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Arve Bækkelund konstituert som leder av DFEF
Misjons og Hjemmeutvalget

Fra 15.september 2021 er Arve Bækkelund kons tuert som leder av DFEF Misjons
og Hjemmeutvalget. Arve har vikariert for Kjell Ohldieck i denne s llingen siden
september 2020. Kjell Ohldieck har på grunn av sin helsesituasjon funnet det
nødvendig å si fra seg både si ansvar som valgt leder av MHU og sin s lling som
daglig leder av DFEF MHU.
Arve Bækkelund vil fungere i s llingen fram l Landsmøtet 2022, da ny ledervalg
skal nne sted.
Kjell Ohldieck vil inn l videre fortse e som ansa i MHU i en mindre s lling, med
administra ve oppgaver, på kontoret. Den totale stabsfunksjonen for MHU er med
de e kra ig redusert, noe som selvsagt vil få innvirkning på den daglige dri en.
Alle henvendelser l MHU gjøres l Arve Bækkelund: E-post: post@dfef.no eller
tlf. 971 16 949.
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Nytt nummer
av DGB i papir
kommer før jul.
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DFEFs
Sommerstevne og
Landsmøte
2022
Det blir landsmøte
på Solstrand
fredag 15. juli
2022.
Landsmøtet legges
i forbindelse med
DFEF
Sommerstevne
som blir fra 14.-17.
juli 2022.
Vi anbefaler alle å
få med seg både
Landsmøtet og
Sommerstevnet!
New Life
Ministries
kommer også i
2022 l å ha si
misjonsstevne på
Solstrand i forkant
av DFEFs
Sommerstevne.
Vi tror de e blir en
god oppvarming l
Sommerstevnet og
anbefaler alle å få
også det med seg.
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Evaluering av prøveperioden med Pinsebevegelsen
Som vedta i Landsmøtet 2019, skal prøveperioden med Pinsebevegelsen evalueres før saken skal opp l
realitetsbehandling i neste års landsmøte.
Det vil snart bli sendt ut et evalueringsskjema l alle DFEFs menigheter og misjonærer, der vil vi be
menighetene evaluere sine erfaringer i prøveperioden.
Evalueringen skal ikke være et innlegg med synspunkter på selve saken, men en evaluering av hvordan
menigheten har opplevd å være i samarbeid med Pinsebevegelsen gjennom prøveperioden. Og hva de har
prøvd ut av de muligheter som har vært lgjengelige.
Det vil i forbindelse med evalueringen også oppre es et evalueringsutvalg, der ere sentrale personer fra
DFEF inviteres l å være sammen med MHU i gjennomgangen av lbakemeldingene.
Vi håper menighetene vil prioritere og bruke god d på arbeidet med evalueringen, da det vil gi vik ge
signaler l hvordan saken endelig skal legges fram i neste Landsmøte.

Referanseutvalgsmøte 15.januar 2022
Neste års Referanseutvalgsmøte blir så dlig på året for å gi bedre d l å forberede kommende landsmøte, og
for at det ikke skal komme for te på Led 22.
I Referanseutvalgsmøtet vil MHU legge fram resultatet av evalueringen. Det vil også bli sagt noe om hvordan
MHU tenker at Landsmøtet 22 skal gjennomføres.
Vi kommer lbake med mer informasjon om påmelding, sted og d, når den for møtet nærmer seg.
Årets Referanseutvalgsmøte var planlagt å ha i Stavanger, men på grunn av smi esituasjonen må e det
gjennomføres digitalt. Det er mulig vi prøver å legge kommende Referanseutvalgsmøte l Stavanger, men som
sagt, det kommer endelig informasjon om de e e erhvert.

DFEF’s hjelpe- og misjonsarbeid i Eswatini
Helge Nupen er for den på prosjektbesøk i
Eswa ni for første gang e er at pandemien
brøt ut.
Det nye prosjektet STREEC er kommet godt i
gang, og 11 elever får nå teore sk og
prak sk opplæring innen ulike former for
fornybar energi. Senteret er det første i si
slag i Eswa ni, og vekker stor
oppmerksomhet.
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NATICC prosjektet får gode skussmål i en
fersk evalueringsrapport som ble fremlagt
denne uken, og både pastorer, rektorer på
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skolene og o entlige myndigheter er svært fornøyde med arbeidet NATICC gjør.
Både pandemien og urolighetene som har vært den siste den preger landet, og har gjort at
mange ere lider. Vær med og be for prosjektene og for Eswa ni!
Mer u yllende rapport kommer i neste nummer av Det Gode Budskap.

DFEFs misjonsarbeid i Eswatini trenger din støtte
Du kan gi via Vipps eller l kontonummer 2801 49 98979.
Ta kontakt dersom du/dere ønsker å bli stø e- og
samarbeidspartner, enten som privatperson eller som menighet.
Som partner får du
være med og gjøre en stor forskjell for samfunn og
enkeltmennesker.
få jevnlig informasjon med historier og oppdatering fra
prosjektene.
få mulighet l å delta på misjonsturer for å følge opp prosjekt og
misjonsarbeid i Eswa ni, Sør-Afrika og Mosambik.

•
•
•

Husk en gave l Misjonskalenderen: Konto: 8220 02 84069 eller
Vipps l 542476.
Vi vil også på denne måten takke alle dere som trofast gir l Misjonskalenderen. Det er
vik ge bidrag l at vi kan fortse e å være med å spre evangeliet l «jordens ender».
Husk at du også kan få ska efradrag for gaver l Misjonskalenderen. For å få de e
registrert det må vi ha di personnummer. Ta kontakt med oss, så ordner vi de e l glede
både for deg og for misjonen!

POSTADRESSE:
DFEF Misjons og Hjemmeutvalget
Postboks 7007 St. Olavs plass
0130 Oslo

BESØKSADRESSE:
Vi tre es best e er avtale:
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St. Olavsgt.24 (5.etg)
0166 Oslo
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Led22 – tre innholdsrike, utrustende og inspirerende dager. Tre dager
laget for deg, ditt team og din kirke

Det er en stor glede å kunne ønske deg og dine hjertelig velkommen l Led22, 3. – 5. februar 2022!
Påmeldingen er nå godt i gang, og vi er fulle av forventninger l alt vi skal få oppleve sammen når vi endelig skal
samles igjen fysisk, under Led22.
Årets tema er "Sammen om kirken 2.0", og i år har vi ere spennende nyheter. Vi skal blant annet møtes på ny
lokasjon, nemlig det strålende konferansesenteret, Norges varemesse i Lillestrøm. De e og mye mer får du god info
om fra både Øystein Gjerme og Knut Idland i videoen lenger nede, se link.
I llegg får vi stor nt besøk av Glyn Barre , kjent som leder for AoG England og pastor i Audacious Church, som
årets hovedtaler. Du vil også få høre fra en nydelig buke av gamle og nye bekjentskaper fra våre egne rekker.
Sjekk ut videoen, følg oss på sosiale medier for spennende oppdateringer inn mot helgen, trykk deg inn på
påmeldingen under og bli med når vi samles i Lillestrøm, 3. – 5. februar, 2022, for de e vil du absolu ikke gå glipp
av. Vi sees!

Se video:
h ps://pinsebevegelsen.us5.list-manage.com/track/click?
u=cc2c70976cda9db1f35d6226f&id=8ced367559&e=c8a402bad6

Lenke l påmelding:
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h ps://pinsebevegelsen.us5.list-manage.com/track/click?
u=cc2c70976cda9db1f35d6226f&id=6110a60a41&e=c8a402bad6

