EXPRESS – NEWS - GATEKIRKEN
GOOD NEWS FROM LILL + EVENGREEN
LES ALT! Dette er spennende story’s ......

2 historiske bilder!
I 1984 plantet Lill og Even ARKEN pinsemenigheten i Augsburg/Germany – og startet på 0
(null). Idag er det en sterk oppegående forsamling som hver søndag samler mellom 350 og
400 personer til Gudstjenestene. I tillegg kommer det 130 barn hver søndag til
«søndagsskolen» og 150 barn hver fredag til «Royal Rangers = Speiderarbeid. Menigheten
har forøvrig et sterkt ungdommsarbeid. De to vedlagte bildene viser ARKEN-KIRKEN som
ligger i et meget flott strøk – med et stort parkområde rundt Menighets-Centeret, som byen
Augsburg har bygd. Den flott bygningen var tidligere hovedkvarteret til det amerikanske
militære som ble i Tyskland etter krigen. Bygningen har 3000 qm boligflate. Det var
myndighetene i byen Augsburg som tilbød ARKEN å kjøpe denne historiske bygningen. Det
er en glede og takknemmelighet for Lill og meg å være vitne til det som skjer her. 1. og 2.
etage er allerede ferdig renovert og ombygd – i disse dager starter renoveringsarbeidet og
ombyggingen i 3 etage. Bygningen har heis.
Byen Augsburg ble grunnlagt av keiser Augustus (Lukas 2) og er ca. 2020 år gammel. Her
var også Martin Luther og forfattet noen av sine teser.... Og her var også misjonærene Lill og
Even med sine 5 barn og startet dette arbeid som fremdeles bare vokser og vokser og
vokser.
God jul alle sammen.
Tenk så godt det er at Jesus lever!
Også i byen Augsburg drev vi Gatekirke arbeid!
Gatekirken har per idag reist til ca. 300 byer i Sveits, Østerrike og Tyskland. En rekke
menigheter har blitt plantet av Even og Lill.......

Gatekirke-kampanjene for 2019 er allerede i boks!
Prais the Lord! Det er fortsatt stor interesse for Gatekirkearbeidet i Tyskland. Vi greier
faktisk ikke å oppfylle alles ønsker om å komme til byene som vil ha besøk - og må si
nei til mange innvitasjoner.
For neste år er programmet fullt!

Vi har alltid fulgt den gylne regel - og „bare“ gå til byer og bygder som ikke har noen
menigheter på stedet. Dette har alltid hatt vår høyesrte prioritert !!
Dette for å ta vare på den apostoliske Gründer-tjenesten Gud gav oss. Fra by til by
fra by til by fra by ...... Eller rettere sagt: Apostlenes Gjerninger Kapittel 29.

UNDER! Når Gatekirken gjester en by - blir „Kirken“ stående natt og dag i byens
sentrum - oppslått. All inventur av bøker, bibler og utstyr blir værende i teltet, men
veggene blir hengt på. Vilken risiko?!
Ingen vandalsime, ikke noe herværk eller ødeleggelser av noen slag. Guds engler
passer på Gatekirken - og slik har det vært de siste 20 årene.
Da en Taxi-sjafør var vitne til dette i byen Erding ved München, var han målløs over
at ingenting hadde skjedd med Gatekirken på natta. „Jeg kjenner byen min - her er
det mye vandalisme om nettene“, sa han til meg.
Før jeg forlot Gatekirken kvelden før, ga jeg han heftet „Fra Minus til Plus“ og
forklarte han at Herren og alle hans engler passer på „Kirken“. Han leste heftet i løpet
av natta, og sa følgende til meg,
da jeg traff han dagen derpå: „I natt tok jeg mot Jesus - jeg er frelst“. Han hadde lest
bønnen på siste side i heftet. Dette fordi ingen hadde enset Gatekirken - som sto der
på natta!! Et mektig vitnesbyrd – for han!
UNDER! En gang forsøkte imidlertid en person å tenne fyr på Gatekirken, men en
Guds Engel må ha slukket brannen –
ialllfall så var det bare små merker etter noe som hadde brent.
UNDER! En annen gang var det en voldsom storm som på nattetider herjet i en by i
nærheten av den tsjekiske grensen.
Masse ødeleggelser i byen, men Gatekirken - den sto der som et mektig vitnesbyrd
om Guds kraft.
Lill og Even har tilbragt snart 50 år som misjonærer. Et meget spennende liv! Og
ennå er det ikke slutt! Takk for forbønn og all støtte i år!
Gode juleønsker fra oss hernede i Mellom-Europa. Og et sterkt og Guds-fylt
spennende nytt år – 2019! NEVER GIVE UP!
Dine spioner for Jesus i Mellom Europa
Lill-Enid og Even Walther Gründer
PS. Misjonskonto til Gatekirken: Sparebanken1 Telemark – Even W. Grüner: 2610
10 41882

