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r .ilvnert til"
' :tiisk repre-

51 mas-ionaie
" v :. Pa en saer-

han ogsa bli
mms llilSllLiIlll 1

and Han tok uuuuu
Mame en norsk Lau—

ærormte som ut fra norske
miin—«ter skulle søke a
blawmevtsionen leven-
x_{onmdle kontakten med
mum}: Lausanne-ar-
.L'tnem fikk med seg 1
riten en del varmhiertede
nm. {or misjon og evan-
enniz bla HanS' Svart,
.Gabnel Eikeli og Reidar
in lien 1 tillegg ble noen
nederskikkelser trukket
&: Missi loisø—k pa a Sikre”
Vriensionens fortsettel-
Z.»"ekst 1 norsk kris'tenii'v.
Radar Eriksen, statskir-
5'. som da var ansatt 1
”Jioriselskapet. er en

m ble sterkt preget av
.ensionen og har be

.‘e for a kanalise"re Lau-
E*L'Bllirene ideer om kir-
m 0% evangelise'nng inn i
[ kirkenrkelighet. Jan
“'9'- fiuxa han statskirkeL
W. da 1.1r ansatt 1 Mari'-

  

       

   ” ”:|: ziiuusi kunne
rir Sandvik Folket

umw lngnd Stuksrud,
Ukr skolens 15 elevkull
Trevirwlkommen ca 55
fit fra hele landet og fra
ind-"' kann-r av verden. En
6 dl". foreldre og .in'dre var

:‘fd '.11 mm- pa apnings-fes
t-nnlrwm blr dyktig ledet av

“norm Jørgensen

LHL h‘L‘mnghhfl'F under-
”! Mum betydningen

.il-n- I'ra den tredje verden fikk
uuxti-rket visjon for evangelise-

under Lausarme-kongressen i
“w. "tm KS presenterte vi noe av hva
' M 1-11 mm— til av ekspansjon. Men

«ilter- verden? Og vart” eget Nor-

bevegeLsen. ble en talsmann for
evangelienng og fornyelse. i
intime-bevegelsens and.
Slik kunne mange navn på un-
uc- ledere vært nevnt som fikk
sin framtidige ledertieneste
sterkt preget av begivenhetene
1 Lausanne sommeren 1974
Lausann'e 1974 har nok satt et
mer ettertrykkelig stempel på
norsk. kristenhet enn mange
aner.

lntemasJo'nal on'enten'ng
Den norske Lausann'ekomite

ble dannet pa grunn av en in-
temasjonai begivenhet Den in-
temaspnale on'entenn'gen har
vært selvskreven fra første
stund. Noe av det Viktigste
komiteen har' foretatt seg. er a
sørge for norsk deltakelse 1 in
tA-masionale tum Den muma
whim]: l.li'.1-!*llf.0n11tr mam-
nifst biskop Luieni som norsk
medlem inntil han ble syk som-
meren 1978. 0g de siste årene
har Norge vært representert
ved biskop Hakon Andersen og
nus'jonssekretær Kirs'ti Mos—
voll I underkomi'teen har sær-
skil't fakultetslektor ved Menig»
hetsfakultetet, Tormod Engels-
v1k'en. spilt en betydningsfull
rolle. Han er med i arbeids-
komiteen for teologiske spørs-
mål. som arrangerte den inter-
nasjonale konsultasjon om Den
Hellige Ånd og verdensevan-
gelise'nnge'n i 1985. Her var
faktis'k nordmannen Engelsvi-
ken den dn'vende kraft bak he-
le konferansen. Dire'ktør 1' IM-
MI, Sigurd" Aske, er medlem av
arbeidskomiteen for kom-
murukasj'on. og 1' pen'oden
1981—85 var Jan-Aage Torp fra
pinse'bevegelsen med i' arbeids—
komiteen for bønn. og var føl-
gelig" en medarrangør av den
store Bønnekongressen i
Sør-Korea pinse'n 1984.

Åpningsfest på Sandvik
av holdninger foran det nye
året. at det møtes med en
åpen og positiv innstilling.
Stikkord som tro. toleranse.
tålmodighet og tilgivelse
kan være avgjørende for up
byttet av et så Viktig år som
et folkehøyskolear er.

Til en åpningsfest hører
det med forskjellige ting. så
som musikalsk underhold-
ning, en lysbilde-nindtur i
tidligere elevkulls aktivi- 

Gabriel Eikeli har vært med i
den norske Lausannekomueen
som biskop Utne": tok mutati-
vel til.

En annen viktig oppgave for
den norske komiteen har vært
a sørge for norsk. deltakelse 1' m-
temasjonale konferanse hvor
Vis'jonen fra Lausanne blir"
fomiidlet og Videreutv1klet Det
har vært en rekke slike kon-
feranser. en del av mindre ka
rnku'r mm hur mx-mm med
Udllllglbklf ng strategiske spørs-
mål med hensyn til verdens-
evangeliserin'gen. De mest
kjente konferanser er vel
Pattaya—1980 1' Thailand, der
vel 1000 deltakere arbeidet
med spørsmålet: Hvordan skal
vi na jordens folkeslag". De
norske deltakerne opplevde
her amerikansk metodikk' og
n'amganganåte på sitt mest ty-
piske. med stor vekt på strategi
og tilsv'arende liten vekt på te
ologi/det bibelske fundament.

Den neste store konferanse var
Bønnekongressen i Sør-Korea
1984, der Oddvar Søvik og
Jan-Aage Torp opplevde en
ukes bønnemøter med 3000 del-
takere ha alle nasjoner. Pa nytt
ble veldig mye giennomført på
arnenkanske' premisser. men
møtet med en bedende koro
ansk kristenhet satte et kvali-
tetsstempel på hele arrange
menetet

Her rører v1 vel ved noe som

     
    

   
  
   

  

     
  

 

mgr. Visesang oe andakt. —
alt fint utført av skolens per
sonaie. Det ble også brukt
hilsen fra foreldre og fra to
-gammelelever- fra flora
recs kull, som hadde tatt lu
ren til skolen for a gi gode
-rAd- til nye elever

Når det så legges til at ser
veringen var rikelig og god
kan man trygt si at det 15
skoleåret fikk on nn start

4hr

Sigurd Aske,direk1011 IMM].
er medlem av arbeidskumueen
for kommunikasjon

har vært foruroligende i til-
takende grad mn'enfor den in-
temas'ionale Lausannebevegel-
sen. skal amerikanske dollar
gjøre det tvingende nødvendig
a mennomføre alle LausanmL
arran'izenu-nter pa
ke premiss-r" Den nnmke hold-
ningen er klar LA'LL'Wine—a'li
sjonen er internasjonal. og må
gjenspeile hele den verdensvide
kristenhet!

Danvikvkonferanse'ne
Det kanskje vesentligste"

middel t1] :1 spre Lausannevi-
sjonen 1' Norge har vært de så-
kalte Damm-konferansene
som arrangeres annenhver høst
på Danvik Folkehøyskole i
Drammen Her har norske
prester. pastorer, forkynnere og
misjonærer blitt konfrontert
med det ypperste innenfor in-
ternasjonal evangelisering og
misjon Hvem kan vel glemme
møtet med den aldrende kirke
vekstfpi'oneren Donald McGav-
ran i 1980'. Møtet med hans
tenkning betydde innlednin-
gen til" noe helt nytt for mange
yngre kroene. Den første gene
misekretær 1' Lausannebeveg-
elsen ghaneseren Gottn'ied

bidrog til” a høy-
ne den mtemasionale hems—'
thet ved sin” deltakelse på
Danvik 1' 1m 1980 og 1982.

Evangelisten Leigh'trm Ford,
kjent som svoger til Bill'y Gra-
ham talte om evangelistens
betydning og rolle 1 1984. Og
kanslde det Viktigste ved
Damm-konferansene har vært
at norske ledere. yngre og eldre.
har kunnet møtes til bønn og
samtale 1' en så insp'irerende
sammenheng som Lausanne—
bevegelsen er. Verdien av dette
kan ikke males

29. september til 1. oktober i
ar avholdes den femte Dan
Vik—konferanse. Et stort antall
pmse'vemer er innbudt og vri" 

Jun Aage Torp tar med ! ar
bcmkonuievn [nr bønn 19" lb
Han var medarrangør at" den
store Bønnekonqreum lSOr'KU
rea pinnen 1934

sammen med 150 deltakere lia
alle kristne leirer møte den
lausanmuispirerte Viskum-n
om storbyevangeiisermu
Amerikaneren Raymond Bak
ke er viden anerkient for mn
innsikt 0g nød for styrbyeiu—s
evangelisering, og hør vil vi nnlf.
bli mmmmu-n mo-d 111mm"
og ideer som blir toneangiven-
de i det kommt-nd:- "Min-t
Finn-forstad" Egil Svartdahl
er en av talerne denne gangen. i
et panelopplegg som tar for seg
samarbeids- og konkurranse-
forth i evangehseririgsarbeid
i Norge.

Framtiden
lausanne-bevegelsen inter-

naslonait og nasjonalt i Norge.
er i et generasjons-skifte. For
Norges vedkommende har me-
nerasjomskinet spesielt stor
betydning" på grunn av de tran—
ge ka: ekumemkken' lever un—
der. Fram til den neste store
Lausannekongnas 1' 1989 vil le-
dersammenætningen i Den
norske lausannekomite bli
nokså forandret. Det er due le
dere som får mam for å be
vare Lausanne som en ekte vi-
sjonær inspirasionsbevegeise.
Blir Lausanne en ny tørr orga—
nismen” har den ikke livets
rett.

Etter min vurdering bør Lau-
sannebevegelsen i Norge pre-
ga 1 liarnude'n av ledere som
våger å stå for positive. billen-'
ke holdninger til evangelisaing
og mimn Ledere som tørr og
ledere som vri' lederskapet 1 en
slik” bevegelse kan fort stivne 1
innadvendt kameraderi og sne
ver hensyntagen til hverandre.

Detkanfortblitil'enliteneli—
teklubbsom surrer hverandru
mustn‘t-n deter importen
som må leve og råde. VLvonen
om at evangeliet skal nå fram
ul heleprdens befolkrnng 1' var
levetid. m det lykkes?

  


