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Theisen jr. gløtter litt tilbake på tidligere hendelser. Drikk gjerne et glass sitronbrus og ta 
en durabelig kullsyreutblåsning før du leser videre." Så, så Pernille!!! Det holder med et 
glass!"  

Pastor John Henrik Mienna, sneipen hans (Kristoffer) og 
jeg dura til Nord-Sverige i desember. John Henrik, som er 
same, har et kall og en salvelse til å nå sitt eget folk. Vi 
smatt innom tettstedet Øvre Sopporo og senere byen Kiruna. 
Det bor mange samer på disse plassene. "The Miennas" 
dukka opp i samekofter på møtene, og pastoren fra Kirkenes 
røska ut noen vekkelsessanger fra gitarstrengene. Deretter 
prekte han Kristus. Det som var enormt fett, var at ca. 
halvparten av de som tråkka innom, var møtefremmede. Så 
John Henrik hadde flere spenstige anledninger til å knalle 
ut evangeliet. Og dem snuppa han med hjertens lyst. Vi tror 
at Den Hellige Ånd fikk spadd inn Gudsordet fra himmelen 
inn i hjertene til flokken. Vræl gjerne noen halleluja, utblåst 
som noen hylende granater fra en bazooka. Gud smiler til 
deg når det dundrer lovsang til Ham gjennom 

åndeverdenen, veit du. "Nei, nei, Pernille! Ikke drass fram tuba`n fra unionstida!!! Mamma 
bruker åpninga på den som oppbevaringsplass for brukte Q-tips, skjønner`u!"  

Den suverene boka sier i Joh.13.34-35:"Et nytt bud gir jeg dere:Dere skal elske hverandre! 
Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre." Kjærligheten fra Herren Gud, som 
florerer blant de kristne, kommer til å bli pøst ut til Norges befolkning og rotere som en 
virvelvind i hele samfunnet. I disse oppkvikkende forsoningstider er det herlig å registrere at 
de kristne elsker hverandre og setter pris på hverandre. Menigheter slås sammen, og 
slagkraften fra Den Hellige Ånd fyker dermed ut gjennom de kristne enda mer effektfullt. 
Arctic-kirken og pinsemenigheten Smyrna har hatt en rekke fellesmøter de siste månedene. 
Festlig å se gleden og iveren for at de troende skal stå sammen i den hensikt å vinne verden 
for Jesus Kristus! Myste på helbredelsesvideoen med Benny Hinn/Oral Roberts hjemme hos et 
par av de eldre pinsevennene. Da er`e åpent, kan man si! Heftige bønnemøter har vi også 
hatt. Rist ut noen dype lovsangstoner fra din saftige strupe til Jesu Kristi ære! Den Hellige 
Ånds verk er vidunderlig og enestående. Priset være Herren! "Pernille, da! Ikke la den feite 
katta kvesse klørne sine på Svigermors tunge!! Mamma kjøpte den jo for to dager siden i 
blomstersjappa...!!!  

Anne Lise og jeg har styrt litt med bryllupsforberedelsene. Dama er atskillig mer praktisk 
anlagt enn meg, og det opplever jeg som en GUDS NÅDE OG VELSIGNELSE. Hun har 
virkelig hodet på rett plass, så jeg slipper å gynge i sangen:"Sitter her på trappa og venter på 
`a Marta." Anne Lise er nemlig i farta. Hun glemmer ikke ting over natta. Det går ikke på 
ratataaa! For Anne Lise nekter å legge seg under matta. "Er`u spenna gæærn, Pernille! 
Tenker du på å sende diktsamlinga til Theisen jr. fram til Nobelkomiteen i Stockholm!!????? 
Han digga verken de depressive skuespillene til Ibsen eller de tungsindige romanene til Tarjei 
Vesaas. Amalie Skram- bøkene gadd han ikke engang å glo i. Theisen jr. ha`kke kulturell 
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peiling, skjønner`u!! Han liker heller å glede seg i Herren, enn å dyppe skallen sin i en norsk 
skilsmisseblekke!" Brødre og søstre i Herren! La gledesgaloppen fra Den Hellige Ånd 
romstere kraftig i deres hjerter. Fryd og gled dere, for GUD ER SÅ GOD! Glory to Jesus! 
AMEN!!!  

I februar kommer Christin og jeg til å rulle ned til Kovda-området igjen. Med på turen vil vi 
ha med en Kristus-fanatiker fra Arctic-kirken som heter Bjørn Kvamme. Han elsker Jesus 
Kristus og brenner etter å se hva Gud gjør i Russland. Jeg kommer til å preke og undervise 
om Herrens formidable Ord. Be gjerne for oss. Be om at Herren skal sende en flodbølge av 
tegn, under og mirakler, der Jesus Kristus blir æret så kraftig, at russerne kjører igang en 
livlig og glødende "grand galla" full av fyr og Den Hellige Ånd. Be om at disiplene blir 
styrket og oppmuntret til videre tjeneste etter Ordets forkynnelse. Glory to Jesus! Sleng gjerne 
på CD`n:"Lovsanger for en ny generasjon", og når "ORDET HOLDER DEG PÅ SPORET" 
tyter ut igjennom lufteventilen, så tenk på hvordan Herrens seierrike gjerninger smeller til og 
forherliger Jesus overalt. Gap opp og slå en bresje i åndeverdenen ved å la hyllester til 
Himmelens Gud trille ut fra din utsøkte tunge! Priset være Jesus Kristus! "Pernille!!! Ikke 
bruk boksåpner`n på CD- spiller`n!! Pappa har pressa gamle frimerker inni den, men nå 
fjerner vi dem med støvsuger`n, og slenger på lovsangsskiva istedenfor. Vi skal ha en radikal 
Jesus-fest her i kåken, skjønner`u, jenta mi!"  

Tusen takk for all forbønn og økonomisk støtte. Må Herren tre over dere sin kappe av 
hellighet og profetisk begeistring! Og må Jesus-gleden sprudle i deres hjerter, slik at Guds 
kjærlighet torpederer vekk all fiendens motstand!  

I Kristus  

Theisen jr  
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