Anna Østreng og Hilma Hermansen,
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STRØM, ERLING (1902-70), født i
Enebakk, omvendt og døpt i i 1918/19 og
evangelist fra 1921. Strøm var en av ►pinsebevegelsens fremste ledere i forrige århundre med tjenester som evangelist, menighetsforstander, ‘hyrde’ og lærer. Som
evangelist fikk han være med om vekkelse flere steder, blant annet i Trondheim
og Mjøndalen. Etter en tid som forstander
i Tønsberg ble han forstander i Salem,
Oslo i 1934. Han ble her til 1953, og
menigheten vokste sterkt på denne tiden
til å bli landets nest største pinsemenighet. Fra 1954 til sin død i 1970 var Strøm
forstander i Filadelfia, Oslo. Han døde i
New York på vei til verdenskonferanse i
Dallas, Texas.
Strøm, som var en utmerket forkynner,
var mye brukt i menigheter over hele
Norden, og han beholdt evangelistens
glød og iver, samtidig som han var en avbalansert og grundig bibellærer. Han ble
ofte kalt til konferanser og bibeluker og

når nye ‘gudshus’ skulle innvies. Han var
allsidig som predikant, men talte gjerne
om Jesu gjenkomst og de ‘siste tider’.
Som bibellærer ble han kjent for sin utlegging av Romerbrevet. I felleskristelige
sammenhenger var Strøm en sentral skikkelse. Blant annet var han formann i Dissentertinget og mye brukt ved fellesmøter
rundt om i landet. Han var sterkt misjonsinteressert og var sekretær i Kongomisjonen i mange år. Da han ble forstander i
Filadelfia, Oslo, gikk han også inn som
medredaktør i ►Korsets Seier. Han skrev
en mengde artikler og mange bøker. Blant
bøkene kan nevnes Er gjenfødelse og
åndsdåp en og samme opplevelse?, Sykdommens hvorfor, Vår ferd i Guds hus,
Misjonen - Guds hjertesak. Blant svarte
og hvite i Kongo, I skal få kraft (andaktsbok sammen med ►T.B. Barratt og ►Egil
Strand), Kristi domstol, A-H-K-bombene
i Bibelens lys, Våre fristelser og Israels
samling - Jesu gjenkomst. Han skrev også
en del bøker for barn.
Strøm skrev også sanger og utgav to
hefter (Troens sanger) sammen med sønnen Daniel, som var en kjent organist og
kordirigent.
■ Oddvar Nilsen
STRØMSRUD, ANNA PAULINE
(1930-2007), født og oppvokst på Løten
hvor hun som 12-åring ble døpt i pinsemenigheten på Ådalsbruk. Etter å ha
fullført Filadelfia, Oslos 5/6-ukers bibelskole i 1951, virket hun som evangelist
på Senja i nærmere ni år. I 1961 dro hun
til Paraguay hvor hun virket som misjonær i omlag 40 år. Her bygde hun opp
både barne- og ungdomsskole i tillegg til
Paraguays første videregående skole for
indianere. Senere bygget hun opp EbenEzer kolonien, hvor mange indianere flyttet inn og fikk tildelt egne jordområder.
Her ble i 1975 Paraguays første sykehus
for indianere innviet. Tilstede var både

Anna Strømsrud - misjonær i Paraguay
i nærmere 40 år.
landets forsvars- og helseminister. En uke
senere ble Strømsrud tildelt Forsvarsdepartementets fortjenestemedalje.
■ Geir Lie
STØVE, MATHIAS (1889-1969), misjonær i Afrika en periode omkring 1914
sammen med sin kone Martha. Støve
var forkynner innen De ►Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) og i noen
grad i opposisjon til grunnlegger ►Erik
Andersen Nordquelles linje. Støve var
pådriver for å få ordnet misjonsarbeidet
bedre gjennom et eget landsdekkende
utvalg, Misjonsutvalget, og ble valgt til
Det ►Gode Budskaps (DGB) redaktør da
bladet i 1948 ble DFEFs offisielle organ.
Misjons-Røsten og De unges blad gikk
inn i DGB. Støve må vel også sies å ha
åpnet DFEF for påvirkning via amerikanske helbredelsesforkynnere som William
M. Branham og T.L. Osborn. Vi kan anta
at dette fikk følger for DFEFs holdning til
den amerikanske strømningen.
■ Asbjørn Froholt
STAALSTRØM, BJARNE (f. 1922) var
opprinnelig fra et metodistisk miljø i Horten. Han kom tidlig inn blandt De ►Frie
Evangeliske Forsamlingers forkynnere
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blant i Flekkefjord. Sundby ble en av flere
sentrale metodistforkynnere som kanaliserte karismatisk fornyelse inn i sitt eget
trossamfunn.
■ Geir Lie

Bjarne Staalstrøm - forkynneren som
har skrevet flest bøker innen De Frie
Evangeliske Forsamlinger.
og ble en markant forkynner. Han overtok
på mange måter den lederplass i bevegelsen som ►Albert Robinson hadde hatt.
Han var redaktør i Det ►Gode Budskap
i 19 år og leder av Misjonsutvalget og
ledet De Frie Evangeliske Forsamlingers
forlag gjennom mange år. Han satt også i
styret for Lukasstiftelsen. Han er den som
har skrevet mest innen De Frie Evangeliske Forsamlinger, og svært mye av
forfatterskapet har en oppbyggelses- eller
sjelesørgerprofil. I tillegg til en mengde
artikler har Staalstrøm skrevet bøkene
Mot lyset (1969), Med nye øyne (1977),
Soloppgang fra det høye (1982), Finnes
det en Gud der ute? (1992), Ditt kall er
å leve (1996), Det kommer alltid en vår
(1999) og Når vi trenger hjelp (2004).
■ Asbjørn Froholt
SUNDBY, KJELL (f. 1928), tidligere
metodistprest i Odal og Kongsvinger
(1956-63), Harstad (1963-68), Flekkefjord (1968-75), Horten (1975-83), Hvittingfoss (1983-88) og Kragerø (1988-95).
Sundby fikk sitt første møte med karismatisk fornyelse under sommerstevnet i
►
Sarons Dal i 1970. Stevnet ble etterfulgt
av en rekke Dypere Liv samlinger, deri174

SVARTDAHL, ARIL (f. 1949), forkynner innen ►pinsebevegelsen. Svartdahl
er utdannet barnevernspedagog og har
dessuten ett års menighetsbibelskole fra
Gävle, Sverige (1974-75). Parallelt med
stilling som ungdomsarbeider i Salem
(siden Salemkirken), Oslo (1975-78),
tok han, sammen med broren ►Egil
Svartdahl og ►Einar Nymoen, initiativ til
Ungdomsfestivalen (en egen ungdomskonferanse i forkant av pinsevennenes
sommerstevne på Hedmarktoppen). Aril
Svartdahl var også med å starte Kristen
skolekontakt, samt satt i styret for ►Ten
Center, hvor han også var styreformann
en periode. Han har dessuten vært med i
initieringsfasen  av ►Pinsevennenes Etiske Råd, ►Synzygus, og ►Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskaps tilblivelse.
Aril Svartdahl har vært pastor i Filadelfia, Mysen (1978-86) og Salemkirken, Oslo (1988-2001). I 1999 startet
han Lederskolen som en integrert del av
menighetsbibelskolen i Salemkirken (Salemskolen). Menigheten Filadelfia i Oslo
overtok Lederskolen i 2001 med Aril
Svartdahl som daglig leder. I samarbeid
med Det teologiske ►Menighetsfakultet
kan man nå avlegge eksamen og oppnå
20 studiepoeng.
■ Geir Lie
SVARTDAHL, EGIL (f. 1954), forstander, forkynner og foredragsholder. Han er
oppvokst i pinsevennfamilie og tok selv
et kristent standpunkt i 1968. Han var
aktivt med i ungdomsarbeidet i Filadelfia,
Oslo og var en av de første som avtjente
siviltjenesten som ungdomsarbeider i en

TV-pastor Egil Svartdahl.
pinsemenighet. Svartdahl ble bedt om å
fortsette som ungdomspastor etter avtjent
siviltjeneste, kom raskt inn i ‘eldsterådet’
og hadde Filadelfia, Oslo som arbeidsgiver i ti år, fra 1973 til 1983.
I perioden 1984-92 betjente Svartdahl
pinsemenigheten Filadelfia, Kristiansand
parallelt med at han det siste året var engasjert i Filadelfia, Oslo med produksjon
av kristne tv-program. Dette tv-arbeidet
ble etterhvert produksjonsselskapet ►TVInter AS, og Svartdahl var med å lage 40
tv-program med programtittel ‘Under
Åpen Himmel’, som ble kringkastet over
ulike kristne nærtv-stasjoner over hele
landet. Noen av disse programmene ble
også sendt på NRK, og Svartdahl var
ansatt på full tid som ‘TV2-pastor’ i perioden 1992-95.
I 1995 ble Svartdahl forstander i Filadelfia, Oslo. Siden 1998 har han kombinert fullt ansvar som hovedpastor i Filadelfia med arbeidet som programleder for
program med kristent innhold på TV2.
Etter 100 program i serien ‘SøndagsÅpent’, hadde hans nye serie, ‘Tv-pastoren’, premiere høsten 2005. Det er til nå
sendt 25 programmer i denne serien, og

produksjonen fortsetter. Hvert program
sees av rundt 250 000 mennesker, noe
som gir en seerandel på omlag 30% i den
aktuelle sendetiden.
Svartdahl startet Kristen Skolekontakt i
1976 sammen med broren ►Aril og ►Einar
Nymoen, som også var ungdomspastorer
i Oslo på den tiden, i pinsemenighetene
Salem og Evangeliesalen. Etterhvert ble
det mange heltidsteam i Kristen Skolekontakt som besøkte skoler over hele
landet. Sammen med de to øvrige startet
han også Kristen Ungdomsfestival, som
hvert år siden 1976 er blitt arrangert i forkant av Pinsevennenes Sommerstevne på
Hedmarktoppen. Svartdahl har vært fast
forkynner på Ungdomsfestivalen i 30 år.
Svartdahl har skrevet boken Uten gjerder (1989).
■ Geir Lie
SVARTDAHL, HANS, født 1920 i Skiptvet, omvendt i 1942 og pinsepredikant
fra 1942. Etter bibelskole med språkkurs i
England reiste han til India som misjonær
sammen med hustru Ruth. Svartdahl var
hjelpeforstander i Betel, Trondheim, og
Salem, Oslo, 1951-57. Deretter var han
forstander i Filadelfia, Drammen, til han
ble kalt til misjonssekretær for De Norske
Pinsemenigheters Ytre Misjon (►PYM).
Hans Svartdahl har vært en sterkt ettertraktet og meget benyttet forkynner
og har fått være med om vekkelser. Her
kan nevnes Ytre Rælingen i 1945 og i
Drammen i 1955. Som misjonssekretær
var han utrettelig på farten og besøkte
pinsevennenes mange misjonsfelt. Han
har også talt misjonens sak med stor iver i
mange møter og konferanser og har gjennom årene vært en inspirasjonskilde. Med
sin store bibelkunnskap har han også hatt
en ‘rik’ tjeneste ved bibelskoler, bibeluker
og i møtesammenheng.
Blant de mange bøkene Svartdahl har
skrevet kan nevnes Merkesteiner, Det
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står atter skrevet, Israel og menigheten
i endetiden, Nådens under og Levende
fellesskap.
■ Oddvar Nilsen
SVENDSEN, SANDRA (1872-1974)
var en av mange kvinneskikkelser som
var sentrale i begynnelsen av De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger. Debatten om
kvinnenes plass i menigheten kom langt
senere og resulterte i at mange av disse
ble passivisert.
Selv om Svendsen ikke var i forkynnertjenesten, var hun en ‘sterk’ kvinne
som hadde autoritet også i lærespørsmål.
Hennes sanger ble sunget i de fleste
forsamlingene og var med på å forme
bevegelsen. ‘Det hellige loft’ i Lillesand,
Svendsens hjem, kom til å sette preg på
viktige personer i den ‘frie’ bevegelsen.
■ Asbjørn Froholt
SWEETEN, GARY RAY (f. 1938), amerikaner som har øvd betydelig innflytelse,
særlig på lutherske ledere i Norge. Han
stod for et helhetssyn som var etterspurt,
og han introduserte ►Teleios-kursene i
Norge.
Sweeten hadde baptistbakgrunn i USA
og ble en kristen som 10-åring. Han ble
‘åndsdøpt’ ti år senere og var med i ►Jesusbevegelsen i perioden 1969-73. Han
interesserte seg for sjelesorg og rådgivning og tok en mastergrad og senere
doktorgrad om utdannelse i sjelesorg ved
Universitetet i Cincinnati, Ohio.
Sweeten ble pastor med ansvar for
sjelesorg ved College Hill Presbyterian
Church i Cincinnati i 1973 og utviklet
Teleios Center for Growth and Healing
i 1976. Han begynte med LIFE seminars
for pastorer og ledere, og det var disse
kursene, som flere nordmenn dro over
og deltok på, som senere ble introdusert
i Norge under navnet Teleios-kurs. Swee176

ten ble med i den nasjonale komitéen for
karismatisk fornyelse i den presbyterianske kirke i USA, og det var slik han møtte
Oaseleder ►Jens-Petter Jørgensen på en
internasjonal, karismatisk lederkonferanse i Kenya i 1983.
Kombinasjonen av god psykologi,
evangelisk teologi og åpenhet for Den
►
Hellige Ånd var etterspurt i Norge, og
Sweeten ble invitert av Lederskapet i
►
Oase til å tale på Oase for prester og
ledere i 1987. I flere år holdt han kursuker
for ledere i regi av Oase på Vats turistheim i Ål i Hallingdal. Han hadde med et
team fra menigheten i Cincinnati.
Sweeten stod for et bibelsk fundert
helhetssyn på frelse, fornyelse og helliggjørelse som ble tatt imot med åpne
armer. På 1990-tallet ble han en skattet
taler og kursholder i Norge, Danmark og
Sverige, og det ble etablert Teleios-virksomhet i alle tre landene. Da jernteppet
falt i 1990, reiste han til Russland og fikk
inngang både blant psykiatere og ortodokse prester. Senere har han utvidet sitt
virke til Singapore og Østen, særlig blant
kinesisk-talende menigheter. Han våget
også å tale om helbredelse for homofile
og hadde med en tidligere homofil som
fortalte sin historie om ‘reorientering’.
Han har betydd mye for mange prester
og ledere i Norge, og han har vist en enestående interesse for og evne til å forstå
norsk lynne og norsk historie og kristen
tradisjon. Han viste tjenersinn og vilje til
å inkarnere seg og sin tjeneste i den kulturen han var i. Han har vært viktig for refleksjon og modenhet i den karismatiske
fornyelsen og blant mange ledere i Norge
og i Norden. Gjennom Teleios sine kurser
og hefter øver han fortsatt innflytelse her
i landet.
■ Bibliografi: Teleiosheftene Størst er
kjærligheten (1991), Si sannheten i kjærlighet (1992), Fornyet sinn - forvandlet
liv (1993 med Dave Ping & Anne Clip-

pard), Listening for heaven’s sake (1993)
og Healing Souls, Touching Hearts (2000
med Steve Griebling).
■ Jan Gossner
SYNZYGUS, veilednings- og sjelesorgstjeneste i regi av ►pinsebevegelsen, etablert i 1998 med ►Marit Landrø som daglig
leder. Synzygus har siden 2002 hatt organisatorisk tilknytning til Filadelfia, Oslo,
men rapporterer til Pinsebevegelsens Predikantkonferanse.
■ Geir Lie
SÆTHER, KNUT MARTIN (18681961), alltid kalt M.H. Sæther, en av
►
pinsebevegelsens pionerer og pastor
►
T.B. Barratts nærmeste medarbeider i
Filadelfia, Oslo. Sæther var med fra pinsebevegelsens begynnelse og ble ‘eldste’
i Filadelfia, Oslo da menigheten ble stiftet
i 1916. Han var forstander ved siden av
Barratt noen år og vikarierte også for
ham. Før pinsebevegelsens gjennombrudd var han med i Kristiania Bymission
og ledet sangkoret der. Han ble en av
lederne i flokken i Møllergt. 9. Barratts
dåpssyn gjorde at det var et visst skille
mellom ham og flokken i Møllergt. 9 (senere St. Olavsgt. 6). I 1914, etter at Barratt og hans hustru var blitt døpt (i 1913),
ønsket Sæther å slutte seg til Barratts
virksomhet i Møllergt. 38, og virksomheten i St. Olavsgt. 6 ble lagt ned.Vennene
her skulle dog bli grunnstammen i sykemisjonen i det senere Filadelfia.
Sæther var mye brukt som taler rundt
om i landet og satte sitt preg på menigheten Filadelfia i Oslo, og på pinsebevegelsen forøvrig. Som den ivrige misjonsmannen han var, ble han naturlig nok valgt inn
i det første forbundsstyret i Norges Frie
Evangeliske Missionsforbund. Han var
imot oppløsningen av dette, men var en
trofast hjemmearbeider i misjonens tje-

neste resten av sitt liv.
H.M. Sæther var en av de mest markante lederskikkelser i pinsebevegelsens
begynnelse, og han kom til å bety svært
mye for utviklingen.
■ Oddvar Nilsen
SÆTHER, WILLY RUDOLPH (193087), født i Trondheim, omvendt og døpt i
1942 og utsendt som evangelist i 1954 fra
Betel, Trondheim. Han ble senere forstander i Mysen, Bryne, Sellebakk, Tønsberg,
Kristiansand og Hønefoss. Sæther var
meget benyttet i styrer og utvalg i norsk
kristenliv og var blant annet viseformann
i Norges Frikirkeråd i fire år. Han var
styremedlem i Filadelfiaforlaget og med i
arbeidsutvalget for Sør- og Øst-Afrikamisjonen i ti år, derav fire år som formann.
Han var en meget dyktig og grundig forkynner og en utmerket sjelesørger. Sæther
døde i en tragisk bilulykke på vei hjem fra
Pinsebevegelsens Predikantkonferanse,
der han hadde talt til stor velsignelse.
■ Oddvar Nilsen
SØRENSEN, STEN (f. 1953), pastor og
menighetsleder. Sørensen har opprinnelig
bakgrunn fra ►pinsebevegelsen, idet foreldrene tok et kristent standpunkt da han
var 4 år gammel. Etter å ha blitt uteksaminert fra Baptistenes teologiske seminar
i 1974, tok han pastoransvar i Halden
baptistmenighet som 21-åring og var
dermed landets yngste pastor. Sørensen
har deretter betjent baptistmenigheten i
Sandnes (1976-79) og ►Kristi menighet
i Halden (1979-82), virket som evangelist
(1982-84), og så betjent baptistmenighetene i Verdal (1984-87), Tromsø (198794) og Oslo 1. (1994-97). Parallelt med
pastorstillingen i Oslo 1. var Sørensen
leder for Det norske ►Baptistsamfunns
Hovedstyre. Han flyttet så til Kvinesdal
hvor han var rektor ved Troens Bevis Bi177

Sten Sørensen - i sin tid Norges yngste
pastor.
bel- & Misjonsinstitutt i perioden 19972004. Siden 2004 har han vært pastor i
misjonsmenigheten i Lyngdal, og siden
2005 har han vært styreleder i ►Troens
Bevis Verdens Evangelisering. I tillegg
har han sittet i styret for menighetsplantingsbevegelsen Dawn Norge siden 1992,
forøvrig som styreleder i perioden 20042007.
Sørensen er forfatter av bøkene Kirkevekst på norsk (sammen med Ommund
Rolfsen) (1992), Menighetsplanting på
norsk (sammen med Ommund Rolfsen)
(1996), Rachel Trovi (1996), Aril Edvardsen – Guds mann i tiden (sammen
med Aril Edvardsen) (1998), Neste generasjons ledere – en generasjon som tar
ansvar (sammen med Elsbeth Sørensen)
(1999) og Flere og sunnere menigheter
(sammen med Ommund Rolfsen og Aril
Edvardsen) (2002). I tillegg har Sørensen
hatt redaktøransvaret for Kirkens utfordring. Kirke av folket eller kirke for folket
(2002) og Pinseopplevelser. Mitt møte
med Den Hellige Ånd (2007).
■ Geir Lie
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SØRLIE, THOR (1895-1970), født i
Ekebergdalen, omvendt i 1907, døpt i
1915, vekkelsespredikant, bibellærer og
forstander i ►pinsebevegelsen.
Sørlie var en av de mest særpregede
pinsepredikanter. I en stor del av sitt virke
tjente han som forstander: Trondheim,
Skien og fast predikant i Filadelfia, Oslo.
I 1939 grunnla han menigheten Gilead i
Oslo, der han var forstander i mange år.
Overalt der han var forstander ble det
vekkelse. Fra 1927 til 1930, da han var
predikant i Filadelfia, Oslo, var det en
meget sterk vekkelsestid her. I 1946 brøt
vekkelsen løs i Gilead, Oslo. I påsken
var det 50 som omvendte seg. Møtene
ble holdt i leide lokaler. I 1950 opplevde
Sørlie en gjennomgripende fornyelse,
noe som preget hans virksomhet i lang
tid senere.
Den største vekkelsen opplevde Sørlie
som forstander i Tabernaklet, Skien. Han
kom hit i begynnelsen av 1931, etter at
han hadde sett et ‘syn’ av en mektig vekkelse i byen. Sørlie var da pastor ►Barratts medarbeider i Oslo, men da kallet
kom fra Skien like etter at han hadde sett

Thor Sørlie - grunnlegger av
pinsemenigheten Gilead i Oslo.

synet, våget han ikke annet enn å si ja.
Vekkelsen begynte en tirsdag kveld,
som egentlig var en dårlig møtekveld i
Tabernaklet, men denne kvelden var det
åtte som ville ‘bli frelst’. Det var begynnelsen til en av de største vekkelsene i
norsk pinsebevegelses historie. Det var
ingen sjeldenhet at man ba med 25 ‘frelsessøkende’ på søndagskveldene. Tabernaklet ble for lite under disse forholdene,
og Turnhallen ble det alminnelige møtelokalet. Her var det så fullt at folk hang
etter klatrestigene på veggen. Utenfor
presset flere hundre på for å komme inn.
De fem første månedene hadde over 200
‘overgitt seg til Gud’ og 120 var døpt og
tillagt menigheten.
Fra Skien spredte vekkelsen seg til nabokommunene, blant annet ble det en ‘rik
tid’ i Brevik. Hit kom vekkelsen i 1932.
Det hadde gått lite folk i menigheten
Betania, og Sørlie fant på å fylle lokalet
med folk fra Skien. Etter hvert ble folk
i Brevik oppmerksomme på den veldige
tilstrømningen, og snart måtte Sørlie slutte å ta med seg Skiensfolk. Betania ble
stuvende fullt, og hele vinteren ba man
med ‘frelsessøkende’.
Thor Sørlie var i virksomhet helt til sin
død. Kvelden før han døde, hadde han
talt i et møte og var tilsynelatende frisk.
Dagen etter døde han plutselig.

ningen. Lesning av karismatisk litteratur
skapte imidlertid en lengsel etter tilsvarende åndserfaringer.
Lengselen tiltok etter at Søvik samme
år flyttet til Kristiansand for å begynne
som skoleungdomsprest. Søvik var ordinær deltaker under en av de første karismatiske samlingene i Norge, 5. – 8. juni
1972, på Skjærgårdsheimen (Flekkerøy).
Hovedtalere var ►Hans-Jacob Frøen,
Michael Harper og Herbert Mjorud. Søvik gikk fram til forbønn, og opplevde
Guds spesifikke nærvær. Få dager etter,
under et sekretærmøte i NKSS-regi, ble
tungemålsgaven forløst.
Da Søvik i 1975 flyttet til Oslo for å
jobbe som landsungdomssekretær i Det
norske lutherske Indremisjonsselskap,
begynte han å gå regelmessig på ►Hans
Christian Liers ‘Gud har mer å gi’ møter.
Søvik var en av flere som, sammen med
Lier, stod ansvarlig for et eget Helligåndsseminar i 1977, som igjen ledet fram til
initieringen av ►Oase-bevegelsen.
I perioden 1984-97 var Søvik pastor
i Kristiansand ►frikirke, og hovedpastor
fra 1989. Han virket deretter som pastor
i Bryne frikirke fram til 2006 og jobber

■ Oddvar Nilsen
SØVIK, ODDVAR (f. 1945), forkynner. Som marineprest på Håkonsvern i
Bergen, ble han gjennom vennen Jonas
Wolff i 1971 introdusert for ►FGBMFI.
Et møte med den amerikanske karismatikerforkynneren Dennis Bennett vakte
hans nysgjerrighet, og Søvik ble med på
en etterfølgende samling for prester og
forkynnere, med gratis lunch, på Hotel
Terminus. Bennetts karismatiske vitnesbyrd gjorde inntrykk, selv om Søvik
distanserte seg fra den teologiske utleg-

Oddvar Søvik - en av Oase-pionerene.
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nå som områdeleder i Normisjon, region
Agder. Han har skrevet en rekke bøker,
deriblant Bønn og faste (1975), Guds
forvaltere (1976), Sammen for Kristus
(1983), Veien til livet (1989), Hva skal vi
svare (1991), Bønn framfor alt (1995) og
Her er ikke mann og kvinne (2007). Søvik
er dessuten medforfatter av Troens vei
(1970), Når Gud fornyer sitt folk (1979),
Lutter smil og glede (1981), Kirken den
er et muntert hus (1983), Nådegavene
- menighetens arbeidsutrustning (1983),
La oss atter le (1986), Evangelisering
og Menighetsvekst (1988), Jeg, en menneskefisker (1988), Lær oss å be (1989),
Veien til livet (1989), Jeg, en forbeder
(1990), Jesus i byen (1992) og Smil i fred
(1992).
■ Geir Lie
TANGEN, MAGNE, født i 1931 i Romedal, omvendt og døpt i 1945/46 og medlem i pinsemenigheten Betel, Vallset. Han
virket som evangelist fra 1955. I 1957 var
han redskap til vekkelse i Trøgstad, der
mange ble ‘frelst’ og døpt. I 1966 var det
vekkelse i Fammestad i Hordaland, noe
som resulterte i menighetsdannelse.
Tangen har vært predikant og forstander i Tabernaklet, Bergen, i Sarpsborg,
i Salem, Oslo og i Filadelfia, Oslo. Han
har vært mye benyttet som stevnetaler og
bibellærer. Han var i mange år leder for
►
Heimemisjonen i Filadelfia, Oslo.
■ Oddvar Nilsen
TANGSTAD, JAKOB, født i Lofoten i
1917, omvendt, døpt og medlem i pinsemenigheten i Nordliland i 1933/34. Han
var evangelist fra 1939. Han har dessuten
vært forstander i Værøy, Mo i Rana (to
perioder), Alta og Narvik. Tangstad er
forøvrig en meget benyttet taler ved bibeluker og i andre møtesammenhenger. I
1944 fikk han være med i en stor vekkelse
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under bibelukene i Lofoten. Folk kom til
og med i bibeltimene og ville bli ‘frelst’.
I Sennesvik var det mellom 40 og 50 som
omvendte seg. Tangstad var sammen med
Halvor Hansen og ►Steinar Drage i disse
bibelukene.
Tangstad var redaktør i det nord-norske
pinsebladet Fredens Sambånd i nesten
tjue år. Han har vært med i en rekke styrer
og utvalg på landsbasis. Virket som bibellærer har ført ham til mange menigheter i
Skandinavia. Han har også hatt noen turer
til India i misjonens tjeneste.
Tangstad har skrevet en biografi om
►
Alma Halse, Alma fra Alta, likeså om
►
Alfred Kvalheim og om misjonær
Borghild Rødtang, samt en studiebok
om Salomos Høysang. Tangstad er også
sangforfatter. I sangboken Evangelietoner er ‘Det er et sted min tanke ofte er’
kommet med.
■ Oddvar Nilsen
TEGNANDER, ASMUND (1886-1965),
pinsepioner i Nord Norge. Han ble omvendt på sykeleiet i spanskesyken i 1918
og opplevde en påtakelig helbredelse som
vakte stor undring i omgivelsene. I 1919
reiste han til Oslo for å bli døpt i Filadelfia. Da han kom hjem til Lødingen, samlet
han noen få venner til bønnemøter. Etter
fem år ble bønnene hørt, og vekkelsen
var et faktum. Foruten i Lødingen gjorde
Tegnander en pionerinnsats i Båtsfjord og
Vardø i Finnmark. Han var forstander i
disse menighetene. Ellers virket han som
evangelist. Han viste sterk vilje og utholdenhet til å gå inn i oppgavene som ble
lagt tilrette for ham.
■ Oddvar Nilsen
TEGNANDER, ODDVAR, født i 1931
i Trondheim, pinsepredikant fra 1951.
Fram til 1959 var han evangelist i store
deler av landet og fikk være med i vek-

kelser på flere steder. Fra 1960 til 1966
var han misjonær i Japan, sammen med
hustru Sigrunn. Senere var han rektor i
►
Sarons Dal en del år før han ble forstander i Tabernaklet, Strømmen, deretter
medforstander i Betel, Trondheim. Fra
1981 var han rektor på Betelinstituttet i
Trondheim.
Tegnander har vært en flittig bidragsyter i den kristne uke- og dagspressen og
har skrevet mange bøker. Han har vært og
er brukt til mange møteserier, bibelseminarer og kampanjer i inn- og utland.
Blant Tegnanders bøker kan nevnes
Fotspor mot evigheten, Kongen bryter seglene, Kongen kommer, Kongen oppretter sitt rike, Kvinnen - fri til tjeneste, Den
Hellige Ånd, Folkevekkelse, Menigheten jordens største under, Et hellig folk, Kraften i Jesu blod, Israel og Jesu gjenkomst
og Araberne, jødene og endetiden. Han
har dessuten skrevet mange barnebøker.
■ Oddvar Nilsen
TELEIOS, kursvirksomhet i ►Oase
som etterhvert ble egen virksomhet. Den
eies nå av IMI kirken i Stavanger. Kjell
Aanensen har vært med siden starten i
1989.
Teleios er gresk og betyr moden, fullendt. Det handler om modenhet i Kristus,
åndelig og menneskelig, slik Kol 1,28
taler om ‘å føre hvert menneske fram til
modenhet (teleios) i Kristus.’
På 1970- og 80-tallet var åndelig
fornyelse, psykologi og teologi nokså
atskilt i Norge. Integrasjon og helhet var
ikke framtredende. I Oase ønsket man å
kombinere åpenhet for Den ►Hellige Ånd
med evangelisk teologi og god psykologi.
Dr. ►Gary Sweeten, karismatisk presbyterianer fra Cincinnati, Ohio, hadde alt
dette. Oaseleder ►Jens-Petter Jørgensen
traff ham på en karismatisk konferanse i
Nairobi, Kenya i 1983 og inviterte ham
til Norge, til Oase for prester og ledere

i 1987. Det ble starten på Dr. Sweetens
mangeårige tjeneste i Norge og Norden.
Han kom tilbake med et stort team fra
College Hill Presbyterian Church i Cincinnati til kursuker på Vats turistheim i Ål
i Hallingdal i flere år fra 1989. Her ble
det undervist, gitt dyp sjelesorg og utøvet
forbønn. Mange ble fornyet og fikk et
helhetssyn på ånd og sjel og kropp som
var etterlengtet. Kommunikasjon, kristen
tenkning og befrielse fra fortiden var noen
av temaene. Visjonen av menigheten som
helbredende fellesskap ble løftet fram.
Det var heftene om disse temaene som
etterhvert ble oversatt til norsk og skilt
ut som en egen kursvirksomhet i regi
av Oase i 1991. Apples of Gold I & II
fikk titlene Størst er kjærligheten og Si
sannheten i kjærlighet. Rational Christian Thinking fikk tittelen Fornyet sinn
- forvandlet liv og Breaking Free from the
Past ble Fri fra fortiden (dette kurset ble
nøye prøvet før det ble holdt i Norge, mye
på grunn av diskusjon om åndsmakter og
befrielse).
Jan Gossner var styreformann den første tiden. Psykiater Svein Skårland, pastor
Trond Hardeng og generalsekretær i Navigatørene Ole Magnus Olafsrud var med
på den første utgivelsen. Siden ble Kjell
Aanensen ansatt som leder og kursholder,
og virksomheten ble flyttet til Bryne på
Jæren. Aanensen har ledet Teleios fram
til idag og gjort en stor innsats for kristen
helhetstenkning i vårt land. Han har også
holdt bearbeidede Teleios-kurs for helsepersonell og folk i næringslivet, og han
har skrevet flere bøker om kommunikasjon. Teleios er tilknyttet EMI - Equipping Ministries International i Cincinnati,
Ohio. Det er EMI som har rettighetene
til de opprinnelige kursheftene. Teleios
finnes også i Danmark og Sverige, også
der knyttet til de karismatiske, lutherske
Oase-bevegelsene.
■ Jan Gossner
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Gatemøte på 1970-tallet i Ten Center-regi.
TEN CENTER, tidligere rehabiliteringsarbeid for stoffmisbrukere i regi av
►
pinsebevegelsen. Arbeidet ble ledet av
►
Ole Bjørn Urne. Det ble opprettet eget
krisesenter for gutter i Nannestad og for
jenter i Rakkestad, i tillegg til at man drev
forebyggende virksomhet og bibelskole.
Selv om Ten Center organisatorisk sett
var en del av pinsebevegelsen, hadde de
fleste en internforståelse som tilhørende
den bredere karismatiske fornyelsen. Ten
Center profilerte seg tidlig i 1980-årene i
retning den gryende ►trosbevegelsen, idet
de hadde regelmessige storsamlinger med
amerikanske trosforkynnere og også selv
aktivt frontet tilsvarende forkynnelse.
Forholdet til pinsebevegelsen ble stadig
mer anspent, og i 1994 etablerte Urne den
frittstående karismatiske Sentermenigheten i Asker.

og grunnlegger av det ►enhetsteologiske pinsesamfunnet ►Nardus. Terkelsen
opplevde kall til forkynnertjeneste allerede som 16-åring og opplevde ‘åndsdåp’ samme år. To år senere begynte
han å virke som predikant på fritiden.

■ Geir Lie
TERKELSEN, TORKILD (f. 1941),
tidligere evangelist i ►pinsebevegelsen
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Torkild Terkelsen - grunnlegger av
Nardus.

I 1973 ble dette et fulltidsengasjement,
og Terkelsen virket over hele landet med
møteserier, bibeluker og teltkampanjer. I
ettertid hevder han at han ‘nok aldri har
trodd på treenighetslæren’, men at den
videre bevisstgjøring rundt dette skjedde
under evangelistperioden i pinsebevegelsen. Terkelsen ble døpt ‘i Jesu navn’ alene
av ►Ed Tilley, daværende pastor i ►United Pentecostal Church i Oslo, i 1987.
Terkelsen fikk en viss inngang i United
Pentecostal Church-sammenhenger, også
i USA, men det er i dag ingen formell
kontakt. I perioden 1984-2006 har Terkelsen utgitt bladet Nardus, som gikk ut
til om lag 500 abonnenter.
■ Geir Lie
THU, ERLING (f. 1942), sammen med
►
Noralv Askeland initiativtaker til ►Kristent Nettverk. Thu har bakgrunn fra Det
norske lutherske Indremisjonsselskap og
Norsk Luthersk Misjonssamband, men
ble overbevist om pinsevennenes synspunkter etter blant annet å ha lest ►Nils
Bloch-Hoells doktoravhandling om ►pinsebevegelsen fra 1956.
Thu ble døpt i pinsemenigheten på
Sandnes i januar 1962, mens han gikk
siste året på gymnaset. I løpet av høsten
reiste han til Oslo for å gå på en 5-ukers
bibelskole i pinsemenigheten Filadelfia,
deretter begynte han som omreisende
evangelist.
Thu kom raskt i kontakt med ►Aril
Edvardsen, som ville starte bibelskole i
►
Sarons Dal og ønsket Thu som medarbeider. Thu flyttet til Kvinesdal på nyåret
1966 og fikk til å begynne med ansvar
for innsamling av midler til bibelskolen
og litteratursalg. Senere ble oppgavene
utvidet til også å gjelde støtte til Innfødt
Evangelist Misjon. Thu stod dessuten for
utformingen av og etablerte Operasjon
Ungdomsteam.
Gjennom ►Tore Lende, som Thu hadde

kjent siden gymnasdagene, ble han introdusert for britiske Restorationistledere.
Parallelt med dette fikk han tilgang på
menighetsbasert litteratur av Watchman
Nee og Juan Carlos Ortiz. Etter mye
personaluro sa Thu opp stillingen i 1975.
Han takket ja til tilbudet om hjelpeforstanderstilling i pinsemenigheten Zion,
Stavanger (1978-80).
I løpet av forstanderperioden i Stavanger tok Thu et initiativ overfor ►Tom
Erlandsen og ►Leif S. Jacobsen om å
samle karismatiske ledere som var positive til karismatisk fornyelse. Gjennom
disse samlingene utviklet Thu et nært
vennskapsforhold til blant annet ►Sverre
Granlund, ►Tony Jessen og ►Vilhelm
Langemyr. Da Thu sluttet i Zion, Stavanger, ble det derfor naturlig å flytte med til
Farsund, hvor han etter hvert ble ‘eldstebror’ i misjonsmenigheten, hvor Jessen
var forstander. Indre splid resulterte i at
både Jessen og Thu forlot menigheten og i
stedet etablerte ►Kristent Fellesskap, Farsund i 1981. Menigheten ble lagt ned 5 år
senere. Thu flyttet nå til Skien for å hjelpe
til i menigheten Kristent Fellesskap, som
‘ledende eldste’ fra 1989. I Bergen ble det
imidlertid startet opp bibelskole i regi av
den lokale Kristent Fellesskap-menigheten i 1990. Thu var aktivt engasjert her.
Dette, kombinert med ønsket om å arbeide tettere sammen med Askeland, gjorde
at han flyttet til Bergen i løpet av 1992
hvor han fremdeles er aktiv i menigheten
og i Kristent Nettverk.
Thu har skrevet et 20-talls bøker, var
initiativtaker til og er fremdeles redaktør
av bladet Folk. Thu var også initiativtaker til Kristen Brevskole, nå Kristen
Nettskole. Siden 1991 har Thu virket om
lag 2 måneder pr. år i India i forbindelse
med misjonsarbeid og ledertrening. Her
samarbeider han med flere nettverk som
samlet sett betjener mer enn 2000 menigheter.
■ Geir Lie
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TIDSHUSHOLDNINGSLÆREN,
eller dispensasjonalismen, er som læresystem utformet av briten John Nelson
Darby (1800-82) og i USA til en viss grad
modifisert av Cyrus Ingerson Scofield
(1843-1921). Tidshusholdningslæren er
en syntese av ekklesiologi og eskjatologi,
hvor det er den første som gir føringer
for sistnevnte. Ifølge denne læren styrer
Gud historiens gang gjennom to separate
Gudsfolk – Israel og den kristne menighet
– som hver især tjener to separate hensikter. En tidshusholdning kjennetegnes av
at Gud i åpenbaringsform gir en spesifikk
forordning som Hans folk ansvarliggjøres
i forhold til. De fleste er ulydige mot forordningen og rammes av Guds dom. Like
fullt innebærer ofte innvarslingen av en
ny tidshusholdning at de spesifikke forordninger fra forrige husholdning følger
med, om enn de suppleres med ytterligere
forordninger. En liten minoritet – en rest,
eller som Darby skriver, ‘a remnant’, får
bli med i Guds nye frelsesordning i neste
tidshusholdning.
Det ekklesiologiske aspekt ved læren
har i liten grad påvirket norske pinsevenner og karismatikere. Darbys ►eskjatologi, pretribulasjonal premillennisme,
har dog vært en av flere impulsgivere for
►
hellighetsbevegelsen og ►pinsebevegelsens eskjatologi i USA. Norske pinsevenner og karismatikeres eskjatologi er til
dels farget gjennom lesning av tilsvarende litteratur. En radikalisert variant av
tidshusholdningslæren (moderat ultradispensasjonalisme) presenteres i Norge av
Oskar Edin Indergaard.
■ Bibliografi: G. Lie, “E.W. Kenyon og
tidshusholdningslæren.” Refleks (2005),
Lars Olav Gjøra, Den nye reformasjonen.
Åge M. Åleskjær og hans syn på frihet fra
loviskhet (2006).
■ Geir Lie
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TILLEY, EDDIE ANDERSON
(f. 1950), ordinert forkynner, menighetspastor og tidligere misjonær i ►United
Pentecostal Church International (UPCI).
Tilley opplevde ‘åndsdåp’ og ble ‘døpt i
Jesu navn’ åtte år gammel. Han var aktiv i
menighetsarbeid allerede som 15-åring.
Tilley arbeidet som pastor i Louisiana
fra 1972 inntil han ble utsendt som misjonær av UPCI i 1977. Sammen med kona
Beverly begynte han med engelsktalende
møter i Bergen i 1978. Tre år senere flyttet de til Bærum, hvor Tilley startet menigheten UPCI Oslo.
Han kom først i kontakt med ►Torkild
Terkelsen i 1985 og døpte ham i ‘Jesu
navn’ i 1987. De skilte senere lag på grunn
av læremessige forskjeller mellom UPCI
og ►Nardus, et ►enhetsteologisk pinsesamfunn som Terkelsen hadde grunnlagt
i forkant av møtet mellom de to.
I tillegg til sitt arbeid i Norge, var
Tilley involvert i å starte menigheter i
Stockholm (1983) og København (1998).
Han fungerte som koordinator for UPCIs
arbeid i Skandinavia i 25 år.
I 2004 avsluttet Tilley sitt engasjement
i Norge, og har siden vært pastor i DeRidder, Louisiana.
■ Ingunn Bakke Turner
TOLLEFSEN, GUNNERIUS (18881968), født i Bergen, kom tidlig til ‘liv i
Gud’ og ble pionermisjonær i Kongo, der
han blant annet grunnla misjonsstasjonen
Nya Kaziba og menigheten der. Etter omfattende studier, blant annet i Glasgow i
1912-15, dro han til Belgisk Kongo som
pinsemisjonær i 1915. Tollefsen var da
den første utsendingen fra Norges Frie
Evangeliske Missionsforbund (senere
endret til Hedningemission). Han virket
i Kongo i tre perioder, sammen med sin
hustru Oddbjørg. Den første tiden var han
på et amerikansk felt i Kasaiprovinsen.
Han åpnet flere områder der misjonen fra

før av var helt ukjent.
Tollefsen ledet den svensk-norske ekspedisjonen til Kivuprovinsen i 1921 for
å ta ut felt til svensk og norsk pinsemisjon. Han grunnla da misjonens felt. Det
var på ►T.B. Barratts forslag norske og
svenske pinsevenner gikk sammen om
et felt i Kongo. Tollefsen var den eneste
erfarne misjonæren og ble den naturlige
lederen av ekspedisjonen. Ved Kivusjøen
bodde det en mengde mennesker, og man
bestemte seg for å begynne misjon vest
og sør for sjøen. Det hører med til historien at ekspedisjonen ikke hadde kart de
kunne følge på sine reiser, og de ble møtt
av mistro og fordommer overalt, men feltet ble tatt ut og arbeidet var snart i gang.
Fra 1946 til 1964 var Gunnerius Tollefsen den første misjonssekretæren i De
Norske Pinsemenigheters Ytre Misjon
(►PYM). Han var en sterk inspirator for
misjon og var mye benyttet som konferansetaler, evangelist og bibellærer i hele
Norden og også i andre deler av verden.
Gunnerius Tollefsen skrev flere bøker,
blant annet den første om Kongomisjonen, I Afrikas indre. Av andre bøker kan
nevnes Blandt primitive folk, Emanuel
Minos - Gutten fra Afrikas jungel, Ved
milepælen og Gud gav vekst.
■ Oddvar Nilsen
TORP, JAN AAGE (f. 1957), grunnlegger av og hovedpastor i Oslokirken, en
lokalmenighet tilsluttet ►pinsebevegelsen
i Norge. Torp har masterstudier fra Fuller Theological Seminary i USA, og har
siden vært forstander i henholdsvis Betel, Trondheim (1983-85), Salemkirken,
Oslo (1985-86), Sentrumkirken, Strømmen (1987-90), Seierskirken, Lillestrøm
(1990-2000) og Oslokirken (2001-). Torp
har i flere år hatt en synlig medieprofil.
Han har skrevet Fra nederlag til seier
(1991), Gode nyheter til homofile (1992),
Norge – vend i tide (1993), Ludvig Nessa

- kamp (1993), Skjebnevalg – Norge &
EU (1994), Statens barn (1995), Ikke født
til morder (1996) og var dessuten utgiver
av avisen SeiersTro (1990-94).
■ Geir Lie
TRANNUM, IVAR (1921-81), født på
Østre Toten, omvendt og døpt i 1939 og
medlem i pinsemenigheten Filadelfia,
Toten. Herfra ble han utsendt som evangelist i 1940. Han tjente som forstander
i Larvik, Volda, Hønefoss, Haugesund og
Evangeliesalen i Oslo. Trannum var ellers
mye brukt som evangelist og bibellærer
rundt om i landet. Han hadde flere opphold på misjonsfelter, der han blant annet
underviste på bibelskoler.
Trannum hadde et sterkt sjelesørgerisk
trekk i sin forkynnelse og fikk være til
hjelp for mange mennesker både i tale
og skrift. Han skrev bøkene I Guds hånd
(1960), Menigheteten og vi (1965) og Ved
Herrens bord (1972).
■ Oddvar Nilsen
TROENS BEVIS VERDENS EVANGELISERING, (TBVE), internasjonal
misjonsorganisasjon etablert av evangelist ►Aril Evardsen etter at han i 1960
mente å ha fått et Gudgitt kall om ‘verdensvid evangelisering gjennom nasjonale vitner og nasjonale kirker’. Fire år
senere bestemte han seg for å bygge et
inspirasjonssenter og kjøpte en 54 måls
tomt i Kvinesdal hvor det etterhvert er
blitt bygget både stevnehall og bibelskole
m.m. Etter sitt første Israelsbesøk i 1965
bestemte Edvardsen at eiendommen
skulle hete ►Sarons Dal.
TBVE støtter innfødte evangelister
økonomisk og trykker bøker på deres
språk. Gjennom satelittkanalen Miracle
kringkastes dessuten kristne Tv-programmer over hele verden. Aril og sønnen
Rune Edvardsen holder møtekampanjer
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og predikantseminarer i Afrika og Asia,
og i Norge driver man treårig bibelskole,
Troens Bevis Bibel- & Misjonsinstitutt.
TBVE arrangerer sommerstevne i juli
og publiserer månedstidsskriftet Troens
Bevis. e
■ Geir Lie
TROSBEVEGELSEN,
karismatisk
grasrotbevegelse bestående av menigheter og forkynnere som forfekter et
læreinnhold som i store trekk korresponderer med den avdøde amerikanske predikanten Kenneth E. Hagins (1917-2003)
forkynnelse.
Hagin hadde selv bakgrunn, blant annet, fra en spesifikk helbredelsesvekkelse
som oppstod i USA like etter 2. verdenskrig og som gav visse føringer for den
norske ►Maran Ata bevegelsen. Første
referanse til Hagin selv innen norsk litteratur refererer til artikkelen ‘Evangelist
E. Hagins veldige opplevelser’ i ►C. Rein
Seehuus tidsskrift ProfetRøsten (mai
1954). Ni år senere, i april 1963, valgte
►
Aril Edvardsen å publisere en danskspråklig artikkel, ‘Bibelens vej til at modtag Den Hellige Aand,’ forfattet av Hagin,
i tidsskriftet Troens Bevis. Hagin ble også
omtalt i ►Nils Røhnebæks bok Vi har fått
legedom (1976).
Uavhengig av denne litteratur hadde
►
Leif S. Jacobsen under sin studietid
i Göteborg (1966-69) gjennom den
amerikanske Assemblies of God-misjonæren Arthur Johnson blitt introdusert
for Hagins tidsskrift Word of Faith og
amerikaner E.W. Kenyons (1867-1948)
bøker. Kenyon regnes som den amerikanske trosbevegelsens ideologiske arkitekt,
idet Hagin i stor grad, og ofte ord for ord,
har gjort seg avhengig av Kenyon. Gjennom Jacobsen ble ►Aage Åleskjær i 1975
introdusert for Hagins bøker.
Også Kenyons bøker ble tidlig kjent i
Norge. I 1963 utgav Aril Edvardsen en
186

norsk oversettelse av T.L. Osborns bok
Healing the sick, som siterer hele kapitler
fra flere av Kenyons bøker. Kenyons navn
fanget oppmerksomheten til Ulf Juveng,
som etter å ha lest Edvardsens norske
oversettelse i 1964, gikk til anskaffelse
av flere av Kenyons bøker gjennom Birmingham Bible & Tract Depot i England.
Juveng oversatte småstykker fra Kenyons bøker og formidlet spritstensiler i
begrenset omfang til venner og bekjente,
deriblant til ansatte i ►Sarons Dal. Også
den norske pinsemisjonæren ►Arnulf Solvoll ble introdusert for Kenyons forkynnelse gjennom Osborn, som han møtte
under en møtekampanje i Japan i 1954.
Solvoll fikk oversatt 6 av Kenyons bøker
til japansk og prøvde også å overtale Filadelfiaforlaget i Oslo til å utgi litteraturen
på norsk, dog uten å lykkes.
Enda en nordmann som har gjort bruk
av Kenyons litteratur er Tom Andresen
(1909-73). Da han var 2 år gammel, flyttet familien fra Kampen, Oslo til USA
og han fikk navnet ‘Tommy’ (Theodore)
Hicks. I 1956 gav han ut boken Atomkraften i Jesu namn i sitt eget navn på pinsevennenes Taborförlaget i Helsingfors og
Filadelfiaförlaget i Stockholm. Sannheten
er dog at boken er en svenskspråklig
oversettelse av Kenyons The Wonderful
Name of Jesus (1927).
Kenyon ble også introdusert for norske
lesere gjennom innflytelse via Storbritannia. Sannsynligvis gjennom kontakt
med Harry Greenwood, samt med Rune
Brännström i Sverige, utgav Signe Taranger tidlig på 1970-tallet en norsk
oversettelse av Kenyons The Two Kinds
of Faith. Boken kom umiddelbart i hendene på frelsessoldat ►Fredy H. Runar,
som snart lot seg begeistre. Uavhengig av
Tarangers norske oversettelse ble Runar
introdusert for Kenyons bøker gjennom
John Rognstad, som på denne tiden ledet
►
Ungdom i Oppdrags arbeid i Oslo. Både
Hagins og Kenyons litteratur sirkulerte i

dette miljøet, etter at Yngve Thorsteinsen,
som tilhørte miljøet, hadde besøkt Hagins
virksomhet i Tulsa, Oklahoma rundt
1975. Gjennom Rognstads innflytelse
ble for øvrig tre av Hagins bøker (I Ham,
Guds medisin og Åtte syner av Jesus) og
tre hefter av forkynneren John Osteen
(Det guddommelige kjærlighets vell, Det
er et mirakel i din munn og Nedbryte festningsverker) oversatt til norsk og utgitt
på ►Hans-Jacob Frøens Agape-forlag.
Forlaget ble siden kjøpt av Per Nilsen,
som gjennom ytterligere utgivelser har
rendyrket trosbevegelsens anliggende.
Flere besøk av de amerikanske forkynnerne Jim Kaseman og Sam Whaley
tidlig på 1980-tallet aktualiserte for enkelte et nærmere bekjentskap med Hagins
forkynnelse. Ikke få var over i USA for
å se nærmere på Hagins virksomhet, og
enkelte satte av et helt år ved Hagins bibelskole, Rhema Bible Training Center.
Aage Åleskjær startet selvstendig menighet etter sitt eget bibelskoleopphold i
1985. Menigheten er i dag kjent som Oslo
Kristne Senter og er landets største frimenighet med omlag 3000 medlemmer. Åleskjærs grep fungerte som katalysator for
oppblomstringen av en rekke nye menighetsdannelser. Ikke alle disse er i dag like
profilerte som ‘trosmenigheter’. Uttrykkene ‘trosbevegelse’ og ‘trosforkynnelse’
er for øvrig i dag mindre håndfaste enn på
1980- og 90-tallet, hvor menigheter som
så seg selv i et identifikasjonsfellesskap
med hverandre, i dag uttrykker større grad
av lokal variasjon både med henblikk på
lærefokus og nettverk/samhandling. Menigheten Oslo Kristne Senter på Kjeller
står i nettverksforbindelse med ulike Oslo
Kristne Senter-filialmenigheter i Halden,
Horten, Fredrikstad, Mo i Rana, Vennesla og Haugesund.
Andre norske ‘trosmenigheter’ har pastorer som har vært medlemmer av ‘Trosrörelsens Predikantorganisation’, stiftet
av Ulf Ekman i 1991. Levende Ord Bi-

belsenter i Bergen, med ►Enevald Flåten
som grunnlegger, ble snart toneangivende
innen denne fløy av norsk ‘trosbevegelse’. Under Flåtens glansdager stod om lag
15 lokalmenigheter i et forpliktende nettverksfellesskap (Internasjonalt Apostolisk
Nettverk) med Levende Ord-menigheten.
Andre ‘trosmenigheter’ har valgt ikke
å gå inn i formalisert nettverksforbindelse med verken Levende Ord eller Oslo
Kristne Senter.
■ Geir Lie
TRÆLDAL, EDVARD (1878-1959),
født i Mykland, senere pionermisjonær
i India. Trældal ble antatt av pinsevennenes misjonsråd i 1915, forlot Norge i
1917 og kom til India i 1918. Han var da
gift med Anne, og de hadde tre barn, men
han valgte å reise ut alene den første perioden, som ble på fem år. Før han dro fra
Norge, hørte han et språk som han senere
mente han kjente igjen i India, og han
begynte virksomhet i Chopda. Dette var
regnet som et meget hardt felt. To misjonærer hadde forsøkt å få fotfeste her, men
hadde måttet gi opp.
Trældal møtte også vanskeligheter.
Han fikk ikke noe sted å bo og bodde i
telt de første årene. Først i 1923 fikk han
myndighetenes tillatelse til å bygge misjonsstasjon i Chopda, og først i 1928 ble
de første døpt. Det var fem nyomvendte.
Men arbeidet vokste, og Trældal var tro
på sin post. Kona Anne ble dødssyk i
1927. Hun lå bevisstløs i 14 dager mens
mannen og andre misjonærer bad inderlig
for henne. Hun ble helbredet.
Trældals ble antatt av Filadelfia, Oslo
da misjonsrådet ble oppløst, men fikk
senere Filadelfia, Kristiansand som utsendermenighet. Edvard Trældal skrev
boken Guds under i India.
■ Oddvar Nilsen
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TRØBER,
STEFAN P.
(1908-72)
var en av de
første innen
►
De
Frie
Evangeliske
Forsamlinger
til å samle
juniorer og
ungdom til
leirer (Oven
Stefan Trøber - utgiver
og Randesund/
og redaktør av bladet
Solstrand).
LES.
Dette hadde
ingen tradisjon innen bevegelsen, der alt skulle
foregå i møtene. Leirene ble en viktig formidler av åndsopplevelser om enn nokså
ustrukturert. Likeså var Trøber tidlig med
å bruke media i tjenesten. Han var typograf av yrke og utgav flere tidsskrifter:
Les, De unges Blad, Barnerøsten og Kristiansands Avis. Han drev et bokforlag,
Det Evangeliske Bokforlag, Sarpsborg
og utgav barne- og ungdomssangboken
Duens røst. Han utgav også en håndbok
for juniorarbeidere. Trøber ble etter hvert
sentral i en ny bevegelse som kaltes ‘De
►
Frie Venner’ og som foretok gjendåp i
Jesu navn alene.
■ Asbjørn Froholt
TUNGETALE er i fenomenologisk
forstand en menneskelig ytring på et for
taleren ukjent språk og forekommer både
i religiøs og ikke-religiøs sammenheng.
Mens dissosiativ tale ikke er ukjent
innenfor psykiatrien, er religiøs tungetale avdekket innen blant annet afrikansk
stammereligion.
I kristen sammenheng er det primært
►
pinsebevegelsen som har gjort tungetalen til særskilt fokusområde. Både blant
pinsevenner og karismatikere ansees
tungetalen dels som en ►nådegave og dels
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som et privat ‘bønnespråk’ for den enkelttroende. I siste fall oppfattes den især av
pinsevenner som hovedkriteriet for å vite
at man har mottatt ►‘dåpen i Den Hellige
Ånd’. Tungetale er direkte omtalt i Mark
16:17, Apgj 2, 10, og 19 og 1 Kor 12-14,
samt alludert til ved flere andre anledninger i Det nye testamente. De fleste
pinsevenner og karismatikertroende anser
tungetalen som direkte Gudsinspirert og
enten et reelt jordisk språk eller et såkalt
‘himmelsk’ språk.
■ Geir Lie
TV-INTER, ►pinsebevegelsens TVarbeid, opprettet i 1992 etter initiativ fra
menigheten Filadelfia, Oslo. Allerede i
1991 var man imidlertid igang med produksjon av programserien ‘Under Åpen
himmel’ som ble sendt på ulike nærtvstasjoner og som igjen bevirket kontakt
med både NRK og TV2. TV-Inter har nå
årlige avtaler med TV2 om levering av
kristne programmer. Virksomheten er organisert som aksjeselskap hvor Filadelfia,
Oslo sitter med aksjemajoriteten.
■ Geir Lie
ULNESS, SIVERT V. (ca 1866–1937).
Ulness kom fra en frimetodistisk misjonsgruppe som var utsendt fra USA – et såkalt ‘Pintse Baand’ som var en del av den
amerikanske ►hellighetsbevegelsen. Han
ble dessuten grepet av ►Otto Witts forkynnelse, eller rettere, hans artikler som
han trykket. Ulness startet bladet IldTungen omkring 1892, og dette var det
første organ som uforbeholdent markedsførte den hellighetsopplevelse som Witt
og ►Erik Andersen Nordquelle forkynte.
Ulness forlot den frimetodistiske kirken
omlag 1895 og ble i samme tidsperiode
døpt som voksen. Han gikk over til universalistene rundt 1903 og tok med seg
opplevelsen inn i denne bevegelsen. De

hadde ikke noe offisielt navn, men kaltes
‘de fri – frie’ eller ‘alles frelse’ eller ‘Jublerne’. Det var mange venneflokker av
disse - særlig på Vestlandet. Bladets navn
ble endret omkring 1901 til Sandhed og
Frihed.
■ Asbjørn Froholt
UNDHEIM, TOR (f. 1952), grunnlegger
av Nettverkskirken i Oslo sammen med
kona Liv Thorhild. Menigheten startet
som et lite husfellesskap i 1973. Gjennom
kontakt med ►Tore Lende, som hadde etablert et tilsvarende husfellesskap på Bryne, ble Oslofellesskapet introdusert for en
rekke britiske Restorationistledere, ikke
minst John Noble. Noble fikk etterhvert
kontakt med flere norske fellesskapsgrupper, blant annet på Gjøvik og i Askim. I
perioden 1980-85 arrangerte de norske
gruppene en rekke felleskonferanser, og
dette forsterket identiteten av gjensidig
tilhørighet til hverandre (samtidig som
det avgrenset i forhold til den øvrige norske frikirkestand). Rundt 1990-91 ble de
formelle (men ikke relasjonelle) båndene
mellom Oslofellesskapet og Restorationistledere i England avviklet, idet Undheim ønsket å knytte seg opp til andre
norske menigheter og menighetsledere. I
denne perioden formaliserte fellesskapet
seg som menighet og tok navnet Kristne
Oslo Vest, senere Nettverkskirken.
■ Geir Lie

Liv Thorhild og Tor Undheim - grunnleggere av Nettverkskirken i Oslo.

UNGDOM I OPPDRAG (UiO), norsk
navn på den tverrkirkelige misjonsorganisasjonen Youth With A Mission
(YWAM), stiftet av amerikaneren Loren
Cunningham (f. 1935) i 1960. Organisasjonen har virksomhet i om lag 150 land
og har om lag 16 000 ulønnede kort- og
langtidsmisjonærer.
Ungdom i Oppdrag ble stiftet av ►Eivind Frøen og ►Øyvind Hofstad i 1971,
i etterkant av at Frøen og Cunningham
møttes under en karismatisk konferanse
i Guilford, Storbritannia. Til å begynne
med var det kun en identifikasjonsmessig, men ingen formell tilknytning, idet
Ungdom i Oppdrag ønsket en formell
forpliktelse på Den norske Kirkes læregrunnlag. Endringer på dette punkt
gjorde at den norske virksomheten i 1984
ble en fullverdig del av YWAM-familien.
Hovedsenteret i Norge ligger på Grimerud utenfor Hamar, med mindre baser i
henholdsvis Arneberg, Skien, Flekkerøy,
Ålesund, Eintrøa, Lensvik, Engavågen,
og Oteren. ►Alv J. Magnus er leder for
misjonsorganisasjonen i Norge.
I tillegg til evangelisering og misjon
tilbyr Ungdom i Oppdrag, tilsvarende
den internasjonale moderorganisasjonen,
en rekke kortvarige kursmoduler. For å
kunne jobbe innen organisasjonen må
man imidlertid først fullføre et evangeliseringskurs med innbakt praksis.
Ungdom i Oppdrag har i mange år
vært opptatt av familiearbeid og har arrangert særskilte familieweekender og
leire. Dessuten har de siden 1991 drevet
Hedmarken Friskole i Løten. Siden 1972
har organisasjonen også utgitt bladet Mot
Målet. I 1974 startet man endog eget bokforlag, Prokla-Media. Ungdom i Oppdrag
har om lag tre hundre arbeidere i Norge i
tillegg til om lag hundre som er engasjert
i YWAM internasjonalt. I tillegg til dette
rekrutterer man årlig over hundre norske
deltakere til UiOs kursmoduler, samt at
YWAM internasjonalt rekrutterer et enda
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høyere antall norske kursdeltakere. Sistnevnte antall er for øvrig stigende.
■ Geir Lie
UNG VISJON Se ►Jesusbevegelsen.
UNITED PENTECOSTAL
CHURCH, INTERNATIONAL (UPC)
er den største ►enhetsteologiske pinseorganisasjonen i den vestlige del av verden
i dag. UPC ble formelt dannet i 1945 etter
en sammenslåing av to organisasjoner,
Pentecostal Church, Inc. (PCI) og Pentecostal Assemblies of Jesus Christ (PAJC).
Tall fra 2005 viser at UPC har 4 059 menigheter og 9 007 lisensierte predikanter i
Nord-Amerika. Internasjonalt har organisasjonen menigheter i 175 nasjoner med
652 misjonærer, og totalt over 1,5 millioner medlemmer utenfor Nord-Amerika.
UPC har sitt hovedkvarter i St. Louis,
Missouri.
Selv om medlemmene etterstreber et
nytestamentlig, apostolisk ideal, sporer
organisasjonen sine mer moderne røtter
til ►hellighetsbevegelsen på 1800-tallet
og pinsevekkelsen tidlig på 1900-tallet. Læremessig er den nært tilknyttet
begge disse bevegelsene, med unntak av
synet på ‘åndsdåp’, treenighetsdogmet
og vanndåp i det trinitariske formularet
‘Faderens og Sønnens og Den Hellige
Ånds navn’.
UPC holder fast ved pinsebevegelsens opprinnelige overbevisning om at
►
tungetale er tegnet på ‘åndsdåp’. David
K. Bernard anslo under UPCs generalforsamling i 2005 at antall tungetalende i
UPCs forsamlinger er nærmere 90% blant
kirkegjengere over 10 år. Til forskjell fra
mange andre pinseretninger anses ‘åndsdåp’ med tungetale som frelsesnødvendig
og tilgjengelig for alle.
I kontrast til treenighetsdogmet lærer
UPC at Gud er absolutt og udelelig én.
Den ene Gud som åpenbarte seg som Jah190

ve i Det gamle testamente, åpenbarte seg
selv i sin Sønn, Jesus Kristus. Jesus er og
var absolutt guddommelig; han var den
ene Gud åpenbart i kjød. Samtidig var
Jesus fullt og helt et menneske. Han var
både sann Gud og sant menneske. Enhver
forskjell mellom ‘Faderen’ og ‘Sønnen’
kan forklares i lys av at Jesus ikke bare er
Gud, men også menneske. Det enhetstroende guds-synet uttrykkes ofte slik: Gud
er åpenbart som ‘Faderen’ i skapelse og
som ‘Sønnens’ Far, i ‘Sønnen’ for vår
frelse, og som ‘Den Hellige Ånd’ i vår
nyskaping og fornyelse.
Dåp utføres ved full neddykkelse i Jesu
Kristi navn. Jesus anses som Guds frelsende navn i Det nye testamente. Navnet
(entall) i Matteus 28,19 er ‘Jesus’, fordi
Jesus er navnet til titlene ‘Faderen’ (Joh
5,43; Heb 1,4), ‘Sønnen’ (Matt 1,21) og
‘Den Hellige Ånd’ (Joh 14,26). Dessuten
ønsker man å følge apostlene og de første
kristnes eksempel i Apostlenes gjerninger, der dåp utføres i Jesu Kristi navn
(Apg 8,16; 10,48; 19,5).
UPC lærer at frelse kun er tilgjengelig
av Guds nåde ved tro, og ikke ved gjerninger. ‘Syndere’ må likevel handle på sin
tro og adlyde evangeliet ved å omvende
seg, la seg døpe i Jesu Kristi navn til
syndenes forlatelse og motta Den Hellige
Ånd (Apg 2,38). Slik virker tro og lydighet sammen til frelse og til et liv innviet
til Gud.
UPC lærer videre at Bibelen er Guds
inspirerte Ord og den øverste retningsgivende autoritet for lære, tro og menighetsliv. Kirkehistoriske dokumenter og
trosartikler regnes kun å være uttrykk for
menneskers tanker.
I likhet med en rekke andre pinseretninger vektlegger UPC bruk av åndelige
gaver i menighetslivet. Vitnesbyrd om
helbredelser og mirakler er ikke uvanlige.
Faste, bønn og bibellesning anses som
en viktig del av ens åndelige liv. Møteformen preges av uttrykksfull, energisk

tilbedelse og engasjert forkynnelse.
Medlemmenes livsstil og utseende
minner om pinsebevegelsens opprinnelige standard tidlig på 1900-tallet. Det
legges vekt på sømmelighet i bekledning og helliggjørelse i tale og oppførsel.
Kvinner klipper for eksempel ikke håret,
og menn lar ikke håret gro langt (1 Kor
11,14-15). Medlemmene praktiserer også
totalavhold fra tobakk, alkohol og andre
rusmidler.
Av menigheter med tilknytning til UPC
i Norge i dag, finnes to menigheter i Oslo
(én norsk og én internasjonal) under pastor Gøran Andreassen, menigheten Antiokia i Kristiansand under pastor ►Randy L.
Briggs, og andre mindre grupper i Fredrikstad og Drammen. Menighetene i Oslo
ble grunnlagt av ►Eddie A. Tilley.
■ Ingunn Bakke Turner
URNE, OLE BJØRN (f. 1946), grunnlegger av og pastor for Sentermenigheten
i Asker. Etter å ha fullført bibelskole i
►
Sarons Dal (1967-68) etablerte Urne
en lokal pinsemenighet i Luster, Sogn.
Rundt 1970 flyttet han til Oslo hvor han
sammen med ungdommer med tilknyt-

Ole Bjørn Urne - grunnlegger av og
pastor for Sentermenigheten i Asker.

ning til Sarons Dal drev aktiv gateevangelisering. Gatearbeidet ble etter hvert
formalisert under navnet ►Ten Center og
knyttet seg nært opp til ►pinsebevegelsen. I etterkant av at arbeidet ble fristilt
i forhold til pinsebevegelsen (1986),
kom flere av medarbeiderne sammen til
husmøter. Sentermenigheten ble formelt
etablert i 1994.
■ Geir Lie
VALDE, AMUND (1917-2000), født i
Meland, omvendt i 1940 og evangelist fra
1941. Han virket særlig på Vestlandet og i
Nord Norge. I to perioder var han forstander i Betel, Frekhaug, i tilsammen omlag
30 år. Fra 1948 til 1952 var han på Færøyene sammen med hustruen Gerda.
Misjonen lå ham alltid på hjertet, og i
1977 opprettet han Betel Fjernadopsjon
etter et besøk i India. Dette arbeidet ledet
han fram til sin død. Gjennom årene har
mange barn i India blitt hjulpet, og arbeidet pågår fremdeles. Valde var mange
ganger i India.
■ Oddvar Nilsen
VALTON, FRIDTJOF (1910-69), født
i Oslo. Han studerte ved Det teologiske
►
Menighetsfakultet i sin ungdom, som på
den tiden holdt til i St. Olavsgt. i Oslo.
Hver dag gikk Valton forbi Filadelfiaforlagets bokhandel med bladet ►Korsets
Seier utbrettet i vinduet. Han stanset
gjerne for å lese, og da det var artikler
både om dåp og ‘åndsdåp’, ble han vekket for disse sannhetene. Det endte med at
han ble døpt og medlem i Filadelfia, Oslo
i 1932. Samme år ble han utsendt herfra
som evangelist.
Valton var den første forstanderen i
pinsemenigheten i Tromsø. Senere hadde
han forstandertjeneste i Nannestad, Kolbotn, Meland og Haugsbygd. Fra 1951
reiste han som bibellærer og evangelist
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i hele Skandinavia med særlig vekt på
barne- og ungdomsarbeid. De siste årene
var han menighetssekretær i Filadelfia,
Oslo.
Han skrev flere bøker, deriblant En
liten analyse av det statskirkelige læresystem, Kristendommens verdenshistorie,
Hvor skal min hjelp komme fra?, Menighetsliv blant de første kristne, De norske
vekkelsers historie, Statskirken – hvordan
stille seg til den? og Veien til vekkelse
blant barna. Dessuten utga han en rekke
korrespondansekurs for barn og voksne,
blant annet i nytestamentlig gresk.
Valton var den første blant pinsevennene som slo til lyd for en misjonsbåt.
Det gjorde han så tidlig som i 1936.
■ Oddvar Nilsen
VIKSE, SIMON Se ►FGBMFI.
VINEYARD, internasjonal menighetsbevegelse grunnlagt av amerikaneren John
Richard Wimber (1934-97) i 1983 som
Vineyard Ministries International, senere
Association of Vineyard Churches.
Den første Vineyardmenigheten i
Norge ble startet av ►Kjell Aasmundrud
(f. 1956) og Hans Jacob Sundby i Oslo
i 1992. Senere er det blitt plantet ytterligere Vineyard-menigheter i Drammen,
Kristiansand, Larvik, Levanger, Sykkylven, Trondheim og Ålesund. De norske
Vineyardmenighetene, som samlet teller
i underkant av sju hundre innskrevne
medlemmer (hvorav også barna er inkludert), er en del av Vineyard Norden, hvor
Hans Sundberg fra Sverige er National
Director.
Bibliografi: G. Lie, “Vineyard-bevegelsen i USA og Norge - en kortfattet
historikk.” Fast Grunn nr 1 1999; idem,
“Profetvekkelsen - med fokus på Kansas
City.” Fast Grunn nr 3 1999.
■ Geir Lie
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WANGBERG, ENOK (1910-69) var leder av Lukasstiftelsen og gjennom denne
også leder av misjon i Finnmark. Opprinnelig ble arbeidet startet av Andreas
Wangberg (d. 1930). Han fikk oversatt og
trykket Bibelen på samisk. Enok Wangberg var utdannet arkitekt, men hadde
også studert samisk. Sammen med sin
søster Hulda bidro han til at Nordlandsk
og Lappisk Bibelmisjon ble et begrep,
ikke minst innen De ►Frie Evangeliske
Forsamlinger, selv om arbeidet var selvstendig. Dette ble etterhvert mer og mer
vendt mot diakoni, og de bygde sykehjem
og utdanningsinstitusjoner. Arbeidet endret navn til Lukasstiftelsen. Enok Wangberg hadde også ansvaret for bladet Ekko.
I de senere år har Lukasstiftelsen overlatt
alle bedehusene til De Frie Evangeliske
Forsamlingers arbeid.
■ Asbjørn Froholt
WILHELMSEN, VIGGO (f. 1944)
har opprinnelig bakgrunn fra De ►Frie
Evangeliske Forsamlinger, men kom på
avstand fra kristen tro i ungdomsårene.
På slutten av 1960-tallet opplevde han
imidlertid en åndelig fornyelse og har
senere bibelskolebakgrunn fra både ►Sarons Dal og Smyrna utenfor Tønsberg, i
tillegg til et kortere opphold i Hellas med
misjonsorganisasjonen Youth With A
Mission (1981-82). Rundt 1984-85 meldte han seg inn i ►Foursquare-menigheten
‘Livets Vann’ i Stathelle. Wilhelmsen ble
etterhvert valgt som ‘menighetseldste’, i
tillegg til at han reiste som frilansforkynner. Han meldte seg ut av Foursquare etter få år og virker fremdeles som frilansforkynner.
■ Geir Lie
WITT, PER OTTO HOLGER (18481923) ble i 1873 den første svenske
statskirkeprest som ble misjonær i Sør-

Afrika. Etter en krise i troslivet i 1885
fikk han en åndsopplevelse som førte til at
han noe senere gikk ut av Svenska kyrkan
og avsluttet også misjonsarbeidet. Han
hadde hatt kontakt med Andrew Murray,
som ble den direkte årsak til hans senere
forkynnelse. Han ble døpt – sannsynligvis av en misjonær Wettergren som var
i Sør-Afrika omkring 1889. Witt reiste
til USA og senere til Norge i 1891 og
var den direkte årsak til ►Erik Andersen
Nordquelles åndsopplevelse samme år.
Otto Witt har skrevet en rekke bøker.
■ Asbjørn Froholt
WOLD, AKSEL (1854-1928) var mølleeier i Moss og leder av ‘Guds menighet’,
kalt Logen, som han var med å stifte i
1882. Han var sentral i etableringen av
de såkalte brødremenighetene, (►plymouthbrødrene) som fikk bredt fotfeste
i det sørlige Norge i siste del av 1880årene, sammen med Abraham Grimstvedt
(d. 1926). De utgav sangboken Hellige
Sange, og begge reiste som forkynnere,
men hadde det ikke som levebrød. Da
►
Erik Andersen Nordquelle kom med
sin frigjørelsesforkynnelse, tok Grimstvedt avstand fra denne mens Wold gikk
helhjertet inn for det med alt han hadde.
Dette førte til at mange av de tidligere
plymouthforsamlingene gikk inn i Nordquelles bevegelse. Axel Wold stod også
sentralt i utformingen av De ►Frie Evangeliske Forsamlingers teologiske ståsted
– ikke minst i striden med ►pinsebevegelsens ►T.B. Barratt.
■ Asbjørn Froholt
WOMEN’S AGLOW FELLOWSHIP
INTERNATIONAL, internasjonal karismatisk kvinneorganisasjon med fokus
på bønn og evangelisasjon. Organisasjonen ble stiftet i Seattle 1967 under navnet
The Full Gospel Women’s Fellowship av

fire kvinner hvis menn var aktive ledere
innen ►FGBMFI. Organisasjonen tok sitt
nåværende navn i 1972.
Den første lederen for Aglows arbeid i
Norge var Astri T. Anfindsen (1979-82).
Hun hadde møtt Aglow i Seattle i 1974.
Det tok likevel 4 år før hun sammen med
Kari Bakke, Randi Faye, Liv Landstad og
Kirsten Gullaksen innbød til åpningsmøte
i Sandvika (utenfor Oslo), på Løkke restaurant. Lokalet i Sandvika ble snart for
lite, og det vokste opp ytterligere avdelinger rundt omkring. De første rådgiverne
man knyttet til seg var sjømannsprest
►
Hans Jacob-Frøen, ►Harald Dysjeland
og pinseforstander ►Hans Friberg. I 1982
ble Aglow Norge formelt etablert og anerkjent av den amerikanske moderorganisasjonen. Anfindsen ble i den forbindelse
utnevnt til nasjonalpresident.
Aglow Norge utgir bladet Aglow-Nytt
International og har egen hjemmeside
(http://www.aglownorge.org). Nåværende
leder er Åse Spikkeland.
■ Geir Lie
ØBERG, TORVALD (1899-1989). Generalsekretæren i Indremisjonsselskapet
dro til USA og søkte åndelig fornyelse.
Han åpnet for den karismatiske vekkelsen
i Indremisjonen og var aktivt med i ►Oasebevegelsen.
Han kom fra Øberg i Idd, nær svenskegrensen utenfor Halden. I hans ungdom
var Indremisjonen sterk i Østfold, med
en levende vekkelsesarv fra Hans Nielsen Hauge (Tune) og særlig fra ►Ole
Hallesby, som var fra nabokommunen
Aremark.
Øberg studerte teologi, ble cand.theol.,
men ikke ordinert til prest. Han hadde en
særpreget, inderlig og varm forkynnelse,
med tydelig Østfoldsdialekt. Han ble rektor på Bibelskolen i Staffeldtsgate i Oslo
og siden generalsekretær for det store
Indremisjonsselskapet (nå Normisjon).
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Det var Fredrik Wisløff som profilerte Indremisjonen som formann og taler, men
Øberg betydde mye på det personlige
plan for mange av selskapets arbeidere
og frivillige.
Han og hans kone Anne var et samstemt
par. De fikk ikke barn, og Anne stod livet
ut sammen med ham i en ‘rik’ tjeneste.
De hørte om den karismatiske vekkelse
og dro til USA for å se hva det var. Anne
ble først berørt, og siden Torvald. De bar
sin åndelige fornyelse med seg, men ble
trofaste i sin sammenheng.
Han gledet seg over at ‘Helligåndsseminaret’ i 1977 ble holdt i Indremisjonens storstue i Staffeldtsgate. Han mente
at Hallesby også ville ha gledet seg over
det. Øberg talte på ‘Helligåndseminaret’
i Trondheim, og Anne fortalte i vitnesbyrds form om sin åndelige fornyelse. De
var med i Oase-miljøet i Oslo og deltok
på mange fornyelsesmøter i Oase og på
mange av de Bedehus som åpnet seg for
‘fornyelsen’, som den karismatiske vekkelse ble kalt i mange lutherske kretser.
Øberg gledet seg særlig over å tale på
Oase-stevne i Halden, nær hans hjemtrakter. På 1980-tallet var det i flere år årlige
Oase-helger i Halden, på Tomb i Råde og
i Indre Østfold.
Bibliografi: Torvald Øberg, Kalt til
frihet: bibelstudier over Galaterbrevet
(1970), ibid., Liv i overflod (1968), ibid.,
Trosmannen Abraham (1970).
■ Jan Gossner
ØSTBY, DAVID, født 1935 i Vestmarka,
evangelist i ►pinsebevegelsen fra
1953, utsendt fra Betania, Tønsberg.
Han var først knyttet til virksomheten
i Betel, Trondheim i ett år og deretter
programsekretær i ►IBRA Radio. Senere
var han leder for IBRA Radios norske
avdeling i flere år og gjorde en stor
innsats for denne gren av virksomheten.
194

Som evangelist fikk han være med i flere
vekkelser rundt om i landet.
Østby har vært forstander i Sarpsborg,
Bergen, Lørenskog og Filadelfia, Oslo.
Han har bevart evangelistens glød og
varme fra unge år og har vært og er en
meget benyttet forkynner både i Norge
og Sverige.
Han var redaksjonssekretær i ►Korsets
Seier i fem år og redaktør i Livets Gang
og Barnas Beste.
Østby har skrevet mange bøker og en
mengde artikler. Blant bøkene kan nevnes
Ja til Jesus, En ny virkelighet, Jesus frigjør, Ny kraft og Bibelen forutsa det.
■ Oddvar Nilsen
ØSTERHUS, JOHAN S. (f. 1943), teolog og prest i Den norske Kirke. Etter å
ha fullført teologisk utdannelse ved Det
teologiske ►Menighetsfakultet i Oslo i
1972, virket Østerhus som studentprest
i Trondheim (1973-76), deretter som
studentprest i Stavanger og Kristiansand
(1976-83), som residerende kapellan
i Strømsø i Drammen (1983-2000) og
fra år 2000 som seniorprest i Tunsberg
bispedømme, en stilling han fremdeles
innehar.
I oktober 1970 ble en tidligere jødisk
marxist ved navn Arthur Katz innbudt på
et møte i Oslo Kristne Studentlag. Han
fortalte kort om sin kristne omvendelse
og delte deretter sin opplevelse av å ha
blitt en karismatisk kristen. Avslutningsvis oppfordret han alle som var interessert
til et ettermøte på Midtstuen hotell. Østerhus fylte opp bilen med to teolog- og
to medisinerstudenter, og kjørte opp til
hotellet. Her ble han bedt for med håndspåleggelse og mottok tungemålsgaven.
Dette medførte et moderat karismatisk
preg i studentlagene hans da han senere
ble studentprest.
I 1977 var Østerhus med å starte et
Oasefellesskap i Kristiansand med må-

nedlige heldagssamlinger i Grim Kirke.
Disse varte fram til 1983. Østerhus var
dessuten formann i arrangementskomitéen for Oases sommerstevne i Kristiansand i perioden 1980-82.
Østerhus er medforfatter av boken Welcome Holy Spirit, redigert av amerikaner
Larry Christenson.
■ Geir Lie
ØVERBY, JØRN KJETIL (f. 1957) og
BORGHILD TANGGÅRD ØVERBY
(f. 1949), grunnleggere av menigheten
Guds Lam Kirke i Oslo (som endret
navn til Oslo Gospel Center i 2005). Jørn
er oppvokst i India og Nepal, men kom
hjem til Norge i ungdomsårene. Etter fullført teologiutdannelse ved Det teologiske
►
Menighetsfakultet i Oslo (1981), etablerte han Oslomenigheten to år senere.
Menigheten har vært gjenstand for kritisk
medieoppmerksomhet og har siden 2006
kun beholdt en håndfull medlemmer.
■ Geir Lie
ÅBYHOLM, FRANK (f. 1939), prof.
dr. med., er utdannet lege og tannlege
med spesialkompetanse innen generell
og plastisk kirurgi. Han har opprinnelig
konfesjonell bakgrunn fra Den norske
Kirke, men ble introdusert for karismatisk
kristendom i perioden 1974-75, mens han
jobbet ved et afrikansk sykehus og møtte
misjonærer fra Storbritannia, Australia og
USA. Åbyholm hadde tilgang til norske
aviser og leste om ►Hans-Jacob Frøen og
dennes karismatiske virke. Frøen ble invitert ned som taler til en konferanse i Nairobi, og det ble knyttet personlig kontakt.
Etter at Åbyholm vendte tilbake til Norge
i 1975, startet han en privat bibelgruppe i
Asker, som etter hvert ble husmenighet.
Denne vokste gradvis, og etter 10 år samlet man mellom 40 og 80 deltakere annen
hver uke. Hovedvekten lå på bibelunder-

visning, lovsang og bønn, og Åbyholm
ble gradvis etterspurt som forkynner også
i andre fora. I denne sammenheng stiftet
han snart bekjentskap med Arne Bråthen,
oberstløytnant i ►Frelsesarméen. De reiste regelmessig sammen i flere år i ulike
salvasjonist-korps og ble derigjennom
katalysatorer for en karismatisk fornyelse i Arméen. Åbyholm stod også en
tid sammen med Frøen og utgjorde, sammen med flere, et lederskap for Frøens
karismatiske møter i Sjømannskirken på
Bygdøy i Oslo.
■ Geir Lie
ÅLESKJÆR, AAGE MARTIN
(f. 1950), grunnlegger av og pastor for
menigheten Oslo Kristne Senter. Åleskjær har opprinnelig bakgrunn fra
Norsk Luthersk Misjonssamband og ble
introdusert for karismatisk kristendom
mens han gikk på lærerskolen i Halden
i 1969. I perioden 1976-80 var han ansatt i ►Sarons Dal, først som forstander
i Salem, Kvinesdal, senere medpastor
etter at menigheten endret navn til Kirken
i Dalen, dernest to år som viserektor ved
Troens Bevis Bibel- & Misjonsinstitutt og
siste året som rektor. Nå fulgte en tre års
evangelistperiode innen ►pinsebevegelsen og deretter ett års bibelskoleopphold
ved Rhema Bible Training Center i USA.
Åleskjær vendte tilbake til Oslo i 1985.
Sammen med ►Arne Bakken hadde han
forutfor bibelskoleoppholdet i USA startet et fellesskap på Furuset. Dette ble
nå formalisert som menigheten Grorud
Kristne Senter. I forbindelse med at menigheten flyttet til Haugenstua i 1987 tok
man navnet Oslo Kristne Senter. I 1994
flyttet man så til Kjeller, Akershus, som er
menighetens lokalisering den dag i dag.
■ Geir Lie
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ÅNDENS FRUKT, etisk metafor. I
Bibelen forekommer uttrykket kun i Gal
5:22-23 og refererer til ni representative
holdnings- og handlingstrekk som vil reflekteres hos en troende som har som
grunnholdning å være Guds Ånd undergitt. Ifølge dydskatalogen i det aktuelle
skriftavsnittet består Åndens ‘frukt’ av
følgende karakteregenskaper: kjærlighet,
glede, fred, overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Disse dydene kontrasteres i
Gal 5:20-21 med en lastekatalog, som gir
en representativ opplisting av holdningsog handlingstrekk som ikke reflekterer en
grunnholdning om å være undergitt Guds
etiske forordninger: ‘hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier og misunnelse,
fyll, festing og mer av samme slag.’
■ Geir Lie
AASBØ, ERIK (1884-1960), pionerevangelist i ►pinsebevegelsen i Norge,
Sverige og Island, født i Grimstad. Han
ble omvendt i 1905 og medlem i Den
Evangelisk Lutherske ►Frikirke. Under et
opphold i USA i 1910 ble Aasbø ‘åndsdøpt’, og fra nå av var han pinseforkynner. Han reiste i tre år i USA og kom tilbake til Norge og Sverige i 1913. Det ble
straks vekkelse i det som ble hans hjembygd i Norge, Gjerstad. I 1914 grunnla
han Smyrnaförsamlingen i Göteborg og
i 1916 Pingstkyrkan i Örebro. I 1918 var
han redskapet til en betydelig vekkelse på
Langøy ved Kragerø, der mange ble ‘døpt
i vann og Ånd’. Han var forstander i flere
menigheter i Norge og Sverige og fikk
være med om vekkelse i Trysil i 1940.
I 1920 reiste han til Island og ble også
her banebryter. Da han kom til Vestmannaøyene i 1920, skjedde det en festlig
forveksling. Man ventet en fuglefanger
fra Norge, og den fremste mannen i
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bygda var møtt opp på kaien da båten
kom. Fuglefangeren hadde ikke vært her
før, så ingen kjente ham av utseende. Da
en høyreist skikkelse steg i land, ble han
mottatt som en betydningsfull mann. Den
fremmede, som var Erik Aasbø, stusset
litt over mottakelsen og likeså at han ble
bedt hjem til bygdas fremste mann, men
han satte seg fornøyd ved det rikt dekkede
islandske bordet. Ingen hadde bedt ham
komme hit, men han hadde kjent Guds
kall til å besøke øyene, og når han nå fikk
en så hjertelig mottakelse, hadde han ikke
noe imot det.
Mens de spiste, begynte verten å
snakke om fangst, og Aasbø var med på
notene. Verten snakket om fuglefangst og
Aasbø tenkte på ‘menneskefiske’! Men så
uttalte islendingen at han ønsket den norske gjesten ville ha lykken med seg når
han skulle fange fugler.
– Fange fugler! utbrøt Aasbø. – Jeg
skal da ikke fange fugler, jeg skal fange
mennesker.
Saken ble oppklart, og ‘menneskefiskeren’ begynte sin gjerning. Det ble starten
på en rik virksomhet både på Vestmannaøyene og Island for øvrig. Aasbø besøkte
også Færøyene.
Erik Aasbø var en betydelig misjonær,
evangelist og bibellærer, en banebryter i
de nordiske land.
■ Oddvar Nilsen
ÅSHAMMER, NETEL (1897-1977),
født i Skien, omvendt og døpt i Bergen
i 1921 og medlem i pinsemenigheten Tabernaklet. Samme år ble han utsendt herfra som evangelist. Den første tiden virket
han mest i Sverige. Etter sju år her ble han
forstander i Stavanger, senere i Hønefoss,
Rjukan og Kongsberg. Åshammer virket
senere som evangelist og bibellærer over
hele landet. Han var mye benyttet som
stevnetaler, både på små og store steder.
Det var vel knapt en pinsemenighet i lan-

det som ikke hadde besøk av Åshammer.
Åshammer var også en flittig skribent,
helst av artikler med bibelske temaer.
Boken Fra botsfengslet til prekestolen
(senere omarbeidet og utøket med tittelen
Fange 114) gikk i flere store opplag. Netel Åshammer, som hadde en broket fortid
da han ble omvendt, skildrer i boken livet
i rennesteinen og bak fengselets murer,
men den er også et sterkt vitnesbyrd om
Guds makt til å frelse og omskape et
menneske.
■ Oddvar Nilsen
AASMUNDRUD, KJELL (f. 1956),
ex-forkynner med fartstid fra ►Ungdom
i Oppdrag (1976-82) og senere som pastor i Hamar ►Frikirke (1986-92). I 1992
startet han Oslo Vineyard sammen med
Hans Jacob Sundby og pendlet den første
perioden mellom Stange og Oslo, før han
sammen med familien flyttet til Nittedal i
1993. Intern turbulens i menigheten førte
til at Aasmundrud i 1999 måtte fratre stillingen som pastor.
■ Geir Lie
AAVIK, ASBJØRN (1902-97), den stillferdige Åndens mann som møtte vekkelse
og fornyelse i Kina og bar den med seg til
Norge, i skrift og tale.
Aavik var født i Spangereid og fikk kall
til å bli misjonær i Kina i en geografitime
på folkeskolen, da læreren fortalte om
alle kineserne som ikke ‘kjente Jesus’.
Han kjente en hånd på skulderen og en
stemme som ba ham reise til Kina. Han
gikk på Sørlandets kristelige ungdomsskole (Birkeland) og Fjellhaug Misjonsskole og ble utsendt til Kina i 1928 og
arbeidet ved flere stasjoner. Han ble avskåret fra familien i Norge under krigen
og reiste i 1952 til Taiwan (kommunistene stengte Kina, det vil si fastlandet, for
misjonærer i 1948). Han var blant annet

lærer på den felles lutherske bibelskolen i
Kaoshing og styrer for det felles lutherske
presteseminaret.
Han fikk oppleve de store og dype vekkelsene som gikk over Kinas innland i
1930-årene og stod ►Marie Monsen nær.
Bønn, Åndens ledelse og kraft stod sentralt i Marie Monsens liv og virke, og det
gjorde det i Aaviks også. Han var en stillfarende og beskjeden mann, men med en
særegen åndskraft i sin forkynnelse. Mange opplevde å bli både omvendt, fornyet
og kalt til tjeneste under hans forkynnelse
når han var på hjemmeopphold i Norge.
Han hadde rik erfaring med ►nådegavene,
men ville ikke ha oppmerksomhet om sin
egen person.
Han forble lojal mot Norsk Luthersk
Misjonssamband, selv om de inntok en
kritisk holdning til den karismatiske fornyelsen. Men han deltok i møter i ►Oase,
der han i Stovner kirke under en Oase for
prester og ledere utløste en vekkelse etter et innlegg på bare noen minutter som
utløste et felles bønnemøte på kne med
forbønn som varte i flere timer. ‘I Norge
er det mye solid og tørr ved, men lite Åndens ild’, kunne han si om norske kristne,
til forskjell fra det han opplevde i Kina,
der de ‘tok imot alt Gud ville gi dem’.
Han var en av Norges mest leste,
kristne forfattere. Mange av bøkene hans
ble solgt i mer enn ti tusen eksemplarer.
Bøkene har den samme, særegne evne
til å utløse hos den åpne leser det som
forfatteren skriver om, det gjelder ikke
minst Hellig Uro. Hos Aavik smelter
gammel og ny vekkelse og åndelig fornyelse sammen. Han leses av kristne fra
alle kirkesamfunn.
■ Jan Gossner

197

REFLEKS-serien
Serien tar sikte på utgivelse av faglitteratur spesifikt viet pinsekristendom og moderne
karismatikk, samt førstnevntes forløpere, 1800-tallets hellighetsbevegelse og tilgrensende
bevegelser.
1. Geir Lie, E.W. Kenyon: Sektstifter eller kristen lederskikkelse? En historisk undersøkelse av Kenyons teologi med særlig henblikk på dens historiske røtter og innflytelsen
på samtid og ettertid. 2003. Utsolgt.
2. Geir Lie, E.W. Kenyon: Cult Founder or Evangelical Minister? A Historical Analysis
of Kenyon’s Theology With Particular Emphasis on Roots and Influences. 2003.
3. Kemp Pendleton Burpeau, God’s Showman. A Historical Study of John Graham Lake
and South African / American Pentecostalism. 2004.
4. Geir Lie, Plymouthbrødrene, hellighetsbevegelsen, pinsebevegelsen og moderne
karismatikk. En bibliografisk introduksjon. 2005. Utsolgt.
5. Kjell Olav Sannes, Det guddommeliggjorte menneske og den menneskeliggjorte Gud.
En kritisk teologisk analyse av synet på forholdet mellom mennesket og Gud hos Kenneth
E. Hagin, trosbevegelsens grunnlegger og lærer. 2005.
6. Lars Olav Gjøra, Den nye reformasjonen. En vurdering av Åge M. Åleskjærs syn på
frihet fra loviskhet ut fra sentrale bibeltekster. 2006.
7. Steinar Moe, De skal støtes ut. Utstøtelse i Den Kristelige Menighet (Smiths Venner) i
møte med en luthersk tankegang. 2007.
8. Geir Lie, red., Norsk pinsekristendom og karismatisk fornyelse. Ettbinds oppslagsverk.
2007.

Tidsskriftet REFLEKS
Tidsskriftet REFLEKS kommer ut 1-2 ganger årlig og er på circa 120 sider. Det består
primært av fagartikler, biografiske portrettskildringer og bokanmeldelser. Disse forfattes
på norsk, svensk, dansk og/eller engelsk.
Målgruppen er både forskere, studenter, journalister, pastorer, menighetsledere og
historisk interesserte i sin alminnelighet.
Dei karismatiske og pentekostale rørslene veks i tilslutning og styrke, særleg i den ‘tredje
verda’, men ikkje berre der. Truleg er dette den viktigaste forandringa som skjer innanfor
det globale kristenliv idag. For det meste er dette lite kjent her til lands. Av denne grunn
er det viktig at eit tidsskrift som REFLEKS finst. Eg trur tidsskriftet kan få ei stor oppgåve
som døropner til fleire av dei viktigaste endringsprosessane i kristenlivet i verda idag.
Her er mykje å læra og forstå.
Berge Furre, Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo

REFLEKS-Publishing
www.refleks-publishing.com

