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福
音 Nødhavn for de trengende

LEDER

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

I dette nummer av bladet har vi et sterkt fokus på Japan. Etter 
at Kina ble stengt for misjonsvirksomhet i overgangen fra 40- til 
50-årene ble det til at de aller fleste av våre Kina-misjonærer 
dro til Japan for å fortsette sin tjeneste der. I tillegg var det en 
ny generasjon misjonærer i vår organisasjon som var klare for 
innsats på denne tiden, og Japan ble i mange år ikke bare vårt 
hovedfelt, men det eneste stedet vi hadde virksomhet. 

De seneste årene har vi ikke sendt ut norske misjonærer til Japan, 
men vi har støttet et arbeid knyttet opp til våre mangeårige 
misjonærer Anniken og Akira Mori, som nå begge er pensjonister, 
men som tross det står på for fullt i en rik tjeneste. 

Moris står i en tjeneste som har endret seg noe de senere år. 
Tidligere var det fokus på det vi kan omtale som ordinært 
menighetsliv, men etter den voldsomme tsunamien i 2011 kjente 
menigheten på at de skulle gjøre en innsats for de som kom i 
akutt nød som følge av jordskjelvet. Menighetssenteret ble gjort 
om til «nødhavn» for de som trengte det som mest, og de tilbød 
både overnatting, vann og mat. Menigheten er forblitt i en 
barmhjertighetstjeneste og nylig opplevde området de bor i på 
nytt et katastrofalt vær som både tok liv, medførte personskader, 
og også betydelige materielle skader. 

Vi er takknemlige for at våre venner og medarbeidere tar 
denne utfordringen, og viser Kristi sinnelag overfor dem som 
trenger det. Vi er opptatt av å skulle se hele mennesket, og har 
vært engasjert i diakonale prosjekter på andre felt tidligere. 
At naturkatastrofer og andre forhold skulle gjøre at man også 
i Japan fikk behov for hjelpearbeid var kanskje ikke det vi så 
for oss for en tid tilbake. Derfor er det gledelig at miljøet rundt 
menighetssenteret i Taira så raskt har reagert på de oppståtte 
behov og mobilisert en troverdig tjeneste – en tjeneste vi varmt 
anbefaler også våre lesere å bli en del av.
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Forsiden: Japan opplevde store  
ødeleggelser da de ble rammet av en 
historisk sterk tyfon i høst. (Foto: Kyoto / 
Reuters / NTB scanpix)

Glimt fra gruppetur til Japan
I høst arrangerte EOM en gruppereise til Japan for å besøke 
området hvor vi startet opp vår misjonsvirksomhet i 1951. 
Mens vi var der ble landet rammet av en historisk sterk 
tyfon, og vi fikk se de store ødeleggelsene på nært hold.

TEKST OG FOTO  ALLAN NESET

«De kommer fra øst og vest, de kommer fra 
syd og nord», synger vi i en gammel kjent 
sang, og det passer bra om den gjengen 
som nylig besøkte vårt «gamle» misjonsfelt 
i Japan. Gruppen på 10 personer kom fra 
Kristiansand i sør, og Skibotn i nord, fra 
Bergen i vest og Nannestad og Oslo i øst. 
Som tverrkirkelig misjonsorganisasjon var 
det også kjekt å ha med folk med bakgrunn 
fra både Misjonskirken, pinsevenner, 
læstadianere og Den norske kirke.
    Formålet med turen var som 
nevnt å besøke det området hvor 
Evangelisk Orientmisjon startet opp sin 

misjonsvirksomhet i 1951, se de gamle 
kirkene, men også å få et innblikk i 
hverdagen til våre mangeårige misjonærer 
Anniken og Akira Mori, som begge nå er 
pensjonister og leder et mangfoldig arbeid i 
hjembyen Taira.
    Innblikket i hverdagen ble kort tid etter 
ankomst av det litt skremmende slaget da 
en tyfon slo innover kysten der vi oppholdt 
oss. Anniken hadde på forhånd advart oss 
om at det varslede uværet så ut til å være av 
historisk stort omfang, så det gjaldt å holde 
seg innendørs mens det verste pågikk og 
«skalke lukene». Selv om ingen i reisefølget 

Deltakerne på gruppeturen ble guidet rundt av misjonærene Akira og Anniken Mori (til venstre på bildet).
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Ono og Shigeko viser oss minnestedet hvor mange 
hundre kristne japanere ble henrettet for sin tro for 
flere hundre år siden. 

ble skadet eller fikk direkte negative 
opplevelser som følge av uværet, var det 
skremmende å se de store ødeleggelsene i 
dagene som fulgte. Det var dessverre også 
dødsfall og personskader knyttet til uværet 
i det området vi befant oss, og hvor familien 
Mori både har sine hjem og sitt virke. 
    De materielle skadene fikk også de kjenne 
på da deres sønn David og hans kone 
opplevde at huset deres ble stående vel en 
meter under vann, noe som selvsagt ødela 
mye inventar. Akira opplevde å bli tatt av 
store vannmasser men han kjørte bil midt 
på en av hovedveiene. Han fikk vasset i 
trygghet, men bilen ble ødelagt. 
    Selv om disse hendelsene selvsagt var 
med å prege hele oppholdet, fikk vi også 
gjennomført det meste av det planlagte 
programmet. Gudstjenesten på søndag var 
en stor velsignelse å være med på. På grunn 
av uværet og påfølgende stengte veier var 
Akira i tvil om hvor mange som klarte å 
komme, men da første lovsangen begynte 
å lyde var det en fin flokk på noen og tyve 

mennesker som var på plass, i tillegg til oss 
ti fra Norge. Menigheten har normalt et 
fremmøte på cirka 50 på sine gudstjenester. 
I gudstjenesten var det, foruten mye 
fellessang, bønn og tale av Akira, innslag 
fra Norge gjennom hilsninger fra Halvard 
Hansen og Allan Neset, og sang av Camilla 
Wiig Wennesland.
    Av besøk til gamle menigheter var det 
særlig møtet med Yoshima-kirken som gjorde 
inntrykk. Dette er en kirke som i mange 
tiår var en del av det arbeidet Evangelisk 
Orientmisjon drev i Iwaki, men som 
dessverre var begynt å gå veldig trått. For 
få år siden hadde menigheten resignert, og 
tilbudt kirken og virksomheten til en pastor 
utenfra som var villig til å satse. 
    Etter to år kunne Pastor Satoru Nakano 
begeistret fortelle at de nå var 13 voksne og 
7 barn, til sammen altså hele 20 personer 
som kom på møtene. Japan er et land hvor 
de store vekkelsene lar vente på seg, og hvor 
tålmodige Herrens tjenere gleder seg over 
hver enkelt sjel som finner veien til Jesus.   

    En av dagene dro vi til byen Aizu som 
ligger i fjellområdet Bandai. Her fikk vi 
innblikk i en forholdsvis ukjent del av 
kristen, japansk historie. På dette stedet 
var det for 350-400 år siden en stor kristen 
bosetning. Datidens lokale hersker, Gamo 
Ujisato, hadde på en av sine reiser møtt på 
misjonærer og blitt en kristen. Dette førte til 
at hele 40% av befolkningen i dette området 
ble kristne. 
    Dette var en tid med mye kriging de 
forskjellige provinsene imellom, og Gamo ble 
på et tidspunkt styrtet og drept. Tragisk nok 
fikk det den konsekvensen at man innledet 
en betydelig forfølgelse av også de andre 
som var blitt kristne. Vi ble fortalt at mange 
hundre kristne på denne tiden ble martyrer, 
og det var en veldig sterk opplevelse å besøke 
et minnesmerke som var reist på det stedet 
der de fleste av de kristne ble halshugget. 
Våre to sjåfører, Ono og Shigeko, som begge 
jobber på misjonssenteret sammen med 
Mori, var tydelig berørte av å kunne vise oss 
denne ukjente japanske martyrhistorien, og 
vi hadde en liten bønnestund på stedet.   
    Etterpå besøkte vi selve slottet som Gamo 
regjerte fra, en storslått bygning som nå var 
museum, og som er et av de største slottene i 
Øst-Japan. 
    Reisen ble avsluttet med en flott omvisning 
i verdensmetropolen Tokyo. Moris eldste 
sønn Paul Mondo hadde tatt seg fri fra jobb 
og ledet oss rundt til både kjente bygninger 
og vakre parker. Utrolig spennende by 
og selvsagt svært kjærkomment å ha 
med en kjentmann når man skal innom 
undergrunnsstasjoner hvor det passerer over 
tre millioner  mennesker i døgnet!
    Som nevnt innledningsvis så ble oppholdet 
preget av tyfonen og ekstremværet. 
Ekstremvær og naturkatastrofer er jo noe 
Japan har slitt mye med. I så måte kan 
man godt si at vi fikk et ferskt innblikk i 
hvordan menigheten jobber. Her er det ikke 
bare møtevirksomhet, men i stor grad et 

barmhjertighetsarbeid som blir lagt merke 
til. Våre venner Anniken og Akira og deres 
nærmeste familie gjør sammen med flere 
andre i menigheten en innsats for trengende 
og lokalsamfunnet godt i overkant av hva 
man forventer, og det er godt å oppleve 
hvordan dette miljøet henvender seg til og 
tar vare på hele mennesket.
    Vi vil gjennom bladet vårt oppfordre til 
en ekstra innsats for Taira menighetssenter 
sitt hjelpearbeid. På bakgrunn av Annikens 
nyhetsbrev har det i skrivende stund 
kommet inn i overkant av 110.000 kroner 
til dette formålet. Vi vil på det varmeste få 
takke for hvert bidrag – men behovene er 
store, så vi oppfordrer flere til å støtte opp 
om dette. Etter at vi kom hjem har det vært 
nye uværsperioder, og Anniken og staben 
har hatt mange utfordringer.

Bildet viser stua til David Mori og kona etter at store vannmasser hadde flyttet rundt på inventaret.

JAPAN JAPAN
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8. august fylte Rolf Martin Næss 50 år. I stedet for gaver 

ønsket han seg en pengegave til inntekt for drivhus i Nord 

Korea. Resultatet ble 20.000 kr og ett drivhus til Nord Korea. 

Rolf Martin reiser selv til Nord Korea i november.

17.september fylte Tom Haug 70 år. Gjestene ble oppfordret 

til å gi en gave til vårt arbeid i Japan. Det kom inn 20.000 kr. 

Vi takker jubilantene og gjestene og oppfordrer andre til å 

gjøre det samme.

Gebursdager

De unike julekortene

4 kort 
m/konvolutter tlf 901 38 020

Bestill i dag! 
mail eom@eom.no

Det har blitt en årlig tradisjon for oss i EOM 

å kunne tilby disse vakre kinesiske julekortene.

kr 100

Kinesisk papirskjæring er en tradisjonell kunstform, som er brakt videre gjennom 

generasjoner. Disse spesielle kortene er laget i Shanxi, Kina. Ved å kjøpe disse kortene 

støtter du vår samarbeidspartner Evergreens arbeid blant svært fattige mennesker.

Evangelisk Orientmisjon har tidligere 
hatt utstilling med, og solgt bilder av, 
Kristiansandskunstneren Per Ove Sødal.
Dette samarbeidet har vært til stor glede både 
for de mange som har kjøpt hans bilder, og ikke 
minst for oss som gjennom dette har fått inn et 
betydelig beløp til våre prosjekter i Nord-Korea.
Det er derfor en glede at vi igjen kan invitere til 
salgsutstilling med Per Ove, eller POS, som de 
fleste kjenner han som.
    Det blir utstilling i Ynglingeforeningen,  
mandag 25. november fra kl. 18:00.
    Det vil også bli et musikalsk innslag, og 
informasjon om våre prosjekter.

Per Ove Sødal

KUNSTUTSTILLING FOR NORD-KOREA

Vi i Evangelisk Orientmisjon er svært 
takknemlige for de mange trofaste 
misjonsforeningene som vår virksomhet har 
vært båret av helt siden starten i 1889.
    Disse foreningene har hatt forskjellige 
størrelser og måter å samles på, og noen har 
selvsagt også forandret seg underveis.    
    Det som virkelig rører oss er trofastheten 
disse gruppene har vist, enten det har vært 
mindre foreninger som har samlet seg i 
hjemmene, eller større grupperinger knyttet 
til bedehus og andre forsamlingslokaler. Vi 
synes det er hyggelig av og til å presentere 

Halvard Hansen (i grønn skjorte til høyre) har et livslangt forhold til foreningen, og er den som sammen med 
sin kone leder an. 

noen av disse i vårt blad.
    En av de virkelig langvarige gruppene er 
foreningen «Kinas Lille Hjelper» på Maura. 
Som navnet tilsier var det Kinamisjonen som 
først samlet dem, og selv om Kina ble stengt 
og arbeidet vårt flyttet over til Japan har de 
beholdt dette navnet.
    Kinas Lille Hjelper har holdt på i fire 
generasjoner, og de samles nå hovedsaklig 
i hjemmene til dagens medlemmer. Det er 
Anne og Halvard Hansen som leder gruppen. 
Begge var nylig med på misjonsturen til 
Japan.

Vi synes det er hyggelig av 
og til å presentere noen av 
foreningene som har støttet 
oss i årevis. En av de virkelig 

langvarige gruppene er 
foreningen «Kinas Lille 
Hjelper» på Maura. De har 
holdt på i fire generasjoner! 

– Tusen takk, «Kinas Lille Hjelper»!

EOMEOM
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Dette var ikke et ordinært styremøte, men 
mer en strategisamling som skulle jobbe med 
saker som vår identitet, kommunikasjon, 
frivillighet, og administrasjon. Samlingen var 
også en god måte å samkjøre det nye styret 
på, og alle, både faste og vararepresentanter, 
deltok sammen med de tre som for tiden 
utgjør staben. Her er noen momenter vi var 
innom i samlingen:
    Når det gjelder vår identitet er vi 
oss bevisst at vi er en tverrkirkelig 
organisasjon som har støttespillere og givere 
fra et bredt lag i norsk kristenhet. Vi er 
videre klare på at vårt fokus skal være på å 
nå de minst nådde med evangeliet, og at vi i 
det arbeidet vil fokusere på så vel diakonale 
prosjekter som bibelspredning, direkte 
forkynnelse og menighetsdannende tiltak.
    Både for nåtiden og årene som kommer 
så håper vi å være en lettbent og fleksibel 

organisasjon med lite byråkrati. Vi ønsker 
å ha et engasjement som smitter og som 
har en nøysomhet i vårt forvalteransvar. 
Det betyr at vi ønsker å overføre mest mulig 
av innsamlede midler til prosjekter ute, og 
ha en beskjeden ressursbruk her hjemme. 
Ellers ønsker vi å være en organisasjon som 
har troskap mot vårt oppdrag å nå de minst 
nådde, fortrinnsvis i Asia, med evangeliet, 
og også ha åpenhet for nye prosjekter Gud 
måtte lede oss inn i. 
    På spørsmål om hvor vi ønsker å være 
om fem og ti år finner vi det ønskelig at vi 
fremdeles står på våre grunnverdier, og 
gjøre mye for lite penger. Vi ser det ikke 
som et mål i seg selv å vokse, men vi ønsker 
å ta den veksten som kommer naturlig. Vi 
ønsker å knytte oss til gode partnere, og å 
samarbeide med andre der det er naturlig.
    Kommunikasjon blir mer og mer 

Styresamling som så fremover
I september var styret og staben i Evangelisk Orientmisjon 
sammen for å samtale om vår virksomhet og veien videre.

EOM

MØTEOVERSIKT:viktig i dagens samfunn, og vi ønsker å 
kommunisere godt med givere og potensielle 
frivillige. I dette arbeidet tror vi vårt blad 
fortsatt vil spille en viktig rolle, men vi ser 
at dette må utvides med digitale kanaler. 
Ikke minst er det aktuelt for å nå unge 
mennesker, og her har vi som organisasjon 
en vei å gå. Ellers har vi tro på at oppriktig 
engasjerte personer, som sprer informasjon 
om vår virksomhet ansikt til ansikt med folk 
de omgås, er en god måte, og vi vil fremdeles 
prioritere en bredest mulig møtevirksomhet.   
    Vi tenker også at det å legge til rette for 
at folk kan ha et dugnadsengasjement 
her hjemme, i tillegg til å være med på 
teamturer, kan være med å bidra til at stadig 
nye kan få et sunt eierskap til det vi driver 
med. Vi ønsker å nå stadig nye områder i 
Norge og har et håp om at det kan etableres 
eksempelvis områderepresentanter eller 
menighetsrepresentanter.
    Vi er oss bevisst at organisasjonen 
har vokst betydelig både i antall land 
og prosjekter vi er involvert i, og også i 
inntekter, uten at det har ført til betydelig 
økning i administrasjonen her i Norge. 
På sikt vil det derfor være ønskelig og 
nødvendig å styrke administrasjonen med 
personer som har kompetanse på digitale 
kommunikasjonskanaler, og gjerne også 
knytte til oss en yngre medarbeider som 
kommuniserer godt med yngre mennesker.  
    Vi ønsker også å se en økende andel 
kvinner i organisasjonen.
    Vi vil bestrebe oss på å få satt det vi 
snakket om ut i praktisk virksomhet.

Styret og staben samlet. 

SVEIN LØVDAL:
Torsdag 21. nov kl. 19.00
Feset Bedehus
Søndag 24. nov kl. 11.00
Gjerstad Frikirke
Søndag 24. nov kl. 18.00
Den Frie Evangeliske Forsamling, Sande
Mandag 25. nov kl. 18.00
Risør Frikirke

ALLAN NESET:
Lørdag 30. nov kl. 18.00
Marnadal Misjonsmenighet
Onsdag 4. des kl. 19.30
Langeland Bedehus, Vanse

ANNIKEN MORI:
Onsdag 27. nov kl. 19.30
Berøa, Karmøy
Fredag 29. nov kl. 19.00 
Åkra Bedehus, Karmøy
Søndag 1. des kl. 11.00
Betel Misjonskirke, Bergen
Tirsdag 3. des kl. 19.30
Kilden-Åsane, Bergen
Torsdag 5. des kl. 18.00
Husmøte hos Haug, Lindbäckveien 30, Oslo
Lørdag 7. des kl. 12.00 
Husmøte hos Anne og Halvard Hansen på 
Maura
Lørdag 7. des kl. 18.00 
Moen Bedehus, Jaren
Søndag 8. des kl. 17.00 
Betania Havnås, Trøgstad 

Også i år vil vi invitere givere og andre 
støttespillere til en samling i  
Oddernes Menighetshus i Kristiansand fredag 
29. november klokka 19.00.
Det er etter hvert blitt en tradisjon å samles til 

FØRJULSFEST en slik kveld hvor vi hygger oss sammen med  
god mat, den gode samtalen rundt bordene og 
også noe informasjon fra det arbeidet vi står i. 
I år blir det innblikk i reiser både fra Japan, India 
og Nord-Korea.
                              Hjertelig velkommen!

EOM
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– Tusen takk! En mamma i Nord-Korea fikk en  
barnevogn i gave av Bon Yae etter at de ble kjent. 

Tidligere i høst var Bon Yae Hovden deltaker på EOMs gruppereise til Nord-Korea. Det ble et gripende møte 
med hennes mors hjemland. Helt siden hun var barn har hun hatt en drøm om å besøke det lukkede landet.

Bon Yae sin reise tilbake
– Det var sterkt å bare være der, og å møte nordkoreanske 
mennesker. Selv om de er vokst opp med total kontroll og 
mye propaganda, merket jeg at bak masken var de også 
vanlige mennesker, forteller Bon Yae Hovden fra Oslo. 

– Kan du fortelle litt om din bakgrunn? 
– Jeg heter Bon Yae Hovden, jeg er 54 år og 
kommer fra byen Daejeon i Sør-Korea. Jeg 
har bodd i Norge siden 1999, da jeg giftet 
meg med en norsk mann. Vi bor i Oslo og har 
to barn, en jente på 15 og en gutt på 19 år. 

Jeg har vært kristen hele livet. I Korea gikk 
vi i en presbyteriansk kirke. Her i Oslo har 
vi gått i Misjonskirken Oslo Syd, en frikirke 
i Misjonsforbundet. Noen ganger går jeg i 
Frikirken på Mortensrud, siden jeg er med i 
en internasjonal kvinnegruppe der.

    Min mamma kommer fra Nord-Korea. Hun 
giftet seg med en mann fra Sør-Korea, og 
de flyttet til Sør-Korea to år før krigen. Der 
ble jeg og mine søsken født. Da grensen ble 
stengt etter krigen, kunne ikke min mamma 
treffe sine søsken eller sine foreldre som 
levde i nord, og mistet derfor all kontakt med 
slekten.
    Da jeg var fem år gammel sa jeg til min 
mamma: «Når jeg blir stor jeg vil besøke 
mormor og morfar i Nord-Korea i stedet for 
deg, mamma.» Siden har jeg egentlig alltid 
hatt en drøm inni meg om å få besøke Nord- 
Korea.
– Hvordan fikk du kjennskap til Evangelisk 
Orientmisjons arbeid i Nord-Korea?
– Første gang jeg hørte om arbeidet til EOM i 
Nord-Korea, var da jeg traff en hyggelig dame 
som var pasient på tannlegekontoret der jeg 
jobbet som sekretær. Det var i Nittedal, og 
hun jeg kom i prat med het Anne Johanne 
Botterud. Da hun fikk høre at jeg var fra Sør- 
Korea fortalte hun at hun hadde vært i Nord- 
Korea og litt om EOM sitt arbeid der. Hun 
oppfordret meg til å kontakte EOM

og høre litt om hva de jobbet med. Samtidig 
kjente jeg at kanskje dette var et bønnesvar 
på min drøm om å få være med å bidra med 
noe i min mamma sitt hjemland.

– Var det første gang du var i Nord-Korea?
– Ja.
– Var det slik du hadde ventet å komme til 
Nord Korea?
– Jeg visste jo at vi skulle til et frihandels-
område som på mange måter viser en bedre 
side av landet, og ikke fattigdommen og 
de harde forholdene som vi ellers har hørt 
om. På en måte var det greit, siden jeg var 
redd for at det ellers ville bli for sterkt for 
meg hvis jeg fikk se lidelse og sult. Jeg er et 
følelsesmenneske, og ting går inn på meg – 
rett i hjertet på godt og vondt.

– Hva gjorde mest inntrykk?
– Det var sterkt å møte de som jobbet på 
Krahun. De hadde virkelig varme hjerter, 
og var vennlige mot oss. Det var også sterkt 
å bare være der, og å møte nordkoreanske 
mennesker. Selv om de er vokst opp med 
total kontroll på hva de skal lære, og mye 
propaganda, så merket jeg at bak masken var 
de også vanlige mennesker.
    Det var også veldig fint å være 
sammen med de andre i gruppa, og ha 
bønnefellesskap sammen. Kanskje kan jeg 
en gang få mulighet til å besøke gravstedet 
til mine besteforeldre? Jeg tenker på min 
mamma som giftet seg 16 år gammel, og 
som ikke kunne ha kontakt med sin slekt på 
grunn av at noen bestemte at Korea skulle 
deles i to.     
    Jeg har selv en datter på snart 16 år, og 
tenker på hvordan jeg som mamma ville 
savne datteren min hvis alle bånd ble kuttet 
– slik som det skjedde med min mormor 
og mamma. Jeg kan på en måte kjenne på 
hvordan min mormor må ha hatt det.
    Jeg tenker mye på at jeg gjerne vil besøke 
min mormors grav en dag – hvis Gud vil!
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Endelig fikk de Guds Ord
I et tidligere nummer av bladet hadde vi en reportasje fra 
utdelingen av Det nye testamentet til nye folkegrupper 
i Keralaprovinsen i India. Følgende oversikt gir oss et 
bedre bilde av disse stammefolkenes liv og tilværelse. 
Oversikten er utarbeidet av Johannes Hovda, som er 
knyttet til Litteraturmisjonen.

Arbeidskarer fra Muthuvan. Folket i Muthuvan fikk oversatt Markus-evangeliet til sitt eget språk i 2011.

Yarava stammen: Språk Ravula. Yarava- 
folket levde tidligere av jord- og skogbruk. 
Over en tidsperiode ble folket tjenere og 
slaver av rike høykaste-familier. De fikk jobb 
på te- og kaffeplantasjer som dagarbeidere 
med lav lønn. Andre rike innflyttere kjøpte 
og okkuperte verdifullt land, så Yarava 
stammen eide lite. De fikk tilnavnet Adiyan 
som betyr «slaver».  
    Mange av folket tydde til alkohol, og mange 

lider av alkoholisme og tygger planter med 
narkotiske stoffer. Det er stort drikkepress 
blant unge. Mange sliter med å fullføre 
skolegangen, og ender opp som arbeidere på 
te- og kaffeplantasjer. 
    Folket er begeistret for at deres språk nå er 
i skriftlig versjon. 

Chetti- eller Chetty-stammen: Dette folket 
bor i flere landsbyer i Gudalu og Pandalur 

Taluks i Nilgriri distriktet i Tamil Nadu. 
En liten del bor også i Wayanad distriktet i 
Kerala. Folket lever av jordbruk og gjeting av 
storfe. Folket er trofaste mot sin tradisjonelle 
tro, og går mot kristent arbeid. 
    En familie blant dette folket hadde hørt 
evangeliet flere ganger. En ung mann i 
familien ble troende, og ble senere en 
del av bibeloversettelses-teamet. I denne 
prosessen inviterte han sin mor til å lese 
gjennom og sjekke opp mot eget språk 1. og 2. 
Tessalonikerne samt Romerbrevet. Da moren 
leste 1. Tess 4,13 sa hun spontant: Denne 
delen handler jo om meg. Gjennom arbeidet 
ble hun en troende og går nå regelmessig i 
kirken. 
    I 2019 får endelig denne folkegruppen NT 
på sitt eget morsmål. Det finnes en rekke 
folkegrupper i India med Chetti i navnet. 
Den største har en befolkning på nærmere 2 
millioner, hvor 0 % er kristne.

Pal (Attapady) Kurumba: De bor i Attapady- 
regionen i 19 landsbyer i et område med tette 
skoger. De har ingen tilgang til drikkevann, 
sanitet, helsetjenester, veier, utdannelse, 
transport og strøm.
    Det er svært få skoler i området. 
Barna lider av underernæring. De har 
problemer med å forstå Malyalam, som er 
undervisningsspråket,   
    I 2009 åpnet Gud en dør for å begynne 
å oversette NT. Etter mye bønn fant 
oversettelsesteamet tre innfødte som hjalp 
dem i språkoversettelsen.

Muduga: Denne stammen lever i samme 
området som Kurumba-stammen.
Innbyggerne livnærer seg av jordbruk og 
jakt i regnskogen. Alkoholisme er et utbredt 
problem. Mange tygger også «paan» og blir 
avhengige. Mange dør for tidlig. 
    Misjonærer som arbeider blant folket 
deler ofte evangeliet på store språk slik som 
tamil og malayalam. Men Muduga-folket 

forstår ikke noen av disse språkene godt, 
og språkvansker hindrer dem fra å ta imot 
evangeliet. 

Muthuvan: Muthuvan-folket lager 
mange produkter av skog, som er deres 
hovedinntekt. De dyrker også kardemomme, 
ingefær, kaffe, pepper, kakao og tapioka. 
    I 2011 ble Markusevangeliet oversatt. 
Det er over 300 troende i folkegruppa. Det 
største hinderet for ta imot evangeliet er 
manglende lesekyndigheter, samt frykt for å 
bli utstøtt av samfunnet, og tap av fordeler 
fra myndighetene.

Mannan: Folket preges av overtro og 
okkultisme. Mange prøver å ta livet sitt. 
Mange sliter med alkoholisme, og flerkoneri 
er akseptert. En mann av dette folket fikk 
anledning til å studere Guds Ord. Dette førte 
til at han ble en troende, og han begynte å 
vitne til sine egne. Han begynte på egenhånd 
å oversette Johannesevangeliet, og ble en 
viktig medarbeider da et oversettelsesteam 
kom til området noen år senere.
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INDIA

SNART I MÅL!

Som vi tidligere har fokusert på har vi en giver 
som har gitt et gaveløfte på 500.000 kroner 
dersom vi klarer å samle inn et tilsvarende 
beløp. Dersom vi får inn de siste rundt 80.000 
utløses gaven på 500 000, og vi vil dermed 
ha 1 million kroner til rådighet for å kunne gi 
stadig flere unådde Guds ord på deres eget 
språk.

INDIA
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA NORD-KOREA INDIA

JAPAN NORGE

Takk for trofaste misjonsvenner 
som står med i arbeidet.
    Be for organisasjonens styre 
at de alltid må være i Guds 
plan og ledelse med liv og 
virksomhet.
    Be spesielt for daglig leder 
og styrets leder at de alltid må 
kjenne på at det er viktig det 
de gjør, og at de er omsluttet av 
Guds godhet og støttespilleres 
forbønn.

Be for våre samarbeids-
partnere Evergreen og Living 
Tree. Be om styrke til lederne, 
og at de må kjenne på 
velsignelse over å kunne ha 
denne viktige tjenesten.
    Be for kinesiske 
evangelister og pastorer som 
opplever at det forsøkes å 
begrense deres virksomhet.

Takk for at teamet fra Norge fikk 
en trosstyrkende reise, og for 
at de fikk nye kontakter som de 
kunne være til hjelp for.
    Be om at vi må få visdom til å 
videreutvikle vår innsats i Nord-
Korea. Be for dem som jobber på 
permanent basis inne i landet, 
for å avhjelpe nøden, og spre 
Guds godhet gjennom ord og 
handling.

Be for familien Mori og 
arbeidet i Tairamenigheten nå 
som deres område igjen har 
vært utsatt for ekstremvær. 
    Be om at de må få 
tilstrekkelige midler til å 
kunne tilby den hjelpen 
de ønsker å gi til byens 
trengende nå etter 
katastrofen. 
    Be for de mange i dette 
området som ikke kjenner 
Jesus.

Be fortsatt for situasjon i 
Ananthagiri hvor Bethel 
Assembly (BA) forsøker å 
ferdigstille det påbegynte 
skolebygget som ble sterkt 
ødelagt av uvær. 

Be for Bob Luke og hans 
familie i BA og brødrene 
Halonen med familier i EHH. 
Be om at de må være i Herrens 
vedvarende velsignelse og at 
de må ha gode arbeidsvilkår 
til tross for de som ønsker 
å ødelegge for kristen 
virksomhet.
    
Be om inspirerende dager 
for gruppen fra Norge som i 
november besøker arbeidet.

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no
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Vi tilpasser alt hva du ønsker av 
KJØKKEN, BAD og GARDEROBER i 

heltre. Vi er også forhandler av  
Strai Kjøkken & Bad  

www.strai.no
tlf 69 81 35 35

www.syversen-snekkeri.no

– Tusen takk! Da Peder Dalen feiret sin 80-årsdag, ble det gaver  
for 6.700 kroner til vårt arbeid i Nord-Korea. 
    Johan Hovda samlet inn 14.500 til oversettelse og trykking av  
NT på minoritetsspråk i India da han fylte 50. 
    En annen 50-årsjubilant i Kristiansand, som ønsker å være 
anonym, samlet inn 12.000 kroner til prosjekter i Nord-Korea.

Hva kjærlighet er, 
har vi lært av at Jesus 
ga sitt liv for oss. 
Så skylder også vi å 
gi vårt liv for våre 
søsken. Men den som 
har mer enn nok å leve 
av og likevel lukker sitt 
hjerte når han ser sin 
bror lide nød, hvordan 
kan han ha Guds 
kjærlighet i seg ?  
   
1.Johannesbrev 3,16-17

Bibelverset



«I går var jeg endelig i Iwakis verste område siden 
supertyfonen. Overalt var det stabler av skrot på 
veiene og utenfor husene, og gjørme og sand .... 
Trafikken gikk tett begge veier. Gjørmen hadde stått 
over halvannen meter høy og trukket inn i husene. 
I to dager var det ikke lov til verken å gå eller kjøre 
inn i området som strekker seg flere kilometer i hver 
retning. 
   Det var på nyhetene om et eldre ektepar som bare 
hadde et hus på en etasje. Kona sto på sengen og 
ble reddet, med gjørme opp til halsen. Mannen var 
svak i beina og orket ikke stå så lenge. Han døde med 
ordene «takk for alt du har gjort for meg...»

Mange tusen har vært uten vann. Heldigvis har kirken 
hatt både kaldt og varmt vann hele tiden. Vi har 
kunnet gi dusj og bad til folk som trengte det. Utenfor 
kirken står det også et skilt som sier «Vann» hvor folk 
kan komme og tappe det de trenger av kaldt vann.

Vi har fått en del matvarer og ting som vi har delt ut.  
I natt var det tre familier som fikk husly i kirkens 2. og 
3. etasje,» skriver misjonær Anniken Mori i brev hjem 
fra Japan etter de sterke tyfonene og stormene som 
har herjet landet i høst.

Vil du hjelpe menigheten i Taira å hjelpe dem som 
trenger det mest? Så langt er det kommet inn 110.00 
kroner. Vi oppfordrer alle våre lesere til å gi et bidrag!

Vil du hjelpe?

Bruk gavekonto

eller Vipps 70393
Merk gjerne med «Hjelpearbeid Japan».

3000.15.76719

Slik så det ut i Iwaki sin verst rammede bydel Shimo Hirakubo, den 13. oktober. 


