ÅRSRAPPORT 2019

«Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være
mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.»
(Jesu avskjedsord til sine disipler.) - Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 8
«Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle
folkeslag, og så skal enden komme.» - Matteus kapittel 24, vers 14
BAKGRUNN
Misjon 10/40 ble stiftet 23. oktober 2007, for å styrke misjonsinnsatsen i 10/40
vinduet og for å øke misjonsbevisstheten blant adventistkirkens medlemmer i Norge.
Fra første stund har Misjon 10/40 samarbeidet nært med Syvendedags adventistkirken
– den norske union (SDA). Vi har 3 samarbeidspartnere på utefronten. Det er Middle
East North Africa Union Mission (MENA) som omfatter flere land i Midt Østen og
Nord Afrika, samt Israel Field og Sør Sudan (SSAT). Dette er den tolvte årsrapporten
som legges fram, og året 2019 har vært et godt år på flere måter.
STYRET
Styret har bestått av følgende personer:
Atle Fonn Aluwini, leder
Gunnar Gjelstad
Johnas Kossi Singo

Kjell Aune, nestleder
Erik S. Iversen

Helge Cederstrøm
Roger Robertsen (fra mars)

Anne Iversen har vært sekretær og deltatt på styremøter med talerett.
Det har vært avholdt ett styremøte i 2019, den 3. juli i Sandefjord.
OPPNÅDDE MÅL I 2019
• Av et innsamlingsmål på kr 140.000 ble det oppnådd kr 248.500 inkludert
renter.
• Samarbeidsavtale med Sør Sudan om utdanning av lærere ble undertegnet i
november 2019.
• Det ble gjennomført en Misjon 10/40 sabbat i Sandefjord i august 2019.
SAMARBEID MED MENA
Libanon
Adventist Learning Center (ALC) i Beirut startet i 2013. Prosjektet går ut på å tilby
utdanning til syriske flyktning-barn, som ellers ikke ville kunne gått på skole.
Gjennom de 7 årene som har gått har skolen vokst fra 4 små rom med elever fra 1-7.
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klasse, til større lokaler der de nå også har 8. klasse og kan tilby oppfølging av
elevenes familier ved hjemmebesøk, undervisning i arabisk til foreldre som ikke kan
lese og skrive, engelsk kurs, og sabbatssamlinger («House of Prayer») for elevene og
deres familier og venner. I 2019 startet de også en husmenighet med kurdiske familier
(grunnlaget var de barna som begynte på skolen ved ALC i 2013). Ved Misjon 10/40s
hjelp (kr 40.000) kunne de i 2019 bl.a. overta leien av et lokale i tilknytning til skolen,
som gir skolen større plass og som tjener som møtested for den kurdiske gruppen som
møtes for å studere Bibelen flere ganger i uken. 45-65 voksne pluss deres barn møtes
hver uke. Flere med muslimsk bakgrunn har etter hvert blitt døpt gjennom dette
arbeidet. Litt penger fra Misjon 10/40 har også blitt brukt til å dekke matutgifter i
forbindelse med sabbatssamlingene.
Situasjonen for de syriske flyktningene i Libanon har ikke bedret seg. På grunn av den
økonomiske krisen i Libanon har flyktningene på mange måter fått det enda
vanskeligere.
Ca. kr 90.000 er i 2019 blitt brukt til å støtte et kolportasjeprogram for studenter i
Libanon. Pengene ble omdisponert etter at et prosjekt i Jemen tidligere måtte legges
ned. Er det midler igjen vil dette brukes til videre kolportasjeprosjekter.
Egypt
Siden 2018 har Misjon 10/40 støttet 8 elever ved Nile Union Academy (NUA) i Egypt
(Adventistkirkens videregående skole med internat). Dette er elever som ikke har vært
i stand til å betale alle sine skolepenger, og som ville måttet bryte utdannelsen hvis det
ikke var for hjelpen fra Misjon 10/40. Disse 8 elevene har samlet fått kr 40.000 pr.
skoleår fordelt ettersom hvor mye de manglet for å betale skolepengene. I 2019
fullførte den ene eleven skolen, og en ny har blitt valgt i håp om at Misjon 10/40
fortsatt kan støtte 8 elever. Det er 4 gutter og 4 jenter. 4 av dem er fra Egypt og 4 er
fra Sudan. 5-6 av dem er adventister eller har slektninger som er adventister. Flere
finner veien inn i menigheten gjennom sitt opphold på NUA. Alle lærer de å arbeide
hardt, lede aktiviteter, og engasjere seg i menighetslivet.
SAMARBEID MED SDA I SØR-SUDAN
I november 2019 ble det undertegnet en avtale med SDA i Sør Sudan (South Sudan
Attached Territory – SSAT) som vil danne grunnlag for et samarbeid om utdanning
av lærere. Dette skal skje i form av direkte støtte til utvalgte kandidater som vil ta
lærerutdanning. Kandidatene vil måtte finansiere deler av utdanningen selv.
SAMARBEID MED ISRAEL
Vår menighet i Israel er takknemlige for støtten fra Misjon 10/40 (kr 40.000 i
2019).)Midlene som kom i 2019 gikk til oversettelse og utgivelse av SDA-litteratur på
hebraisk.
Avskjedssabbaten for Roger og Kirsten Robertsen markerte en viktig milepel ved at
hele «Den Store Strid»-serien (Alfa og Omega-serien på norsk) nå er utgitt. I tillegg er
Veien til Kristus utkommet, og to andre Ellen G. White-bøker er på vei. Andre mindre
utgivelser på hebraisk har også funnet sted. Det neste satsingsområdet nå blir arbeidet
blant arabere i Israel
Årsrapport 2019

2

Senteret vårt i Nasaret
er pusset opp, og
benyttes til språkkurs
for barn og unge,
helsevirksomheter og bibelstudier. De siste årenes
arbeid har resultert i tre nye arabiske medlemmer,
men interessen har økt, slik at i 2019 ble det døpt fire
nye, og andre er nå i en forberedende fase for dåp og
medlemskap. Senteret er pusset opp, og i aktiv bruk,
men de mangler midler til drift og utstyr til selve det evangeliserende arbeidet, så
dette vil være en del av den videre satsingen i Israelfeltet.
Avskjedshøytidelighet for Roger og
Kirsten Robertsen i Jerusalem sabbaten
16. mars 2019 var en stor begivenhet
der over åtte hundre medlemmer deltok.

MISJON 10/40 SABBATER
Misjon 10/40 sabbaten 2018 ble gjennomført den 24. august i Sandefjord. Årets
gjestetaler var Rick McEdward, leder for SDA kirkens arbeid i Midt-Østen og Nord
Afrika (MENA). Roger Robertsen delte også erfaringer fra Israel.
ØKONOMI, ADMINISTRASJON OG GAVER
Vedtektene legger opp til at inntil 10 prosent av innsamlede midler kan brukes til
administrasjon. I 2019 ble det brukt kr 3.230 til administrasjon.
Atle får dekket sine reiseutgifter fra ØND i samsvar med Adventistkirkens policy for
taleoppdrag på gudstjenester, når reiseregning sendes inn.
Gudstjenestekollekten ved ØNDs årsmøte i juni, gikk til Misjon 10/40.
Det ble ikke avsatt midler til Administrasjonsfond i 2019.
ØND har godkjent økonomisk støtte til gjennomføring av Misjon 10/40 sabbaten i
Sandefjord kr 5.000. Disse midlene overføres til arrangør-menigheten.
Oversikt over innsamlede gaver gitt i 2019
Gaver 1. kvartal 2019*
Gaver 2. kvartal 2019
Gaver 3. kvartal 2019
Gaver 4. kvartal 2019
Sum gaver 2019
Renter 2019
Sum gaver og renter 2019
*Inkluderer kr 40.000 øremerket lærerfondet
Oversikt over midler utdelt i 2019
Partner
Stipend til elever ved Nile
Union Academy, Egypt
Adventist Learning
Center, Beirut
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101.190
101.585
38.006
2.283
243.064
5.492
248.556

Utdelt
40.000
40.000
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Litteratur, Israel Field
Avsatt til Aksjonsfond
Avsatt til Lærerfondet*

40.000
0
40.000

PLANER FOR 2020
Vi ønsker å;
• Fortsette innsamling og iverksette samarbeidsavtalen med menigheten i Sør
Sudan, undertegnet i 2019, som gjør det mulig å støtte personer som tar
lærerutdanning.
• Fortsatt støtte til Adventist Learning Center, ALC, Nile Union Academy,
samt evangelisk senter i Nasaret.
• Gjennomføre minst en Misjon 10/40 sabbat i Norge.
• Ta i bruk Vipps.
• Lage og sende ut en informasjonsfolder.
• Gjennom deltakelse på gudstjenester fortsette å inspirere mennesker til å
støtte misjonen.
• Gjennomføre generalforsamling 5. mai 2020.
EN TAKK
Takk til alle som støtter Misjon 10/40, både enkeltpersoner, menigheter og distrikt.
Vårt ansvar som mottaker av gaver, er å sende midlene videre og forvisse oss om at
pengene kommer fram og blir brukt som avtalt. Basert på de rapportene vi har mottatt,
og direkte samtaler med partnere, vet vi at gavene utgjør en forskjell i
enkeltmenneskers liv. Nok en gang takker vi Syvendedags adventistkirken i Norge,
som støtter og hjelper Misjon 10/40, spesielt de ansatte i økonomiavdelingen som
gjennom alle år har ført regnskapet og gitt oss regnskapsrapporter når vi trenger det.
Takk også til Anne Iversen som fungerer som styrets sekretær, og sender takkebrev til
givere.
TIL ETTERTANKE
«Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene
deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så
folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og
hjelpeløse, som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine: ’Høsten er stor, men
arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden
hans.’ ”
- Matteus 9,35-38
«Himmelen var ikke attraktiv for ham så lenge vi var fortapt. Han (Jesus) forlot
himmelen for å leve i hån og skam og få en vanærende død. Han som eide himmelens
uvurderlige skatter, ble fattig for at vi ved hans fattigdom skulle bli rike. Vi må følge
ham på den veien han gikk... Selvoppofrelsen, medfølelsen og kjærligheten som viste
seg i Kristi liv, må komme til syne hos den som arbeider for Gud.»
- Ellen G. White, Slektenes Håp, s. 359, Alfa og Omega, bind 4
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Sandefjord, 29. januar 2020

Atle Fonn Aluwini (s)

Kjell Aune (s)

Helge Cederstrøm (s)

Gunnar Gjelstad (s)

Erik S. Iversen (s)

Roger Robertsen (s)

Johnas K. Singo(s)
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VEDLEGG 1
Misjon 10/40 møter og gudstjenester i 2019
Dato
5. januar
26. januar
30. mars
4. mai
15. juni
22. juni
3. august
10. august
24. august

Sted
Tønsberg
Sandefjord
Kristiansand
Larvik
Årsmøte ØND
Sandnes
Trondheim
Ulsrud
Misjon 10/40 sabbat, i
Sandefjord for Vestfold
28. september Lillehammer
12. oktober
Skotselv
30. november Sandefjord
14. desember
Hønefoss
AFA: Atle Fonn Aluwini

Kollekt

Taler
AFA
AFA
AFA
AMR

Ca. kr 54.800

Ca. kr 17.700

AFA
AFA
AFA
Rick McEdward
AFA
AFA
AFA
AFA

VEDLEGG 2
Prosjekt oversikt for 2019. Mål: kr 140.000
1. Stipender for elever ved Nile Union Academy, kr 40.000
2. Adventist Learning Center, Beirut, kr 40.000
3. Litteratur til Israel Field, kr 40.000
4. Aksjonsfond, kr 10.000
5. Lærerfondet, kr 10.000

VEDLEGG 3
Prosjekt oversikt for 2020, vedtatt på styremøte 29. januar 2020. Mål: kr 180.000
1.
2.
3.
4.
5.

Stipender til elever ved Nile Union Academy, Egypt: kr 50.000
Adventist Learning Center, Beirut Libanon: kr 50.000
Israel Field, Senter for evangelisme i Nasaret Israel: kr 50.000
Lærerfondet til utdanning av lærere i Sør-Sudan, 20.000
Aksjonsfond, kr 10.000
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