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Bistand i Nord-Korea
Det er kanskje unødvendig å si at det er utfordrende å
drive bistand i verdens strengeste diktaturstat. De vanlige
utfordringene handler om å forsikre oss om at hjelpen kommer
frem til de som trenger den mest, kontrollere pengeoverføringer,
importtillatelser etc.
Det er faktisk mange som driver med bistand til Nord-Korea.
En dame som heter Nazanin Zadeh-Cummings har skrevet en
PHD om bistandsorganisasjoner i Nord-Korea. Hun har vært
i kontakt med 236 organisasjoner som driver humanitært
arbeid i landet. Av disse var 14 seriøse, langsiktige aktører. Vår
samarbeidspartner, Christian Friends of Korea (CFK), var en av
dem, i følge Zadeh-Cummings. Hun var meget imponert over at
de amerikanske legene fra CFK fikk samarbeide relativt fritt med
sine koreanske kolleger.
PHD’en handlet også om å identifisere sårbare grupper i
Nord-Korea. Vi ønsker å hjelpe dem som er i den mest sårbare
situasjonen. Det er selvsagt mange sårbare grupper, men vår
prioritet med å hjelpe med produksjon av sunn mat til pasienter
på sykehus mener vi er av stor betydning for en svært utsatt
gruppe. Vi har kontakt med både hepatitt og tuberkulosesykehus. Noen av pasientene der vil dø i løpet av seks måneder til
tre år om ikke de får rett medisin, rent drikkevann og næringsrik
mat.
Boikott
I fjor var det spesielt vanskelig å drive hjelpearbeid i Nord-Korea.
Ikke på grunn av myndighetene i landet, men på grunn av den
strenge FN-boikotten. Siste halvår var det, praktisk talt, umulig å
sende penger. Vi har derfor måttet ta en liten pause i arbeidet og
har satt av 1,8 mill kroner av øremerkede, innsamlede midler.
For noen få dager siden fikk jeg imidlertid den gode nyheten
fra Heidi Linton om at vår samarbeidspartner, CFK, endelig har
fått tillatelse til å starte opp prosjektene igjen. Dette er gledelige
nyheter som igjen gjør oss i stand til å hjelpe mennesker i den
ytterste nød.

Roald Føreland
Daglig leder, EOM

– Vi ønsker å få til et spesielt vennskap med mennesker vi
møter gjennom gjentatte besøk. Her er tre damer fra Norge
på besøk i Nord-Korea: Merete Haastø Albertsen og Minda
Klausen. (Foto: Janne Roland)

Styrets årsmelding 2018
NORD-KOREA
Drivhus og rent drikkevann
Hovedfokus for prosjektet i Nord-Korea
er hjelp til økt matproduksjon og rent
drikkevann.
Flere personer fra Norge besøkte landet.
Det kostet 20.000 – 60.000 kroner å sette
opp et drivhus i Nord Korea. I tillegg støttet
vi prosjekt for rent drikkevann gjennom

vannpumper og vannfilter. Vi har finansiert
drivhus og plast til fornyelse av eksisterende
drivhus. Vi har finansiert og levert
vannpumper, flere hundre vannfiltre og to
store vannforsyningsanlegg til sykehus.
I følge Røde Kors lider 70 prosent av
befolkningen av underernæring eller
feilernæring.
I 2018 hadde vi fokus på Rason-provinsen

MER INFO OM HJELPEORGANISASJONER I NORD - KOREA:

Nazanin Zadeh-Cummings er foreleser på Deakin Universitet,
Burwood, Australia. Hun har skrevet en oppgave om 236 humanitære
organisasjoner som arbeider i Nord-Korea. Flere av hennes artikler
kan leses på dette nettstedet:
https://www.nknews.org/author-bio/?author=nazanin-bagherzadeh
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der vi finansierte et stort drivhus som
er satt opp like ved det største sykehuset
i byen Rajin. Vi har bestilt ytterligere
fire drivhus i samme provinsen. Roald
Føreland besøkte dette området i september.
Samarbeidspartneren i dette området har
flere prosjekter som omfatter matproduksjon
til flere tusen mennesker.
Vi støttet en medarbeider som bor i Kina
og reiser ofte inn til Nord-Korea.
Grønnsaksfrø
Vi har distribuert flere tusen pakker med
grønnsaksfrø (mest kålrabi og spinat) på
mange sykehus. Dersom disse blir sådd og
dyrket riktig utgjør det flere tusen tonn med
grønnsaker. Disse pakkene blir distribuert til
institusjoner og enkeltpersoner og pakkene
inneholder forklaring på hvordan man
dyrker den aktuelle grønnsaken. Stor honnør
til Øyvind Dovland og Svein Løvdal som
har organisert dette prosjektet og arrangert
flere dugnader med frøpakking. Det er flere
hundre timers dugnadsarbeid som ligger bak
dette. Nordkoreanerne er svært takknemlige
for denne hjelpen.
Distribusjon av grønnsaksfrø har blitt
vanskeligere via Kina. Vi har derfor etablert
kontakt med en organisasjon i Russland som
har potensiale til å distribuere frø. Denne
organisasjonen har kontakt med flere tusen
nordkoreanske gjestearbeidere i Russland og
de hjelper dem med mat og klær. Arbeiderne
er svært takknemlige for poser med
grønnsaksfrø.
2018 har vært preget av den strenge
internasjonale boikotten av Nord-Korea som
har vanskeliggjort hjelpearbeidet. Derfor er
ikke alle planene for 2018 gjennomført.
KINA
Aktiviteten i våre prosjekter i Kina har vært
stabil i 2018. Vi har arbeid eller støtter arbeid
blant tre forskjellige folkeslag og lønner
elleve personer.
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Bibler
Vår hovedsamarbeidspartner når det
gjelder trykking og distribusjon av bibler
er Litteraturmisjonen, som driver et
bibeltrykkeri på Sri Lanka.
Vi har finansiert trykking av 30.000 nytestamenter. Vi støttet en norsk mann som
jobber med bibeltrykking på dette trykkeriet.
Støtte til fattige barn
Vi støttet organisasjonen Partners In
Education som arbeider blant fattige
barn. En medarbeider ble lønnet av
Orientmisjonen og vi støttet cirka 40 fattige
familier med skolepenger. Felles for disse
familiene er at de har under 5000 kroner i
årslønn.
Barnehjem
På grunn av den strenge ettbarnspolitikken i
Kina er det veldig mange foreldreløse barn.
Mange av disse havner på barnehjem. Vi
støttet et barnehjem med husleie og lønn
til tre ansatte i Hubei-provinsen. Dette
barnehjemmet har 30 barn med cerebral
parese. Her er 30 ansatte pleiere.
Vi støttet også et barnehjem for
funksjonshemmede barn i regi av vår
samarbeidsorganisasjon Evergreen i Shanxiprovinsen. Dette var vårt opprinnelige
misjonsfelt før 1950, da misjonærene ble
kastet ut fra Kina.
Loven om at foreldre kun har lov å få
ett barn er nå opphevet. Det er nå lov med
to barn pr familie. Men konsekvensene av
ett-barns politikken kommer til å være der i
flere generasjoner.
Unådde folkegrupper
Vi støttet flere evangelister som jobber
med å nå ut med evangeliet til unådde
folkegrupper.
Vi støttet en omreisende bibellærer
som gir bibelundervisning til kristne i
avsidesliggende områder.

Evergreen
Vi importerte og solgte 200 pakker med
håndlagde postkort, produsert av fattige
kvinner i Shanxi-provinsen. Evergreen er
en kinesisk hjelpeorganisasjon med høy
kristen profil. De har prosjekter innen
landsbyutvikling, helse, barnehjem og
utdanning.
Arild Nordlie organiserte en gruppereise
med 13 deltakere som besøkte Evergreen
i oktober. Denne gruppen besøkte også
barnehjemmet i Hubei og Partners In
Education i Beijing.

ÅPENHET FOR EVANGELIET I INDIA

Vi gleder oss over at mange mennesker kommer
til tro i India. 3.229 mennesker ble døpt i fjor.
Vi hjelper fattige mennesker i India med gratis
helsetjenester, eldreomsorg, barnehjem og annen
bistand. Denne diakonale innsatsen gjør at folk
får øynene opp for at det er håp om et bedre liv
både her på jord og for evigheten.
Hinduismen er preget av kastesamfunnet som
sier at du selv er skyld i din egen skjebne. Det
kristne budskapet står i diametral motsetning til
dette.

I menighetene vi er med og støtter i India ble over 3000 mennesker døpt i fjor.
INDIA
Vi har en samarbeidsavtale med stiftelsen
Evangelistens Misjonstjeneste (EM) som
innebærer at vi har overtatt hele det
administrative ansvaret for EMs prosjekter
i Andhra Pradesh/Telangana-provinsen.
De støttet 490 evangelister, pastorer og
bibelkvinner, to barnehjem, institusjon
for spedalske, en klinikk, to bibelskoler, et

eldresenter samt yrkesopplæring for fattige
kvinner.
Vi finansierte fire nye kirkebygg. Vi
arrangerte en gruppereise til India i
november. Det var seks deltakere inkludert
Svein Løvdal som reiseleder. Dette var en
meget vellykket reise.
EM har to samarbeids-organisasjoner
i India; Evangelistens Helping Hand og
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Bethel Assembly. Til sammen har de 48.500
medlemmer fordelt på 726 menigheter. Netto
vekst i 2018 var 8500 medlemmer, hvorav
3235 ble døpt.
Evangelistens Misjonstjeneste har sin
egen årsmelding som er tilgjengelig på deres
hjemmesider:
www.evangelistensmisjonstjeneste.no
Nytestamenter på nye språk
Det største prosjektet i 2018 var trykking av
Nytestamenter på mange forskjellige indiske
språk. Foreløpig har vi finansiert trykking
av NT på 33 minoritetsspråk. Dette skjedde i
samarbeid med Litteraturmisjonen.

En anonym giver ønsket å gi 500.000
kroner dersom vi klarte å samle inn like mye
selv.
Dette klarte vi og overførte mer enn en
million kroner til prosjektet. Prosjektet
fortsetter med flere nye språk neste år.
Dette er et særdeles inspirerende
samarbeid der vi har hatt et felles styremøte
med Litteraturmisjonen. Prosjektkomiteen
består av Arild Nordlie og Roald Føreland fra
EOM, samt Gunnar Andås og Jan Erik Lehre
fra Litteraturmisjonen.
EOM har som sin visjon; «Å nå de minst
nådde i Asia med evangeliet». I så måte er
dette et meget strategisk prosjekt.

Pastorparet Michie og Akikazu Kuroda. Bildet er tatt for vel et år siden.
De holder nærkontakt med Pastor Mine i
Onahama (Iwaki), Pastor Iwatsuka (Miyako),
samt deres egen sønn Paul Mondo som
har fått pastortjeneste i et nybrottsarbeid i
Tokyo.
GMCs hjelpearbeid fortsetter med sine
fire ansatte. Inn under dette hører også
kafé-arbeidet hvor stadig nye mennesker
kommer til. Hanna Mori arbeider her. GMC
har ni misjonærer under sin paraply. Disse er
lønnet fra sine respektive menigheter.
Menigheten i GMC var 60, og fire personer
ble døpt i 2018.
Mer informasjon finnes på deres
hjemmeside: www.globalmissioncenter.com
Vi støtter cirka 500 bibelkvinner, evangelister og pastorer i delstatene Andhra Pradesh og Telangana.
JAPAN
Våre misjonærer Anniken og Akira Mori
er dypt takknemlige for trofast forbønn og
støtte fra misjonsvenner i Norge.
Målsetninger i Global Mission Center:
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1) Sette mennesker i forbindelse med Kristus.
2) Hjelpe dem å vokse i Kristus.
3) Fremelske arbeidere i Guds Rike for å se
Kristi menighet nå ut over fylke og land.
4) Tjene Kristi Legeme.

HJEMMEARBEIDET
Misjonen har hatt en fulltidsansatt i Norge;
daglig leder Roald Føreland. Svein Løvdal er
ansatt i 50 % stilling med informasjonsarbeid
og møtevirksomhet. Han har også jobben
som prosjektkoordinator for Nord-Korea.

I tillegg har flere styremedlemmer
hatt koordinerende funksjoner overfor
prosjektene ute. Styreleder Arild Nordlie har
besøkt Kina. Han har møtevirksomhet og
hjelper med administrative funksjoner.
Børge Bentsen har laget bladet, utviklet
hjemmesiden, utformet annonser og gjort
annet informasjonsarbeid.
Frivillige medarbeidere
Tore Svendsen (Litteraturmisjonen) har
vært regnskapsfører og har gjort dette
vederlagsfritt.
Gerd Strøm Olsen har vært behjelpelig
med sekretærarbeid og hjulpet med å sende
ut takkebrev til givere.
Vi har en dugnadsgjeng, bestående av
Sigurd Grønningsæter, Jon Helge Jansen
og Torbjørn Håland. De bidrar med enkle
dugnadsoppdrag mot «betaling» i form av en
misjonsgave til våre prosjekter i Nord-Korea.
Dette har generert mer enn 50.000 kr i 2018.
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Fordeling av midler:

Økte inntekter:
En gang i måneden samles Be-gjengen og synger på ulike bedehus. Kollekten gir de til EOMs arbeid.
Informasjon og markedsføring
Vårt blad “Asias millioner” har nå 3950
abonnenter. Økning med 150 fra 2017.
Vi har en hjemmeside www.eom.no
Vi har en facebook-side.
Vi har markedsført oss med
annonsekampanjer i de kristne avisene Vårt
Land, Dagen, Korsets Seier og Ennå Er Det
Håp. Vi hadde også annonse på radio 3,16 –
en riksdekkende kristen radiokanal.
Vi har fått noe mediepublisitet gjennom
prosjektet i Nord-Korea og India. Blant annet
i Dagen, Vårt Land og Fædrelandsvennen
samt andre regionale og lokale aviser. Vi har
hatt cirka 100 misjonsmøter i menigheter
og grupper. Vi nevner spesielt mannskoret
Be-gjengen fra Karmøy som synger en gang i
måneden til inntekt for EOM.
Vi har søkt støtte fra stiftelser, legater og
firmaer. Dette har resultert i flere hundre
tusen kroner i støtte.
KONTOR
Kontor i Dronningens gate 37 i Kristiansand.
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ÅRSMØTET
Årsmøtet ble avholdt i Misjonskirken i
Oslo lørdag 29. april. De tilstedeværende
representerte 148 stemmer.
Ivan Wiik gikk, etter eget ønske, ut av
styret etter cirka 30 år. Knut Morten Carlsen
gikk ut, som vara. Gjermund Sødal ble
valgt som nytt styremedlem. Anne Johanne
Botterud og Allan Neset ble gjenvalgt. Rolf
Martin Næss og Ola Arnfinn Haraldset ble
vara, i den rekkefølgen.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig
godkjent.
Budsjettforslag for 2019 og 2020 ble
enstemmig godkjent.
Vi hadde besøk av en medarbeider
som bor i Kina og jobber i Nord-Korea.
Han viste bilder og fortalte fra arbeidet.
En annen medarbeider fra Kina fortalte
om arbeid blant en unådd folkegruppe i
Yunan-provinsen. Anniken Mori deltok med
inspirerende informasjon fra Japan. Hun
hadde også med seg sin datter Hanna (26
år), som jobber på kafeen til GMC. Hanna

fremførte en vakker sang på japansk som
hun har skrevet selv. Flott musikalsk innslag
fra mannskoret Be-gjengen, som hadde tatt
turen fra Karmøy, for å hylle Ivan Wiik.
ØKONOMI
2018 har vært et meget godt år for EOM,
økonomisk sett. Vi har fått inn cirka
11 millioner kroner i gaveinntekter.
Dette inkluderer 1,85 millioner kroner i

Da vi mottok veldig mye
gaver, inkludert en arv
på 1,85 millioner kroner, på slutten av året,
har vi ikke vært i stand
til å bruke alle gavene
i 2018. Overskuddet vil
bli anvendt i 2019.

testamentarisk gave, og at 2,1 millioner
kroner fra Evangelistens Misjonstjeneste er
blitt overført via regnskapet til EOM.
På grunn av meget store inntekter på
slutten av året har vi ikke kunnet overføre
alle midlene til prosjektene, men vi har satt
av pengene, slik at de blir overført neste år.
(Et detaljert regnskap vil være tilgjengelig til
årsmøtet.)
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INDIA
SVEIN LØVDALS MØTEOVERSIKT:

Torsdag 26. februar kl. 11.30
Mjøndalen Bedehus
Mandag 11. mars kl. 19.30
Møte i Ynglingen, Kristiansand
Tirsdag 12. mars
Åmli Bedehus kl. 19.00
Torsdag 14. mars kl. 19.30
Grimstad Frikirke
Gutten med de få fargeglade ballongene.

Barnehjemmene vi støtter har en åpen dør for unger som trenger et sted å bo. Her får de god omsorg.

STERKE
inntrykk
fra India
TEKST SVEIN LØVDAL

Det var en stor bit av meg
som ble igjen i India da vi
måtte returnere til Norge!
Sterke inntrykk som vil
følge meg livet ut, inntrykk
som jeg ikke tror kan
unngås.
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Jeg fikk i India se barn liggende på gata, i
rundkjøringer, eller andre plasser vi ikke
ville kalle et ordentlig sted å få vokse opp.
Jeg fikk se barn stående i rundkjøringer der
trafikken suste forbi på alle kanter.
Der sto de med sine små produkter som
de ønsket så gjerne å få solgt til hastende
forbipasserende mennesker.
Et av disse små barna kan stå som en
representant for dem alle: Gutten med de
få fargeglade ballongene. Selv er han svart
og støvete av veiens støv og dager uten en
skikkelig dusj. Stadig på vent om at det skulle
være en bil som stopper opp og kjøper hans
ballonger, slik at han kan få noe til mat for
seg og sin familie, om han har dette da? For
mange av barna er også foreldreløse, uten
noen voksne til å ta seg av dem.
Et liv så langt borte fra min egen oppvekst
at jeg ikke kan fatte hvordan dette kan
oppleves.
Da er det så godt å få komme til våre to
barnehjem i Ginnepalli og Krishnunipalem.
Der har det vært en åpen dør for unger som
trenger et trygt hjem. Her har de fått masse

omsorg, kjærlighet, mat, husrom, opplæring
og størst av alt, de har fått lære vår Herre å
kjenne.
Kanskje hadde det vært gata som var blitt
deres vei om ikke vi hadde hatt disse to
barnehjemmene. Det gleder meg stort å få
komme hit å møte alle disse flotte barna med
så mye takknemlighet og glede! Det lyser av
øynene deres når de tar i mot oss og viser oss
stolt rundt i det som er blitt deres nye hjem.
Vi kjenner varmen og takknemligheten
allerede ved porten på vei inn. Det setter så
store spor i oss som får lov å komme og møte
disse barna, at det kan ikke resultere i annet
enn at en stor del av oss blir værende igjen
her på barnehjemmet.
Vi får høre at barna hver morgen og kveld
samles til bønn, og hva er det de ber om..? Jo,
de ber om velsignelse over alle oss i Norge
som har bidratt til at de kan få et hjem!
Bildene og fortellingene vi har hatt med
oss hjem har ført til at andre også ønsker å
hjelpe disse barna.
I disse dager holder ei ung jente fra
Vennesla på med flaskeinnsamling og
utlodning til oppussing av barnehjemmet
i Krishnunipalem. Så er vi så takknemlige
og stolte over at mennesker har tiltro til
arbeidet vi driver, og et ønske om å få være

Søndag 24. mars kl. 11.00
Tryggheim Bedehus, Evje
Tirsdag 26. mars kl. 19.00
Ålefjær Bedehus
med. På den måten får vi reddet noen av
barna fra lidelsen det må være å kanskje
vokse opp langs en vei. Muligens oppleve
prostitusjon, ensomhet og et liv uten fremtid.
For kun 300,- pr. måned kan vi forandre et
liv! Ikke nok med at vi kan gi barna et godt
jordisk liv, vi kan også la de finne fred hos
Gud og få et håp for evigheten! Er ikke dette
noe å stå opp for dere!
Så er det ikke så farlig at en bit av meg ble
igjen i India, så lenge det kan være med å
skape en forandring.
Jeg sitter igjen her nå med et kjent vers
sagt direkte fra Mesterens munn: “Det du
gjorde for en av disse mine minste, det gjorde
du for meg.”

Sett av i kalenderen

Årsmøte lørdag 27. april kl 11.00
i Misjonskirken på Majorstua.
Glimt fra misjonens arbeid i Nord-Korea,
India, Japan og Kina.
I år får vi besøk av flere av våre
medarbeidere på feltene.
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Hybel til Hanna
Takknemlig for forbønn for det rette sted å
bo for vår misjonærdatter Hanna som nå er
26 år, og trenger et eget sted å bo. Hun har
sett seg ut et hybelhus, og vi ber om at det må
bli en ledig enhet der snart.

Daniel har vært her et halvt år før, mens Rita og Lilly er her for første gang.

Nytt fra Japan
– Vi tror dette året bringer
mange nye undere og
velsignelser fra Jesus
Kristus! skriver Anniken
Mori i sin hilsen fra Japan.

– Det er nå over to millioner mennesker med
influensa her i Japan. Vi har sluppet hittil i så
måte.
Jeg har vært forkjølet i en måned og får
høyt blodtrykk når jeg styrer på for mye,
så nå tar jeg det litt med ro og maler til en
utstilling 13.-16. februar. Det gir ro og fred i
sinnet og normalt blodtrykk, og jeg kjenner
nye krefter kommer.
Begravelse
7.januar døde kirkens reserveorganist Aoyagi
av hjerneslag, bare 40 år gammel. Broder
Aoyagi fikk en fin begravelse og kirken var
full av folk til hans families undring. De fikk
høre evangeliet.
En tidligere evangelist, Shoohei (45), som
ikke har vært på møter på lenge, kom også og
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ble hjertelig mottatt av mange og fikk noe å
tenke på. Be om at Gud må lege hans hjerte!
David, Mitsuki og Hanna er blitt vårt nye
ungdommelige musikk-team.
Nytt evangeliseringsteam
Etter cirka et års pause har vi nettopp fått et
nytt team fra “God Will Provide Mission” i
USA denne uken.
Daniel har vært her et halvt år før, mens
Rita og Lilly er her for første gang. De har
en tjenerinnstilling og en brann i sitt hjerte
for menneskers frelse, og har opplevd Guds
forvandlingskraft! De er så takknemlig for at
vi tar imot dem, og alle utgifter besørger de
selv. Vi gleder oss til å se hva Gud vil gjøre
gjennom dem, og ikke minst deres inderlige
forbønnstjeneste.
Ny misjonær
Shigeko, en japansk dame i femtiårene som
har vært vel 20 år i USA, og som er blitt
amerikansk statsborger, er tilbake til Japan
som misjonær. Hun er underholdt av sin
menighet i USA, og føler kall til Fukushima
fylke. Fra april vil hun jobbe med oss her i
Iwaki. Nå ber vi om at det skal legge seg til
rette med grei bolig å leie for henne fra mars.

En ny familie
Michiko og Tooru har vært medlemmer hos
oss i mange år, men det nye er at de har fått
adoptert den flotte gutten Yuuto. Michiko
stråler av morslykke og Tooru er blitt fornyet
i troen og vil skinne for Jesus i sin krevende
jobb som barneskolelærer, med mange
tillitsverv. Så flott å stadig se dem på møter
nå etter flere passive år.
Takk!
Tusen takk for alle gavene som kommer til
oss! Takket være disse får Miyako hjelp, vi
“små-pensjonister” kommer rundt det vi
må favne, deriblant de fattige som roper. Vi
får også være med å betale vår kirkes store
utgifter og gjeld, og nå nye med evangeliet.

ANNIKEN OG HANNA MORIS MØTER I MARS 2019:

Søndag 17. mars kl. 11.00
Misjonskirken Bethel Bergen
Tirsdag 19. mars kl. 19.30
Kilden, Bergen
Onsdag 20. mars kl. 19.30
Åkra Bedehus
Torsdag 21. mars kl. 19.00
Myssa Bedehus
Søndag 24. mars kl. 17.00
Moen Bedehus, Jaren
Tirsdag 26. mars kl. 12.00
“Tane”, Kolbotn
Onsdag 27. mars kl. 12.00
“Tomo”, Notodden
Onsdag 27. mars kl. 19.00
Hedalen Misjonsforening
Torsdag 28. mars kl. 12.00
Majorstuen Misjonskirke
Torsdag 28. mars kl. 19.00
Betania Havnås, Trøgstad
Fredag 29. mars kl. 11.00
Maura Bedehus
Søndag 31. mars kl. 18.00 (bare Anniken)
Betel, Langevåg
– Vi gleder oss til å møte

dere!!!!! Det blir mye reising på

to uker og fem dager, men kjenner

overskriften over det hele skal være
Guds Fred! Takk og lov!

Vi ser frimodig framover for et
Nådens År fra Jesus.
Masse hilsen fra
Anniken og datteren Hanna gleder seg til møteserien de skal ha i Norge nå i våres.

Anniken
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

NORD - KOREA

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

INDIA

PREMIUM Eik Profil

EOM støtter Living Tree
barnehjem for barn med
cerebral parese. Be om at
barna må trives, og få den
hjelpen de trenger.

Takk for arbeidet som fikk
fortsette under boikotten i fjor.
Be om at det blir lett å starte
opp igjen med nye prosjekter
i år.

Be om at det alltid må være
plass på barnehjemmet for
nye barn som trenger et sted
å bo.

Be om at nordkoreanere som
er nysgjerrige på Guds Ord får
møte andre kristne, og komme
til tro.

JAPAN

Be for vår medarbeider
pastor Kuroda (84) som
hadde en alvorlig tykktarmkreftoperasjon i november.
De fikk ikke tatt alt, og han
virker medtatt og har smerter.
18.februar skal han ha et nytt
inngrep.
Takk og be for et
nyankommet tre måneders
evangelisringsteam i Iwaki:
Daniel, Rita og Lilly.
Be om at vi må finne det rette
sted å bo i Iwaki for Hanna.
Be om velsignelse for Anniken
og Hannas reise til Norge i
våres og møtene de skal ha.
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NORGE

Be om velsignelse og hjelp
til alle som har en oppgave i
Orientmisjonen.

Minnegave

Thea Marie Asdahl fikk
hjemlov 25.desember.
Like kjært som blomster
var en gave til
Orientmisjonen. Det
innbrakte 14.750 kroner.
Thea Marie ble 98 år
og var søster til avdøde
misjonær Aslaug Brustad
som var fire år i Kina og
40 år i Japan.

Be om at alle de nyomvendte
må bli bevart i troen, hver
eneste en.
Takk for alle nye oversettelser
av Guds Ord, og be om at
Ordet må nå ut til de som
venter.

Testamentarisk
gave
Vi mottok 1,85 mill i en
testamentarisk gave fra
Leif Gythri. Han var hele
sitt voksne liv med i
mannsgruppen
«Orienten» og gikk
bort i 2013. Fire andre
organisasjoner mottok
også tilsvarende beløp.
Leif Gythri vil bli husket
som en særdeles generøs
forretningsmann med
stort engasjement for
misjonens arbeid.

Kjøkken for enhver smak
i alle stilarter og prisklasser!

Finn din nærmeste
Strai Kjøkken & Bad
forhandler på

Math
www.skoleregner.no

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

Bibelverset
«Da åpnet han deres
forstand så de kunne
forstå Skriftene.»
Lukas 24, 45
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Guds Ord til nye folkegrupper!
1 NT = 25 kroner
10 NT = 250 kroner
Også i år har vi fått et gaveløfte på
500.000 kroner, dersom vi klarer å samle
inn tilsvarende beløp. På denne måten blir
gaver til dette prosjektet doblet.

Total pris for trykking av
utgivelse av NT på nytt språk:
50.000 kroner
Flere grupper og menigheter har allerede
benyttet seg av denne muligheten til å gi NT
til en helt ny folkegruppe.

Vi har allerede finansiert utgivelse
av NT på 33 språk i 2017 og 2018.
Vi satser på mange flere i 2019!

Bruk gavekonto

3000.15.76719
www.eom.no

I samarbeid med Litteraturmisjonen

