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Nå har du et nytt blad fra oss i dine hender. Her finner du bl.a. et intervju med
kunstneren Vivian Zahl Olsen og hvordan hun opplevde å møte Jesus. Vi er så
heldig å ha henne som styremedlem i EIF. Hun er glødende opptatt av å dele
sin tro med andre. Nettopp derfor er vi så glade over å ha henne med.
Vi vet at du som støttepartner og leser av Europa i Fokus deler den samme
gløden og iveren. Slike folk trenger vi! Takk for at du er med oss.
Vi gleder oss til samarbeidet i 2014

Hjertelig hilsen fra Berit Johansen

F R A N T Z J O H A N S EN:

Om «kloakkbarna»

D

et er en stund siden vi skrev om de såkalte kloakkbarna,
og mange har stilt oss spørsmål om hvordan det går med
dem. Som vi har skrevet i forskjellige artikler går det
bra med de aller fleste, men dessverre er det fortsatt noen som
driver rundt på gatene. Miljøet har hardnet til, og nå er det ikke
lenger bare limposen man ser i hendene på dem. Nå er den byttet
ut med sprøyter og sterkere rusmidler. Når det gjelder stoffmisbrukerne samarbeider vi med «Teen Challenge» som vi støtter og
har skrevet om flere ganger.
Arbeidet fortsetter gjennom de nasjonale medarbeiderne
med lederen Florin Ianovici som har hatt ansvaret fra begynnelsen av. Han, sammen alle de andre medarbeiderne, gjør en
fantastisk innsats på gaten, nødhjelpssenteret og på Liv & Lys
senteret. Barna og ungdommene på senteret trives. Av naturlige grunner er det ikke mange igjen av dem vi tok inn. De er for
lengst voksne, og mange av dem har stiftet egne familier og
flyttet ut. Flere står for tur, og mange er i utdannelse.
Dette er en strategi vi jobber etter hele tiden. Så fort det er
mulig, overlater vi hovedansvaret til våre nasjonale ledere som
driver arbeidet videre. Vi har lært dem opp, og de fører visjonen
videre, selv om vi følger opp med råd og veiledning hele veien.
Nasjonaliseringen av arbeidet bidrar til at vi kan utvide
arbeidet og gå videre til nye steder. På den måten har vi nå kunnet konsentrere oss sterkere om arbeidet i Bulgaria og landene
omkring.
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Nå jobber vi med å nasjonalisere flere av våre prosjekter både
i Romania og Bulgaria.
Arbeidet nasjonalt går veldig bra. Vi har dyktige medarbeidere og ledere, men det er jo klart at de fortsatt vil være avhengige
av den økonomiske støtten en tid framover. Derfor jobber vi her
hjemme i Norge for å få nok støttepartnere til å ta ansvar slik at
prosjektene kan gå videre.

Liv og Lys senteret i Bucharest

DE SÅ MOR BRENNE INNE
HVORDAN GIKK DET MED DEM?

D

u som har fulgt med og lest Europa
i Fokus over tid, husker kanskje
reportasjen i Blad nr.4 – 2010 om
søskenflokken som ble hentet til Barnehjemmet Debora?
Her er et tilbakeblikk på historien:
Familien med åtte barn bodde i et lite
fattigslig hus i utkanten av byen Arad. En
morgen da mammaen i huset skulle tenne
i ovnen, gikk det fryktelig galt. Et eller
annet eksploderte og på få minutter var
huset fullstendig overtent. Vlad på bare
åtte år klarte å redde sine søsken ut av
flammene, men mammaen kom seg ikke
ut. Hun brant inne mens barna sto ute i
kulda og både så og hørte hva som hendte.
Dette skjedde en kald februardag i 2010.
En stor familie sto plutselig både morløse
og husløse. Faren var på arbeid da det
skjedde. Da han kom hjem til tragedien
fikk han selvfølgelig sjokk, men klarte å
finne et annet gammelt hus de kunne bo
i, og han prøvde etter beste evne å ta vare
på barna med alt det innebar. Til slutt ble

det likevel for mye, han skulle passe jobben sin, få barna på skole, gi dem mat
og klær, i det hele tatt; være både far
og mor. En svært nedbrutt og sorgfull
mann kom etter en tid til at han måtte
gi fra seg barna. Heldigvis kjente han
til Deborahjemmet, da folk derfra
hadde prøvd å hjelpe til i den vanskelige perioden.
1. oktober 2010 dro Frantz Johansen sammen med lederne på hjemmet for å hente de 5 minste barna.
Det var tøft for alle, og Frantz
forteller at det var hjerteskjærende
å se pappaen som sto igjen, nedbrutt og fattig, men likevel glad
for at barna kunne bli tatt vare på.
Hele tiden etterpå har han flittig
På ankom
besøkt dem og nå gleder han seg
stdagen. F
em spente
m
og litt red
erke til Vla
over at det går så bra. Selvfølgelig
de søsken
d som hold
. Legg
e
r
ru
n
dt sine sm
det dem u
har de vært preget av hendelsen,
åsøsken. H
t av flamm
an redene og er
fortsatt d
storebrore
særlig Vlad, den største av guten omsorg
n.
sfulle
tene. Men kjærlighet og omsorg
kan utrette mirakler.

Ioana, den største av de fem, går i dag i

Vlad går nå i 5. klasse. Han elsker å lese og

Denisa, Denis og Iordana er de tre minste

9. klasse. Er blitt ei åpen og positiv tenår-

tilbringer gjerne tiden over ei åpen bok. Ellers er

av søskenflokken. Om dem er det bare

ingsjente som sprer mye glede rundt seg.

han på pletten så fort noen trenger hans hjelp.

å si: De har rett og slett blitt hjemmets

Heldigvis er hun av natur lett til sinns, noe

Fortsatt er han den omsorgsfulle storebroren

gledesspredere.

som har hjulpet henne i sorgarbeidet. Men fra

og er en ansvarsfull gutt på alle måter. Han er

første dag på hjemmet tok hun ansvar for sine

nok den som har vært mest preget av tragedien,

småsøsken og er svært opptatt av at de skal

men det går stadig bedre. Minnene er selvfølge-

holde sammen, så på mange måter har hun

lig der, men nå snakker han om det og har etter

nok tatt en mammarolle.

hvert blitt en gladere gutt.
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EN KUNSTNER MED BRANN
V

ivian Zahl Olsen har vært utøvende
kunstner i 50 år, etter at hun gikk ut fra
Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i 1964. Hun har i alle år jobbet freelance. 30
år for NRK Fjernsynet og ellers for de største
forlagene her i landet. Hun har illustrert over
70 bøker, og flere kjenner nok igjen figurer som
Flode og fru Pigalopp, både fra fjernsynet og
bøker.
Vi har ikke vært lenge sammen med Vivian
før hun klart presiserer at «hvis ikke Gud hadde
skapt meg med et tegnetalent, hadde jeg ikke
tegnet en strek».
Etter at hun ble frelst for 25 år siden ønsker
hun å ære Gud med alt hun gjør, både som
kunstner og som troende. 10. juli 1989 skjedde
det et mirakel i Vivians liv. Etter å ha søkt i
New Age, nyreligiøsitet, i mange år, og vært en
innbitt kristendoms-motstander, faller hun
på kne ved sofaen i stua og sier: «Gud, hvis du
finnes må du hjelpe meg!» Et lys viser seg i rommet, og hun hører i sitt indre en stemme som
sier: «Gå til bokhylla – ta Bibelen og bli kjent
med Jesus!!!» Litt av en overraskelse! OK! Hun
slo opp i Ny testamentet og opplevde at Ordet
hun leste var levende! Hun var nå blitt 47 år og
sier: «da var det sannelig på tide og møte han
som hadde skapt meg!»
Hvordan kunne dette skje? «Mamma
hadde bedt for meg i alle år. Jeg hadde gått
på søndags-skolen som de fleste barn gjorde i
50-åra. Husker spesielt flanellografen, med alle
figurene. Har alltid vært opptatt av bilder.»
Hun forteller videre at hun ble fortvilet
over alle andre som hun snakket med, som
også hadde misforstått kjærlighetsbudskapet
og ikke visste hvordan de skulle få kontakt
med Gud og få del i Hans ledelse gjennom livet.
Og etter at jordelivet er slutt, nå Himmelen og
treffe kjente og kjære som har gått i forveien.
«Skriv en bok» sa Herren til meg en dag jeg
sukket til ham om problemet. Jeg hadde aldri
skrevet noen bok tidligere, men jeg opplevde
at han ledet meg til å skrive min første bok som
fikk navnet «Gud gjør ingen religiøs.» Som billedkunstner og illustratør var det naturlig for
meg også å illustrere med forklarende tegninger. Boka kom ut i 1992 på Cappelen Forlag, og
ble godt mottatt. 10 opplag så langt og over
40.000 eksemplarer. Men det som gleder meg
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FOR MISJON!

NY HJEMMESIDE
Vi har fått ny hjemmeside!

Mandag 10. juli 1989 kl 14.00 falt Vivian
Zahl Olsen for første gang på kne og ba til
Gud. Hun opplevde en spontan frelse, og ble
«født på ny» gjennom sitt møte med Jesus.
I denne boka forteller hun på en personlig og
åpen måte om sin omvendelse, sin tro og et
liv fylt av nytt innhold. I ﬂere år var hun på jakt etter en dypere
mening med tilværelsen, uten å ﬁnne svar, hverken i «Elsk deg
selv»-bølgen, eller New Age-litteraturen. Med stor selvironi
og mye humor skildrer hun sin søken og sine fordommer mot
kristendommen, og gir et rikt bilde av det nye livet hun har fått.
Gud gjør ingen religiøs er en vakker og gripende bok. Med sine
særegne illustrasjoner og like særegne uttrykksmåte, er det blitt en
bok fri for moralisme og fordommer; en bok som kan åpne en dør
for alle dem som leter, men ikke ﬁnner.

ISBN 978-82-7341-987-3

ISBN: 978-82-7341-987-3

HERMON

FORLAG
www.hermon.no

9 788273 419873
www.hermon.no

Boka Pappa´n min kan lage
trær, han!
Hermon Forlag

Boka Gud gjør ingen religiøs.
Hermon Forlag

aller mest er at mange har kommet
til tro etter å ha lest den! I dag er det
Hermon Forlag som har overtatt utgivelsen.
Vivian virker så trygg i sin tro der
hun sitter i sitt hjem og forteller sin
historie. «Tviler du aldri, Vivian?»
«Nei, ikke en eneste gang siden jeg ble
frelst har jeg tvilt på Hans eksistens!
Mitt møte med Jesus var så kraftfullt,
at det går ikke an å tvile! Jeg dyrker
fellesskapet med Ham i Ordet, bønnen
og det kristne fellesskapet. Og så er
jeg så heldig å få være med i styret i
Europa i Fokus, sammen med mannen
min Per. Både den humanitære hjelpen og den evangeliske virksomheten
går hånd i hånd. Dette gir troverdighet, hjelp og nye liv hvert år til stadig
flere trengende i Romania og Bulgaria.
Sigøynerne får hjelp der de bor. Ellers
er faren stor for at foreldrene forlate
barna sine for å dra til utlandet for å
tjene til livets opphold. Har du sett
fattigdommen og elendigheten vil du
gjerne bidra med ditt. La meg også
sende en stor takk til alle støttepartnerne i misjonen for at de er så trofaste! Tusen takk! Herren skal lønne
dere på den store dagen når målet er
nådd!»

Vivians siste bok, «Pappa’n min
kan lage trær, han» kom ut i oktober
2013. Dette er en billedbok for barn
men som alle aldre kan ha glede av. Vi
kjenner igjen hennes frodige og fargerike tegninger. Teksten har hun også
stått for. En fantasi som går langt
utover virkeligheten! Selv sier hun:
«Guds skaperverk er så fantastisk og
utrolig. Boka skal få unger til å forstå
at det er Gud som er skaper før de begynner på skolen hvor de risikerer å få
høre om en løgn som heter evolusjon.»

Den gamle siden vår var bare tilgjengelig
på Pc og var på mange måter utdatert.
Nå kan du lese hjemmesiden vår både på
Ipad, Iphone og Pc .Bladet vårt kan du
også lese på den nye siden.
Adressen er den samme som før:

www.europaifokus.no

PS:
Husk å melde oss adresseendring om du flytter.

TESTAMENTARISKE
GAVER
De siste årene har vi fått noen testamentariske gaver. Det er rørende å
tenke på at noen tenker på misjonen
også når dette livet går mot slutten.
På den måten kan man gjøre en
forskjell også etter sin død!
Tenker du i de samme baner?
Ta kontakt med lensmann eller advokat så får du hjelp med det.
Illustrasjon fra boka Pappa´n min kan
lage trær, han!
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ål:

Flere store konferanser planlagt i 2014

de ut
nærer

Det blir konferanser både i Hellas, Montenegro, Kosovo og Albania

IGE SISTE MISJONÆR BLE SENDT UT HØSTEN 2012

både materiell og åndelig hjelp, derfor har Allerede da Samuel søkte om å komme
har lenge
inn på Team Action skolen skrev han at
det lenge vært et ønske om å gjøre noe
særlig har
hans kall var å gå til nye steder. Og etder.
som ligger
tersom tiden gikk ble han bare mer og mer
Samuel Florin Olteanu er 22 år og
r fleste i
overbevist og det ble stor begeistring da
ugift. Han gikk ut av Team Action skolen
e ødelagt
han tilkjennega sitt kall til Bailesti som de
våren 2012, og hele hans ønske har vært å
nbyggerne
hadde bedt så mye for. I et spesielt møte i
tjene Gud der det var mest bruk for ham.
er de å
Frantz med greske brødre som nå er med i arrangementskomiteen
Fra en av de mange konferanser vi har hatt.
Bethany-kirken ble han velsignet og sendt
Samuel er oppvokst i et kristent hjem
å godt de
for en større satsning i Hellas.
ut til tjeneste.
og kommer fra Timis området, nærmere
orer og EUOg Samuel
er alt
I full men
ganggår
med evan-nesker fra flere av de baltiske land. Folk
bestemt
fra
landsbyen
Ghiroda.
behøver
har ikke verken
bil eller
sykler,
ekkelse er som en ildebrann. Den
gelisering,
menighetsarbeid
og
til fots for å spre budskapet om Jesus.barnear- blir grepet av budskapet, blir frelst og
sprer om seg som ild i tørt gress.
beid.pastorkonferanse
Til og med et barnekor
er han i gangsprer budskapet videre til sine familier,
Etter siste
like før
Hundrevis blir frelst og nye memed!
jul fikk jeg høre de mest rørende histonigheter plantes. De nye predikantene
slekt og venner. Akkurat på samme måte
Føravjul
klarte
han å få i gang
rier. Mange
våre
predikanter
kunneen skikkesom kommer ut fra våre bibelskoler er
som i Bulgaria. Det resulterer i mange
ligom
kampanje
medmat,
utdeling
av mat og klær.
fortelle
dager uten
om familien
ivrige og setter i gang nye menigheter.
venneflokker og menigheter i flere av de
Vi
ber
våre
lesere
om
å
huske
på
Samuel
som satt hjemme uten penger og mat,
De starter gjerne med egne familier,
baltiske landene. Nå ber de om hjelp til
bønner.
Hanopplevde
har sannelig
ikke reistå komme videre. Derfor har vi i Europa i
men ati sine
de midt
i dette
mirakler
deretter slektninger og venner. Når
detnår
letteste
stedet,
har Gud sendt
ved attil
Gud,
det var
mest men
prekært,
det blir for trangt om plassen i hjemFokus, sammen med våre medarbeidere
ham
dit,
så
lykkes
det.
sendte mennesker til dem med mat og
mene blir det leid kommunehus, skoler
i Bulgaria, tatt høyde for å arrangere 4

V

og samfunnshus. Etter en tid blir det
samlet nok penger til å sette i gang med
bygging. Vi har opprettet en byggekasse
hvor de menigheter som har mulighet
kan være med å gi et offer. Europa i Fokus er jo en selvsagt resurs som bidrar til
dette. På denne måten vokser det fram
menighet etter menighet. Til tross for
stor fattigdom og mange utfordringer,
drar de fra by til by og forkynner evangeliets budskap. Mange av predikantene

penger. Herren svikter ikke sine egne.
Det er klart at vi ikke er blitt lovet et liv
uten motstand, strid og problemer, men
kraft til å møte de utfordringene, se det
har vi blitt lovet!
Pastorene Simion Vadean,

VEKKELSEN SPRER SEG
Nelu Popelea,Dr. Rivis Tipei,
Vekkelsen
sprer seg
med enorm styrke.
presidenten
for Pinsebevegelsenland
I Romania
og pastor
Land etter
i områdene
rundt på
Simon Tumota (Leder for
Balkan får merke det. Våre mange store
T.A.Skolen) la sine hender på
konferanser
stadig
besøkt av menSamuel blir
Oltenau
og velsignet
ham til tjeneste.

Kriminelt gode
www.wera.no
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FORM FARM
visuell kommunikasjon
LOGO / VISUELL IDENTITET / MAGASINER
Ta kontakt for en uforpliktende samtale
Tlf.: 995 35 125

konferanser i 2014, fordelt på Hellas,
Montenegro, Kosovo og Albania.
Dette blir en stor satsning som vil
koste en del penger, men vi føler at
tiden er kommet for disse landene. Med
tanke på hva disse landene har gjennomgått av kriger og økonomisk kaos,
tror jeg Gud har en spesiell tid for disse
folkeslagene. Vi bør ”kaste ut garna” der
hvor det er fisk.

Fra Frantz minnebok
Bønneunderet på søppelfyllingen

V

ed et av mine besøk til Hellas på
90 tallet hadde jeg mange opplevelser. Jeg husker en gang jeg
besøkte Tessaloniki sammen med min
medarbeider og venn, René Zannelato. Vi
hadde prekt i den gamle pinsemenigheten
i byen og skulle reise videre neste dag. På
en eller annen måte fikk vi det for oss at
vi skulle besøke byens søppelfylling. Den
lå litt utenfor byen, men vi fikk en guide
til å kjøre oss dit. Vel fremme møtte det
oss et syn jeg aldri kommer til å glemme.
Hundrevis av møkkete og skitne sigøynere hadde slått seg ned på fyllingen. Der
sto det skur etter skur så langt øyet så.
Ettersom Rene Zannelato snakker flytende romanés (sigøynerspråket) kunne
vi samtale med dem. Det viste seg at

dette var albanske flyktninger som hadde
kommet over fjellene fra Albania. Det var
et fryktelig syn. Utsultede, halvnakne og
desperate mennesker som prøvde å overleve på best mulig vis. Under samtalen
kom det fram at de var i desperat behov
av mat og klær, og ikke minst, jobb for å
kunne livnære seg.
Vi spurte dem om vi kunne få be
sammen med dem. Under bønnen får
jeg et profetisk budskap om at hjelpen
var nær, og ville komme innen dagen var
omme. Jeg ble veldig anfektet av budskapet mitt, og lurte på hvordan dette skulle
skje. Vel tilbake til menigheten kommer
pastoren til oss og sier: «Vi har fått et
stort problem. To trailere, fullastet med
mat og klær til Albania, har fått motor-

trøbbel og kommer ikke videre, og vi har
ikke plass til å ta i mot det.» «Oj», sa vi i
kor. «Her er bønnesvaret!» I full fart fikk
vi leid inn lastebiler og folk som losset
trailerne over på de mindre lastebilene for
å kjøre det videre til våre venner på søppelfyllingen. Da vi ankom med den karavanen, fullastet med hva de behøvde, så de
på oss som guder, men vi kunne fortelle
hele historien. Der, på søppelfyllingen,
ble det frelsesmøter. En herlig opplevelse
som stadfester Guds ledelse og kall.
Flere av disse som ble frelst den
gangen har vi nå kontakt med og er ivrige
sjelevinnere. Når slike kommer og ber
om videre hjelp, kan vi ikke si nei. Det er i
dette området vi nå skal ha et av storstevnene.

Omtrent slik så det ut i leiren i Hellas, bare mye mer folk. Dette bildet er fra en annen leir.

HJELP D

OSS Å
HJELPE

isse konferansene vil koste en del penger,
men jeg har opplevd igjen og igjen at det
er venner i Norge som brenner for det samme
som oss. Når vi har satt i gang i tro, har det alltid vært noen der ute som har følt det samme
og sendt sine midler. Som et resultat av dette
har vi kunnet bygge opp et nettverk av hundrevis av menigheter og flere bibelskoler. Bare

evigheten vil vise hva dette har betydd.
Derfor tror vi at du vil stå sammen med oss
i dette også. Er du med og sår inn i Guds rike, vil
du ikke angre, men kjenne en himmelsk glede
over alle de sjeler som gjennom deg blir vunnet
for Gud.

Takk skal du ha!
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Alt misjonsarbeid er teamarbeid
Uten at flere enn oss opplever et kall fra Gud, var det lite vi kunne gjøre
alene. Vi trenger hverandre! Lavinia Motocan er MOR på barnehjemmet
Debora i Arad. Her er hennes historie:

G

jennom hele skoletiden ba jeg til
Gud om å bli ledet inn i det arbeidet jeg skulle ha. Etter at jeg var
ferdig på fakultetet møtte jeg en skolevenninne som fortalte meg om barnehjemmet
Debora. Da falt brikkene på plass. Dette er
ikke en jobb man bare går til, gjør sin plikt,
glemmer det hele og går hjem. Denne jobben er så mye mer; Her blir man følelses-

messig involvert, blir oppriktig glad i barna
som lever i hjerte og tanker hele tiden. Er
man borte fra dem en dag, savner man
dem og man ønsker det beste for dem.
Sagt med få ord; Disse barna og ungdommene er blitt en del av livet mitt.
Jeg må også fortelle noe som hendte
meg en sommer for to år siden: En natt
hadde jeg en ekkel drøm om at noen dyt-

The story of Lavinia.

Våre utfordringer:
• Drift av gatebarnsentrene
• Daglig matutdeling
• Utvidelse av skoletilbudet

Til Europa i Fokus, Boks 34, 3001 Drammen
Ønsker bladet tilsendt gratis
Støttepartner

• Vedlikehold av materiell
• Familiehjelpen
• Holde bibelskolene i gang

Vi behøver fortsatt din hjelp

tet meg slik at jeg falt og slo hodet i en
stein. Jeg våknet av drømmen som var så
sterk at jeg formelig følte smerten. Jeg
klarte til slutt å riste av meg drømmen
og tenkte ikke så mye mer på den. En tid
senere skulle vi på leir med barna. Vi drar
hver sommer til Casoia, ca. 50 km. fra
Arad. Alle gledet seg, både store og små.
Vi hadde et fantastisk opphold fullt av lek
og latter, sang, spørreleker og bibelundervisning. Kort sagt; Alle storkoste seg.
Men så, siste dagen skjedde det. Vi
skulle løpe om kapp. Plutselig kjente jeg
som om noen dyttet meg, og jeg falt rett
bakover og slo hodet mot en stein, noe
som resulterte i brudd på hjerneskallen.
Som i en tåke så jeg alle som sto rundt
meg. Plutselig husket jeg også drømmen
og noe sa meg; Dette klarer du ikke! Men
så kom fornemmelsen av alle som sto
rundt meg og ba. Jeg kan ikke forklare det
annerledes enn at de med sin kjærlighet
og sine bønner, dro meg tilbake til livet.
Det ble mange søvnløse netter, mange
sykehusbesøk og undersøkelser. Men det
som har hjulpet meg tilbake er kjærligheten og forbønnene fra barna og de andre
ansatte.
Tenk å være omsluttet av en slik
varme. Jeg har verdens beste arbeidsplass!
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