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Første del av 2017 har gått stormende fort, og nå er vi allerede i mai måned! Mai er 
måneden der 2 av 6 blir ett 

år eldre, og vi feiret Andreas sin 19 års dag på avstand og 
Irene’s bursdag med gode venner i Constanta.  

Vi har vært veldig mye på reise siden januar. Første helg 
av januar ledet og underviste vi på en stabssamling for 
UiO-teamet i Medias, midt i Romania. Her var rundt 20 
stab samlet for en helg og flere av dem er på vei ut i 
misjon. 

LED -17  
Vi gleder oss over at dette har blitt en liten tradisjon, 
at i februar er vi i Norge og på LED. I år var vi sammen med denne flotte gjengen fra 
to menigheter i Constanta. Her har vi to pastorer, lovsangsleder og en 
ungdomsleder. Det ble flotte dager sammen og en veldig inspirert og motivert gjeng 
reiste tilbake til Constanta.  

Visjonssamling i Bulgaria 
I Bulgaria samlet vi våre to små UiO team, men fikk også med oss flere Bulgarere 
som driver egne firma og noen mennesker som har jobbet i Bulgaria tidligere, for en 
visjonssamling. Vi drøftet problemstillingen om hvordan vi kan være relevante i et 
postkommunistisk samfunn og hvordan vi kan spille en rolle for en oppvoksende 
generasjon som ofte har fått innprintet at suksess er å reise ut av landet. Det ble en 
flott samling og vi gleder oss til fortsettelsen.  

 
Konferanse i Albania 
I påskeferien dro vi til Albania for å delta på en samling for hele Ungdom i Oppdrag 
Europa. Det var en spesiell opplevelse med over 750 personer i en stort telt på stranden 
i Durres, Albania. Dette landet som var det første til å erklære seg ateistisk. Nå 25 år 
etter kan vi altså komme fra alle områder fra Europa og fritt reise inn i dette landet som 
tidligere var omtrent hermetisk lukket. Vi som familie hadde en flott tid, og på vei tilbake 
fikk vi besøkt gode venner i Montenegro som planter menighet, vi var sammen med 
teamet vårt i Serbia som vi startet ut fra Constanta og vi besøkte gode venner i 
Sarajevo. Det å tale i en menghet i Bosnia 1. Påskedag var en flott og interessant 
opplevelse. Så gikk turen hjemover via et stopp i Timisoara i Romania hvor vi brukte 
helgen på et liten gårdsferie.  

Rune var i Craiova sist helg for å være med på styremøte i UiO Craiova, for dette nye og 
litt spennende senteret som sammen med oss fokuserer mye aktivitet på Balkan. 
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Litt om hva som kommer 
Vi skal i år være med på familieleir i Bulgaria, det blir spennende å dele med og utfordre en ung generasjon bulgarere, 
dette blir en uke i juli.  I juni skal vi være hovedtalere på en konferanse i Bulgaria sammen med en lokal pastor i Bulgaria. 
Så det blir litt Bulgaria fremover..  

Lokalt  
I menigheten vår jobber vi med omstrukturering og visjonsbygging og har virkelig på hjertet å bli en menighet som når 
unge mennesker, så vi må være relevante og attraktive for dem. Det er spennende å være med å bygge noe nytt og 

lederskapet er veldig klar til å ta fatt på en ny og spennende 
sesong.  

Vi jobber også mye med 
ledertrening både i vår 
menighet, men også i et nettverk 
av menigheter lokalt i området 
rundt Constanta. Her er vi 
sammen med lederteamet i 
menigheten vår. 

 

I Ungdom I Oppdag går ting veldig bra, 
det nye lederskapet vi satte inn 
fungerer bedre og bedre, og vi ser nye 
ting som utformes. Det siste året har 
allikevel vært litt tøft. Vi jobbet med å få 
kjøpt bygg og hadde et på hånd som vi 
hadde bestemt oss for å gå for. Vi 
hadde nok penger til å betale et 
depositium for så å jobbe med å samle 
inn det resterende beløpet. For å gjøre 
en lang historie kort, bygget ble solgt 
rett foran nesen på oss og dette var et 

stor tap for teamet og for oss. Vår tanke har hele tiden vært å bygge opp et 
senter som kan huse Ungdom i Oppdrag, men også mye mer enn det; 
menighetslokaler og andre mindre organisasjoner og grundere som er i 
oppstartsfasen, alt under en paraply som kan fostre mer felleskap og 
nytenkning. Nå må vi se etter andre bygg, det bygget vi hadde på hånd var 
stort og rimeligt til å være Constanta.   

En annen vanskelig situasjon er at våre gode venner og kollegaer Andrew 
og Leah´s eldste sønn Nathaniel på 2 år har blitt alvorlig syk. Han fikk ved 
juletider store helseproblemer og ble innlagt på sykehuset, og det viste seg 
at han har nyreproblemer. Etter to måneder på sykehus her i Constanta ble 
vi enige om å få dem til England hvor Andrew kommer fra og hvor 

sykehuset har bedre behandlingstilbud enn 
det vi har her. Nå viser det seg at lille 
Nathaniel trenger nyretransplantasjon, så vær 
med å be for dem som familie og for 
Nathaniel.  

Samtidig som livet byr på utfordringer, er vi optimistiske i arbeidet, og den siste måneden har 
kaffehuset fått en totalrenovering, der alle har bidratt og vi har fått en ny flott look på kafeen.  
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På privaten 
Vi gleder oss til sommeren og besøk fra gamlelandet. Rune’s bror 
Glenn med familie kommer, gode venner kommer og vi gjør regning 
med at mor Rosa og Magne tar turen også :-) Vi planlegger også en 
liten ferie sammen med gode venner som vi har feriert mye sammen 
med.  

Vi takker alle dere som er med og støtter oss og ber for oss, vi setter 
stor pris på dere alle sammen!  

Noen konkrete behov vi har i tiden fremover: 

Vi trenger mye forbønn, hvis du er med å be for oss setter vi stor pris om du gir oss en liten 
melding om det, det er veldig oppmuntrende, men også flott å få slike tilbakemedling. Til og 
med en liten “tommel opp” gjør dagen litt bedre!! 

Vi trenger støtte til arbeidet vi gjør i Bulgaria og Balkan, både til reiseutgiftene og til drift av 
bilen, 4 nye sommerdekk og nye bremser trengs. Vi trenger også flere som kan være med og 
støtte oss månedlig.  

Be også om at ting må legge seg tilrette både for menighetslokaler og UiO lokaler, dette er et 
stort savn og kan være med å bringe arbeidet langt fremover!  

Måter du kan gi på: 

Konto nummer:  8545 05 16088  
Vipps 92211978


Vi ønsker dere en strålende vår, 

Irene & Rune Sæther 

OP.3    CP.307, 900790 Constanta 

Rune: Tlf; 0040 720034324     Irene: Tlf; 0040 723269525   

E-post;  rune@ywam.ro , irene@ywam.ro   

 web; missioninnovation.info            www.ywamconstanta.ro  
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