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ORGAN FOR DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE

Takk!
I glede og takknemlighet tok menigheten i Kawage
avskjed med misjonær Ingrid Aske. Fra Japan til Norge
kommer hun med bønn i hjertet. Gud har gitt henne

Bønnekapell i Stavern
I bunkersen på Stavern
folkehøyskole Fredtun er
det nå blitt kapell og
kunstgalleri. Nils Melau,
Arnfinn Løyning og
Bjørn Angell har vært
sentrale i prosessen og
under åpningen.
Side 3

Se, jeg kommer snart

ord om ikke å se seg tilbake og at Han har noe nytt for
henne. Og Aske gleder seg til det som ligger foran.
Side 8-11

75 på SENDT
75 mennesker representerte Frikirken på den
tverrkirkelige menighetsplantingskonferansen
«Sendt for noe større». 45
prosent av alle deltakere
var dessuten under 35 år,
noe Øivind Augland
svært glad for. Side 6-7

Ny i Moss
Håkon Filip Lindquist er
ansatt som menighetsarbeider i Moss Frikirke,
hvor han blant annet forkynner og er med på
UNG Leder samt ungdomsklubb og skatekafé.
Side 16

Sannheten tro i kjærlighet

TAKK Ingrid Aske tar
avskjed med fru Matsui
i Kawage menighet
6.april
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Mer fra
Japan

Festdeltakere
I Japan er det vanlig at man på store tilstelninger i kirken tar fellesbilder. Det ble også
gjort på festen for Ingrid Aske i Kawage menighet. Den nye feltlederen, Knut Ola Topland har
tatt bildet med selvutløser!

Budbærerens redaktør har vært i Japan
like før påske, så det
vil bli mer å lese fra
landet i kommende
nummer.

Spent på
forsettelsen
Ingrid Aske bodde i Japan
som barn og i 1976 kom
hun tilbake som misjonær.
6.april tok menigheten i
Kawage avskjed med
«Aske-sense» - med
mange tårer og i takknemlighet for hva hun har fått
bety for dem.8.april kom
misjonæren tilbake til Norge for godt.Ingrid Aske ser
framover og er spent på
det nye kapittelet Gud har
for henne.
Tekst og foto
Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek

vskjeden i Kawage menighet
A
6.april viser at Ingrid Aske har
fått være som en åndelig mor for
mange. Det er mange tårer og
mange gledessanger. Hovedpersonen selv legger ikke skjul på at det
er mange hun vil savne. Men noen
uker før avreise opplevde Ingrid
noe som gjør at hun reiser i fred
og gleder seg til det som ligger foran.
Da lille Ingrid var fire år flyttet
familien til Japan og ble der til
hun var 10. Ellers har familien

Aske bodd i Kina, USA, Sveits,
Etiopia og Norge. Hun utdannet
seg i Norge til førskolelærer og
hun tok kristendom grunnfag.
I 1976 dro Ingrid Aske ut som
korttidsmisjonær . Det begynte
med fire år for NMS og hun fortsatte for Frikirken etter det.
Først bar det til Osaka for å drive studentarbeid, deretter ble det
menighetsarbeid i Tsu i Mie fylke
og i tre år var hun også styrer for
barnehagen der. Den lengste tiden
har hun hatt i Kawage, totalt 16 år.
Det er altså 38 år siden hun ble
misjonær og reiste ut første gang,
men hun har hatt perioder hjemme
i Norge. - En gang var jeg hjemme i syv år, da Frikirken ikke hadde råd til å sende meg ut som misjonær, minnes hun.
Ingrid Aske snakker japansk
flytende og har mange venner hun
forlater i Japan. Likevel møter vi
ei dame som drar i fred. Hun vil
helst snakke om det som ligger foran. Hun er full av forventing.
Vemodet ble bytta ut
Noen få uker før hun skulle reise
fra Japan møtte Gud henne på en
spesiell måte.
- Jeg var på et seminar der vi
satt i stillhet to-tre mennesker
sammen. Vi gikk hver for oss en
times tid og fikk lære å lytte til
Guds stemme. Etterpå delte vi
med hverandre det Gud hadde
vist oss. I den stillheten fikk jeg
spørre Gud om råd, fordi det var
så mye som skulle skje de siste
ukene i Japan, forteller Ingrid

Aske.
- Jeg følte at jeg bare skulle
pakke en kartong pr dag og ikke ta
alt på en gang… Dessuten opplevde jeg et kall til å formidle videre
det jeg erfarte på bønneseminaret.
Jeg ønsket å formidle videre til
menigheten i Kawage, dette med
å høre Guds stemme. Vi hadde
flere slike bønnemøter de siste dagene. Og mange fikk personlige
viktige erfaringer av en levende
Gud.
Ingrid Aske opplevde at Gud
ga henne fred for å skulle forlate
tjenesten og de kjære i Japan. –
Han talte til meg og sa at tjenesten
i Japan skulle jeg bare ta av som
en gammel kappe…
- Jeg skulle ikke se meg tilbake
etter resultater, heller ikke se meg
tilbake og angre på ting som var
gjort, forteller hun.
Spent
- Denne nye gløden Gud har gitt
meg, har tatt brodden av smerten
over å forlate menigheten, vennene, landet jeg er så glad i.
- Jeg opplevde at Gud i hans
nærhet, sa at han skal gi meg en
ny kappe. En herligere tjeneste
enn den jeg hadde hatt til nå.
Derfor møter vi en hjemvendt
misjonær som stråler og er full av
forventning mot framtiden. Ingrid
Aske lengter etter den vekkelsen
Gud har for Japan og Norge.
- Da jeg kom til Japan siste perioden for 16 år siden, skulle jeg
egentlig kun være der det året
Anne Mari og Espen Schiager

Den nye gløden Gud har gitt meg, har tatt brodden av
smerten over å forlate landet jeg er så glad i.
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Kristi Himmelfartsstevne i Vestfold
Tradisjonen tro blir det arrangert Kristi Himmelfartsstevne også i år, melder pastor i Stavern Frikirke Alf Petter Hammersmark.
- Nytt av året er at vi har våre samlinger først
og fremst i de to lokale menighetene, Stavern

og Brunlanes frikirker. Det blir gudstjeneste i
Stavern Frikirke kl.11.00. - Ulf Børje Rahm, Normisjonsansatt i Porsgrunn og tidligere pastor i
Brunlanes Frikirke, preker på gudstjenesten. Det
serveres middag etter gudstjenesten, opplyser
Hammersmark og legger til at de som ønsker å
være med på den ikke trenger å melde seg på.
En attraksjon på årets stevne blir nok det nyinnvidde Mariakapellet på Stavern Folkehøysko-

le, Fredtun, som arrangørene vil vise fram og informere om etter middagen.
Klokken15.00 samles stevnet til "Misjon og
Lovsang" i Brunlanes Frikirke og får et møte med
Sigmund Evensen, som i mange år har arbeidet som bibeloversetter i Wiclyffe.
- Han vil dele med oss fra sin og familiens tjeneste blant Umanakainafolket i Papua Ny-Guinea.

Topland var i Norge. Men den første høsten ringte en kvinne med et
budskap om at «du skal bli værende». Det er en lang historie om
hva som skjedde videre…
- Damen i telefonen hadde også
en setning om at «Du skal danne
bønnegrupper». Jeg tenkte at det
var cellegruppene vi dannet, fordi
vi fulgte prinsippene i Naturlig
Kirkevekst i oppbyggingen av
denne nye menigheten. Men visste
ikke sikkert om det var dette Gud
mente.
- Siste søndag i mars ble jeg
minnet om denne profetien. Da
forstod jeg at det var slike meditative bønnegrupper jeg skulle være
med å starte! NÅ skulle jeg få gjøre det Gud kalte meg til for 16 år
siden! Nå var tiden inne! Derfor
hadde vi bønneskole den siste
uka. Vi satt og lyttet til Gud og det
var utrolig å se hvordan Gud taler
når Hans barn blir stille.
Lytte til Gud
Ingrid Aske legger ikke skjul på at
hun gjerne vil inspirere frikirkefolk til å gjøre det samme. Dette er
ingen ny teknikk eller lære, men
ganske enkelt å begynne å lytte til
Gud. Jeg var på et seminar med
den japanske legen Dr Masahide
Kanayama. Han står i en sterk tjeneste og vekkelse. Han driver tjenesten gjennom IMM, «International marketpace ministry». De
oppfordrer fiskeren til å vitne for
fiskervenner, leger for legevenner.
Han snakker mye om å lytte til
Gud for å kjenne Ham og Hans
plan med våre liv. I påsken var Kanayama på Sunnmøre på Koinonia
bønne og konferansesenter, som
ledes av Oaseleder, Asbjørn Simonnes.
Ingrid Aske var tilstede og opplever at hun nå vet noe mer om hva
den nye «kappen» - tjenesten hun
skal ha, vil innebære.
- Jeg ønsker å fortsette med det
jeg ble ledet inn i de siste dagene i
Japan: Lytte til Gud i grupper på
to-tre mennesker, sier Aske og vil
gjerne utdype litt hva dette dreier
seg om, slik at ikke det blir noen
misforståelser om at dette er en
slags ny «teknikk»:
- Vi kommer sammen i små
grupper i hjemmene. Jesus sier
«Der to eller tre er samlet i mitt
navn, vil jeg være midt ibland dere

!»Vi har ingen musikk, bare setter
oss i hver vår krok med penn og
papir, etter å ha delt Guds ord og
bedt sammen. Etter en times tid
kommer vi sammen og deler det
Gud har gitt oss.
- Tanken bak dette er at Jesus sa
at Guds rike er inni dere. Dette riket er et kongerike. Hvem sitter på
tronen i mitt liv? Kanskje jeg selv?
Ber jeg Gud ordne det ene og det
andre for meg og sender ham av
sted som en visergutt ? Han ber
meg om å gå ned fra tronen slik at
Han kan tale. Være stille slik som
Samuel var. Lytte og lyde. Lytte
og lyde.
Kanayama kom til Norge for å
forkynne om dette og ba Ingrid
Aske ta fakkelen videre. Hun opplever at flere har bekreftet hennes
nye tjeneste.
- Jeg har bare så vidt begynt å
lytte til Gud i stillhet, sier hun.
Men jeg har et kall til å bringe
denne ilden videre til alle som vil
bli «tent på nytt !»
Aske har store forventninger til
at vekkelse vil komme når Gud får

oss i tale på denne måten.
- Dr.Masahide Kanayama har
kall til landene i «10-40 vinduet».
For å nå disse med evangeliet, må
vi kristne våkne opp og høre Guds
vilje for den enkelte av oss. Kanayama har profetert både om
vekkelse i Japan og deretter i Norge. Han snakker også om at det
skal reises en hær av misjonærer
fra Japan som skal dra vestover
mot Jerusalem.
- Gud kaller oss til å være hans
disipler - og følge ham. Jesus sier
at mine sauer hører min stemme;
jeg kjenner dem, og de følger meg.
Joh.10:27
- Vi må ut av sofaen og ut av kirkehusene !
Avskjed i Kawage
Siste dagen i Kawage ble veldig
spesiell. Vi så feiring over å ha
blitt kjent med Jesus. Vi så takknemlighet over “Aske-sense“
(lærer-Aske). Masse ungdommer
som sang lovsanger. En levende
menighet med framtiden foran
seg. Både Ingrid Aske og familien

Ruth Kari og Knut Ola Topland
har hatt sitt virke gjennom menigheten de siste åra. De har bedt
mye. De har alltid hatt stabsmøter
med bønn, men det siste året hatt
egne bønnemøter hver morgen
klokken 9. Der har også folk fra
menigheten stukket innom.
- Kristendom er felleskap. Hvis
ikke det er felleskap der, lokkes
ikke mennesker inn i menigheten.
Anne Mari og Espen Schiager
Topland startet dette arbeidet i Kawage. Det var ikke en dattermenighet av en annen menighet i Kinki,
men et nybrottsarbeid. De første
årene nådde man husmødre. De
startet med kun ett japansk medlem.
De siste årene har det vært studentarbeid som har gitt vekst. I
fjor var det to japanere og to utlendinger som ble døpt. Fire unge
mennesker, forteller Aske. Menigheten består nesten bare av nye
kristne og gudtjenestene samler en
hel del kirkefremmede. Dette gir
godt håp om vekst fremover.

Kristendom er felleskap. Hvis ikke det er felleskap der, lokkes ikke mennesker
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Sangere denne dagen blir Lillian Haugesten
Edlund og Gunnar Hammersmark, fortsetter
Stavern-pastoren. - Lillian var i en god del år solist i koret Refleks i Oslo Østre Frikirke.
Vi håper også at noen av våre hjemmeværende misjonærer har anledning til å være med
oss denne dagen.
- Tidligere var hele arrangementet lagt til
Fredtun, - hvorfor velger dere å arrangere det i

lokalmenighetene?
- Vi gjør dette fordi vi ønsker at de som kommer til stevnet skal få oppleve menighetene.
Særlig har vi tanke på barnefamilier. En del barn
kommer på søndagsskolene her, men på Kristi
himmelfartsstevnet har det vært vanskelig å få
med familier og barn, det har vært en godt voksen forsamling.

Kontakt med menigheter
Hvis noen ønsker å ta kontakt med Ingrid Aske
for å starte opp en slik meditativ bønnegruppe
for å lytte til Gud, er hennes mailadresse
ingi.aske@gmail.com
Hun reiser hvor som helst i landet!

TAKK Ungdommene i Kawage menighet i Mie fylke i Japan, hadde laget
sang til Ingrid Aske som de omtaler
som «Aske-sense»(lærer) og mange
snakket om henne som en åndelig
mor.

Ingrid Aske trekker igjen frem
bønnen hver morgen klokken 9. Bønnemøtene våre var en nøkkel!
Ved å be, knyttes vi sammen som
arbeidere. I åpenhet for Gud. Gud
har velsignet oss med et fantastisk
godt samarbeid. Vi er veldig ulike
i alder og gaver, men gjennom
bønnen opplevde vi et sterkt fellesskap.
Ingrid Aske har gode minner og
gode venner i Japan. Ved Guds
nåde ser hun likevel framover.
Hun gleder seg til fortsettelsen.
FEST Mye latter og glede under avskjedsfesten etter gudstjenesten. – I
møte med dere har Gud gitt meg den
utrustning jeg trengte, for oppgaver
jeg ikke egentlig trodde jeg passet til!

inn i menigheten.
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