Informasjonsbrev fra
Jesus ord var: ”Løft eders øyne og se markene, de er alt
hvite til høsten!” Dette sa Jesus for snart 2000 år siden,
men ennå så er markene hvite til høst og mengder av mennesker skal høstes inn for Guds rike.
Gospel Mission ble stiftet 5. oktober 2010 som en frittstående evangelisk misjonsvirksomhet. Den
har som formål å nå ut med evangeliet til unådde mennesker gjennom økonomisk støtte og
forkynnelse til eksisterende evangelisk virksomhet i Norge og resten av verden. Dette omfatter også
sosiale formål gjennom lokale menigheter/virksomheter i de land der Gospel Mission arbeider. Vi
håper gjennom Gospel Mission og ta Jesus ord på alvor og bringe de gode nyheter til unådde
mennesker.

Vi har som en start begynt å støtte Daniel Masaga som mange her i Norge kjenner, og den
virksomheten han driver i Kenya. Han har vært her i Norge mange ganger, og har vært til rik
velsignelse de ganger vi har truffet ham og hørt hans forkynnelse. Daniel lever på en plass som heter
Giribe i Kenya, helt
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på grensen til Tanzania og ikke så langt i fra Viktoriasjøen. Dette området er det som kalles bushområde og det er meget enkle kår i området.
Daniel kommer ikke fra noen kristen bakgrunn, men har sagt at hans mor og far tilba steiner og andre
avguder. Da han var en liten gutt på 12 år, fikk han høre forkynnelsen om Jesus på skolen da noen av
lærerne var utsendte misjonærer. Dette ble starten på ett underfullt liv med Jesus der han etter
hvert opplevde Guds kall til tjeneste over sitt liv. I dag er det startet mer enn 50 menigheter og
mange tusen mennesker er blitt frelst!
Daniel har nå blitt 75 år gammel, men har fortsatt ett brennende ønske om å nå enda flere med
evangeliet og starte nye menigheter. Det blir stadig startet nye menigheter og det ofte etter at de
har hatt møtekampanjer i ett område og mange har blitt frelst. Som en start så har de møter under
trærne og etter hvert så bygges det menighetsbygg til forsamlingene.
I november i fjor så var det to nystartede menigheter som ikke hadde forsamlingslokale og det var ett
ønske om å få bygget disse byggene fra Daniel sin side. Vi bestemte da at vi ville gjøre det mulig for

dem å bygge disse menighetsbyggene og har nå sendt penger til dette. De skal snart stå ferdige til
bruk.
Når virksomheten vokser så er det også enorme sosiale behov, da det er stor fattigdom i område. De
aller fleste har sitt eget lille småbruk der de dyrker sin egen mat, men det har gjennom årene vært
mye tørke som har gjort at mange har sultet. Gjennom at det er dårlig med mat, husene er dårlige og
drikkevannet er urent er det mange mennesker som blir syke og dør. Dødeligheten blant barn er stor
i Kenya og dette er en direkte følge av fattigdommen.
Vi føler det å hjelpe fattige i sin nød er en oppgave som alle troende har fått og vi har nå gitt støtte til
at to hus er blitt bygd. Det er enkle hus som settes opp, men det gjør en enorm forskjell for de som
kan flytte inn i disse.

På bildene over så står en stolt Mary foran sitt nye hus, hun går i menigheten der Robert Masaga er
evangelist.
Daniel Masaga hadde en kampanje i oktober sist år i en by i nærheten som heter Migori og denne
møtekampanjen ble sponset av Gospel Mission. Mange kom for å høre ordet og frukten av
budskapet var at mange ble frelst og helbredet. Håper at vi kan bringe mer tilbakemeldinger fra
denne kampanjen senere.

Tur til Kenya:
Nå midt i januar så skal vi dra ned til Kenya for å møte Daniel og vennene, og det er noe som vi gleder
oss veldig til. Det er 8 personer som skal være med på Gospel Missions første misjonstur. Vi drar 13.
januar fra Gardermoen og vil bli borte i 11 dager.

Formålet med turen er å besøke Daniel Masaga i Gospel Commission Fellowship og mesteparten av
tiden vil vi oppholde oss i Giribe der Daniel bor. Vi planlegger en god del møter når vi er der nede,
både i Giribe og områdene rundt. Den siste helgen prøver vi å få til en møtekampanje på et sted nær
Viktoriasjøen hvor et av menighetsbyggene vi har sponset skal bygges.
Det vil bli samtaler med Daniel og andre brødre der nede for å planlegge det videre samarbeide med
Gospel Commission Fellowship. Vi ser frem til å møte våre brødre og kjenner at de har den samme
brannen etter å spre evangeliet som vi har.
Det blir ett fint team som blir med på den første misjonsturen:







Svein Haugland, styremedlem i Gospel Mission og en av lederne i Betel Vennesla.
Per Kristian Froland, misjonskasserer i Betel Vennesla.
Kjell Broberg, leder i Sion Søreng i Sverige.
Elisabeth Guthu, misjonskasser i Sion Søreng i Sverige
Liv og Leif Grønli, byggemisjonærer som er ute i tjeneste store deler av året. Har vært mye i
Murmansk og Tanzania de siste årene, og vært med å føre opp menighetsbygg.
Heidi og Thor Ivar Grønli, fra Fredrikstad. Thor Ivar er leder for Gospel Mission.

Vi vil komme med tilbakemeldinger fra turen og håper vi kan få opprettet en reiseblogg som alle kan
følge med på. Gospel Mission har også fått sin egen web side og adressen dit er
www.gospelmission.no , ellers er vi å finne på Facebook under navnet Gospel Mission.
Om du ønsker å være med å spre evangeliet til unådde eller hjelpe med sosiale støtte så kan du gjøre
det ved å gi gjennom Gospel Mission. Vårt kontonr. er 6105 06 68346 og vårt mål er at alt av gaver
skal få uavkortet rett til misjonslandet, og vi vil tilstrebe oss til å holde administrativkostnadene så
lave som mulig. Dette gjøres ved å benytte e-post, bloggen, websiden og facebook som
hovedkontaktpunktet til de som er interessert. Vi vil jevnlig sende ut kontaktbrev på e-post og pr.
brev til de som ikke har e-post. Om du ønsker å motta disse kontaktbrevene eller om du kjenner
andre som vil ha dem så kan dette meldes i fra til Thor Ivar Grønli.
Det utarbeides nå i disse dager en egen logo og grafisk design for Gospel Mission og logoen nedenfor
er bare midlertidig i dette kontaktbrevet.
Avslutter med det som er hovedformålet med Gospel Mission og ønsker deg og dine ett riktig godt
velsignet nytt år
Matt. 28:19-20: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet I døper dem til Faderens og
Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt eder. Og se, jeg er med
eder alle dager inntil verdens ende!
Fredrikstad 07.01.11
Thor Ivar Grønli
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