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福
音 Å nå de minst nådde 

LEDER

Allan Neset
Redaktør for Asias Millioner

Dette er en stor oppmuntring for oss i stab 
og ledelse, både fordi det gir et økonomisk 
bidrag til virksomheten, og ikke minst fordi 
nye mennesker i de forskjellige jubilantenes 
familier og vennekrets får kjennskap til det 
viktige arbeidet vi står i. 
    En som valgte en slik løsning var Lars 
Jakob Moe fra Sannidal. Han har stått trofast 
med i vårt arbeid, og har lagt opp mange 
møter for oss i årenes løp. Hans 80-årsfeiring 

Maria og Elisabeth Vatnebryn solgte kaffe og kaker utenfor huset til besteforeldrene i Numedal da de var på 
besøk der sist vinter. I skikkelig vintertemperatur holdt de ut og samlet inn hele 5.000 kroner til Nord-Korea! 

Som far, svigerfar, 
og etter hvert også 
bestefar til en 
misjonærfamilie i 
Japan, har Lars Jakob 
Moe fra Sannidal vært 
tett på vårt arbeid i 
mange år. 

50-årsjubilanten Marit Kristin Vatnebryn sammen 
med Svein Løvdal fra EOM.

tidligere i år innbrakte 12.000 kroner til 
EOM.
    I denne sammenheng nevner vi også at 
misjonsvennen Marit Kristin Vatnebryn 
gjorde 50-årsdagen sin til en misjonsfest. Hun 
inviterte Svein Løvdal fra staben til å komme 
og være gjest, og også informere fra arbeidet.   
I løpet av Marit Kristins festdag kom det inn 
15.000 kroner til vår virksomhet.
    Også Arne Haukås har sendt oss 15.000 
kroner i etterkant av sin 50-årsdag, og 
i forbindelse med Solveig Solberg sin 
70-årsdag ble det samlet inn kroner 5.500.
    Etter jubilantenes ønsker vil alle disse 
beløpene gå til våre prosjekter i Nord-Korea.

Det er blitt mer og mer 
vanlig at folk som jubilerer 
velger bort gaver til seg 
selv, og heller ønsker å 
støtte arbeidet til EOM.

Vi i Evangelisk Orientmisjon har som mål å nå de minst nådde 
med evangeliet. Vi er i en lang tradisjon når vi fremdeles 
fokuserer på det. Våre aller første misjonærer som dro til Kina,    
dro til provinser i innlands-Kina som var unådde.

I vår tid, og i vår digitale verden, kan det selvsagt være en 
utfordring å definere «unådde». Men Nord-Korea er en 
gjenganger på enhver oversikt over land hvor kristendommen 
har vanskeligst kår. Her får vi være med å gjøre en forskjell. 
Gjennom bygging av drivhus, hjelp til rent drikkevann, innføring 
av frø til dyrking av næringsrik mat og andre humanitære 
prosjekter, får vi være med å vise evangeliet i handling. 

Også i Kina har vi i over 100 år vært opptatt av dem som 
trenger det mest. Derfor har vi støttet prosjekter rettet inn mot 
minoriteter og andre grupper med spesielle behov. Vi har også 
hatt fokus på å bidra til trykking og distribusjon av Bibelen, Guds 
ord.

Det å trykke en bibel eller et nytestamente på folkegruppers eget 
språk er også noe som vi involverer oss i i India. Nylig var vårt 
styremedlem Anne Johanne Botterud med på overrekkelsen av 
NT til seks nye folkegrupper i Keralaprovinsen i Sør-India. Det 
er fremdeles minst 70 språkgrupper i India som ikke har en 
oversettelse av Bibelen eller NT på eget språk. 

Hva så med Japan, vårt fjerde satsningsområde? Her har jo en 
mengde organisasjoner drevet arbeid i en årrekke. Situasjonen 
i Japan er at evangeliet fremdeles ikke har fått det ønskede 
gjennombrudd. Av landets over 127 millioner innbyggere er det 
under to prosent som regnes som evangeliske kristne. Det gjør 
Japan til det nest største unådde folkeslag i verden. Her ønsker vi 
fortsatt å bidra til den vekkelsen som mange ber om og håper på.

Nå gleder vi oss til et fortsatt godt arbeid for å nå de tusener av 
unådde med evangeliet. Tusen takk for at du er med og støtter! 

Evangelisk Orientmisjon er en felles- 

kristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 

1889, som i lydighet mot Jesu misjons- 

befaling har som oppgave å utbre Guds 

rike blant Østens folkeslag og andre 

områder Gud måtte lede til.
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Fremdeles er det mange hensyn å ta med 
tanke på sanksjoner, og det er en utfordring 
å navigere forhold knyttet til logistikk og 

bankoverføringer. Men det å få den aktuelle 
lisensen har vært et godt steg i riktig retning. 
    Få dager etter at beskjeden om lisensen 
kom dro et team fra  CFK til Nord-Korea. Med 
på dette teamet var også vårt styremedlem 
Ola Arnfinn Haraldset. Ola Arnfinn bidro på 
det de kalte det tekniske teamet som utførte 
praktisk arbeid. 
    På grunn av restriksjonene som kom 
i 2017 var det mye materiell, utstyr og 
forsyninger som sto lagret i containere i 
Nord-Korea. Teamet gjorde et viktig arbeid 
med å gjennomgå og sortere utstyret, slik at 
lokale folk kunne fortsette å jobbe med ting 
når teamet dro hjem igjen. Forhåpentligvis 
er både et nytt team og supplerende utstyr på 
vei til Nord-Korea igjen mens du leser dette.
     CFK merker at det å administrere det 

Tilbake på sporet i Nord-Korea
Christian Friends of Korea 
(CFK) fikk i sommer en 
etterlengtet lisens fra 
amerikanske myndigheter. 
Lisensen gjør at de kan 
jobbe videre med det 
humanitære arbeidet i 
Nord-Korea som fikk en 
bråstopp i 2017. 

EOM har i flere år samarbeidet med amerikanske Christian Friends of Korea om humanitære prosjekter i 
Nord-Korea. Her ser vi Ola Arnfinn Haraldset (bakerst) sammen med gode kolleger i CFK. 

Ola Arnfinn sammen med lederen av CFK, Heidi 
Linton. 

Her er Ola Arnfinn og teamet i full gang med å 
sortere utstyr i en container.

humanitære arbeidet i Nord-Korea er blitt 
mer komplekst og utfordrende enn før, men 
de er glad for den fremgangen som oppleves 
i flere av prosjektene. Ikke minst gjelder det 
i gjenoppbyggingen av laboratoriet som er 
knyttet til hepatittbehandlingsstedet i Haeju.
    Det var også med et faglig behandlings-
team med to leger på denne turen. Til tross 
for at de bare var to leger fikk de gjort blod-
diagnose på 362 pasienter, undersøkt 330 på 
klinikken og startet konkret behandling på 
233 mennesker! Dataspesialisten som var 
med fra CFK fikk også tid til å oppgradere 
flere aspekter knyttet til pasientdatabasen.
    Arbeidet som gjøres fra hepatitt-sykehuset 
i South Hwanghae tiltrekker seg pasienter 
fra mange avsidesliggende steder, noen så 
langt som 65 kilometer unna. Det er en stor 

utfordring for mange av de syke å foreta en 
slik reise, og for teamet oppleves det som et 
stort privilegium å kunne betjene syke og 
trengende mennesker i Jesu navn.
    Arbeidet vokser, og i tillegg til behandlings-
stedene i Pyongyang, Kaesong, og 
Haeju er det nå for første gang åpnet en 
diagnostiserings- og behandlingsklinikk i 
Sariwon, hovedstaden i North Hwanghae 
provinsen.
    I tillegg til den medisinske hjelpen er det 
også viktig å ha fokus på næringsrik mat og 
rent drikkevann. Vi i EOM er derfor glade 
for den store interessen folk har for å være 
med og støtte det viktige arbeidet vi er med 
på å gjøre i Nord-Korea. Dette er et arbeid 
der vi virkelig er med å gjøre en forskjell i 
menneskers liv!

NORD-KOREA NORD-KOREA

TEKST ALLAN NESET/CFK  FOTO CFK
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Sjeldent besøk fra India

INDIA

Lykkelig norsk-indisk vennskap. Bob Luke på besøk hos Ingrid og Steinar Handeland på Hovsherad.

Bob Luke, som leder en av våre samarbeidsorganisasjoner 
i India, var i sommer på sitt første Norgesbesøk. Han 
besøkte menigheter på Vest- og Sørlandet, og ble kjent med 
mennesker som har støttet arbeidet hans i over 30 år. – Det 
gjorde inntrykk på meg å treffe giverne. Det var viktig for 
meg å kunne si takk! sier Bob Luke og smiler.

TEKST ALLAN NESET 

Bob Luke er leder av Bethel Assembly 
(Betelforsamlingen), en av Evangelistens 
Misjonstjeneste sine samarbeidspartnere i 
India. Samarbeidet har vart i mange år.
    – Bethel Assembly ble startet av Gandhi 
Israel, min far, i 1963. I starten var det kun 
støtte fra lokale menigheter, og arbeidet var 
derfor ikke så omfattende. Men i 1973 kom 
redaktør i bladet Evangelisten, Edvard Kjelle, 
på besøk, og fra da av fikk organisasjonen 
støtte fra Norge.
    – Når visste du at du skulle bli med i 
arbeidet til BA? 
    – Min far døde i 2006. På det tidspunktet 
var jeg pastor i en menighet. Det ble da 
et spørsmål om hvem som skulle overta 
hovedansvaret. Hele organisasjonen ble 
involvert i prosessen. Det var en samlet 
organisasjon som valgte meg til sin nye leder.
    – En viktig del av virksomheten er TV-
arbeidet. Hvordan begynte det ?
    – Vi skjønte at dersom vi kunne få til et 
TV-arbeid ville vi kunne nå mange unådde 
med evangeliet. Så 12. mai 2011 startet vi 
opp med TV-produksjon. Vårt nedslagsfelt er 
provinsene Andhra Pradesh og Telangana, 
og våre programmer er derfor på språket 
telugu som snakkes der. Vi når cirka 10 
millioner mennesker med våre program, og 
vi får svært mange og gode tilbakemeldinger 
på det vi gjør. Kanalen vår har sendinger 
24 timer i døgnet. Jeg har selv ansvaret for 
fire timer i døgnet, andre BA-pastorer har til 
sammen åtte timer, og resten av tiden leies 
ut til andre organisasjoner. I tillegg til direkte 
møteopptak sender vi «spørsmål og svar»-
program, kulturelle program, helseprogram 
og debatter.
    – Hva er den største velsignelsen i 
arbeidet?
    – Definitivt muligheten til å vitne for så 
mange mennesker. Gud har velsignet meg 
rikt. Vi har etablert 120 menigheter, og mer 
enn 30.000 mennesker er blitt kristne, og er 
døpt så langt. Gjennom bibelskolearbeidet 

vårt har 230 unge mennesker blitt utdannet 
og opptrent til evangelisk arbeid. Vi har 
helseteam som drar til avsidesliggende 
landsbyer, og vi har startet sy-opplæring for 
enslige damer på 20 forskjellige steder.
    – Hva er den største utfordringen i 
arbeidet ?
    – Utvilsomt manglende inntekter og 
begrensede ressurser. Selv med god støtte 
er behovene enorme i et land som India. 
Folk kommer stadig til meg med alle slags 
utfordringer, og det er vanskelig å skulle 
si nei. Jeg har lært å stole på Gud for hver 
eneste dag, og hittil har han hjulpet.
    – Dette er ditt første besøk i Norge. 
Hvordan syns du det har vært?
    – Det har vært fint. Dessverre var flyet 
forsinket slik at jeg ikke nådde Evangelistens 
bibelkonferanse på Framnes som jeg hadde 
sett frem til. Men jeg fikk treffe ledere av 
Evangelisk Orientmisjon og Evangelistens 
Misjonstjeneste, og jeg fikk også truffet givere 
som har stått trofast med i arbeidet i mer enn 
30 år – og det gjør inntrykk. Det var viktig for 
meg å kunne få sagt takk.
    – Vi hører stadig oftere om trakassering 
av kristne i India. Hvordan opplever du 
situasjonen?
    – Situasjonen i vår provins er mye bedre 
enn i landet for øvrig. Lederen av provinsen  
vår har kristen bakgrunn, men det er store 
utfordringer for mange kristne, særlig nord 
i India.
    – Du er pastorsønn og har selv alltid 
jobbet med dette. Hva ville du vært om det 
ikke var blitt kristent arbeid?
    Bob Luke smiler bredt og sier: – Bokser, 
tungvektsbokser. Jeg var faktisk bokser frem 
til 1989, og jeg har vært trener og instruktør 
for unge boksere. 
    Bob tar noen lette slag i luften for å vise at 
teknikken og bevegelsene fremdeles «sitter». 
Så ble det ingen boksekarriere på ham, men 
han er utvilsomt blitt en «tungvekter» likevel 
– i arbeidet med å spre evangeliet i India!

INDIA
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Etter noen dager hos brødrene Halonen 
i Evangelistens Helping Hand var tiden 
kommet for å dra til Kerala–provinsen og 
markeringen av NT på nye språk. Regntiden, 
og de mange oversvømmelsene som 
rammet dette området, gjorde reisen ekstra 
spennende til tider.
    Vi kom til Kottayam fredag ettermiddag. 
Mr Bezily møtte oss på hotellet. På grunn av  
oversvømmelsen var det mange som ikke 
kunne komme. Representanten fra trykkeriet 

på Sri Lanka rakk ikke komme fordi flyet 
hans ble kansellert. Flyplassen i Cochin ble 
stengt, det var en stor oversvømmelse der. 
    
Over 500 personer
Det skulle vært en lunsj for oss utlendinger. 
Vi var kun tre, en mann fra USA pluss 
datteren min, Inger-Johanne og meg. Men 
lunsjen ble avlyst da lederen ikke kunne 
komme på grunn av flom. I stedet hadde 
vi en hyggelig frokost på et hotell sammen 

med Bezily og Benjamin som begge jobber 
administrativt med bibeloversettelse. 
    Selve Dedication var på Church of India sitt 
store senter (retreat center) i Kottayam. På 
tross av regnet kom det cirka 500 personer. 
To folkegrupper kunne ikke komme på grunn 
av flom, men ellers kom mange. 
    Folkegruppene som nå har fått NT er 
Muthuvan, Chetti, Mannan, Muduga, Ravula 
og Pal Kurumba.

Glede og takknemlighet
Samlingen i Kottayam var godt organisert. 
Det var en kjempestor opplevelse å få 
delta her. Vi fikk sitte ganske langt foran, 
men de ønsket å holde en lav profil på oss 
utlendinger, det var nok helt riktig. Men det 
var fint at vi fikk lov til å være der og se den 
gleden og takknemligheten folk hadde. 
    Det var flere taler og vi så en film. Filmen 
virket kort og informativ med fine bilder, 
på lokalspråket. De fremmøtte var fra ulike 
kirker. Biskop Tomas fra Church of South 

India var der, en prest fra den lutherske 
kirke, pinsevenner og baptister. De sa Church 
of South India liknet en anglikansk kirke.

Mange års arbeid
Det var mye, og høy musikk. Etter hvert 
kom folk og evangelister fra de ulike 
folkegruppene frem. Hver gruppe fikk 
overrakt Det nye testamente og fikk en slags 
diplom/plakett. Jeg fikk også motta en på 
vegne av EOM.
    Oversetterne var både kvinner og 
menn, men flest menn. Etter hvert som de 
ulike folkegruppene kom frem og fikk et 
nytestamente, leste en av dem noen bibelvers 
på sitt språk. 
    De hadde jobbet med bibeloversettelsene 
i mange år, kanskje 11-12 år i flere grupper. 
Når de for eksempel skulle oversette til Pal 
Kurumba brukte de tre år bare for å få lov til 
å være i landsbyen. Fra folkegruppen Ravula 
kom bare en familie med en gutt – de andre 
kom ikke frem på grunn av regnet.

Guds Ord på stadig nye språk
Vi i Evangelisk Orientmisjon har i mange år arbeidet 
for å gi Guds Ord til unådde mennesker. Nylig var vårt 
styremedlem Anne Johanne Botterud i India for å være 
med på utdelingen av Det nye testamentet til seks nye 
folkegrupper. Her deler hun noen opplevelser fra turen. 

INDIA

Det var god stemning og mange smil under den høytidelige overrekkelsen av nytestamentene. Oversetterne var både kvinner og menn, men flest menn, forteller Anne Johanne.

INDIA
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MØTEOVERSIKT:

NYTESTAMENTER: 2 FOR 1
Guds Ord til nye folkegrupper! 
Også i år har vi fått et gaveløfte på 500.000 
kroner, dersom vi klarer å samle inn et 
tilsvarende beløp. På denne måten blir gaver 
til dette prosjektet doblet. 

Total pris for trykking og utgivelse av NT på 
nytt språk: cirka 50.000 kroner.

Vil du også være med?

God kvalitet
Bøkene kom fra trykkeriet på Sri Lanka 
to dager før. Mottakerne var svært godt 
fornøyd, kvaliteten var topp. De sa kvaliteten 
var mye bedre på nytestamentene enn på 
Bibelen de selv hadde på hovedspråket i 
Kerala, Malyali.
    Det var også en presentasjon av en ny 
bibel-app. Det er en Google play-app de 
kan laste ned. Her kan de både høre og 
lese NT på sitt språk, og de kan også se 
film om ulike bibelhistorier. Et fantastisk 
hjelpemiddel særlig fordi mange i disse 
minoritetsgruppene ikke kan lese og skrive. 
Alle seks språkgruppene hadde sitt språk på  
bibel-appen.
    Hele Bibelen er tilgjengelig på 52 språk 
i India. I tillegg finnes NT på ytterligere 49 
språk. Det pågår oversettelse av over 100 nye 
språk, og stadig nye utforskes for muligheten 
av oversettelse. 
    Bezily og Benjamin var veldig hyggelige 
og engasjerte. Da vi snakket om kalde Norge 
fortalte Bezily at han i forbindelse med et 
oversettelsesarbeid hadde bodd opp mot 
Himalaya. Der var det 40 minusgrader og 
husene var uten isolasjon. Jeg snakket også 
med en annen oversetterfamilie som hadde 
flyttet til et sted i Munnar og bodd der 12 år 
for å drive med oversetting. De fortalte at 
en del oversettere ble værende i landsbyene 
som evangelister etter endt oversetterarbeid, 
noen også for å ta fatt på oversettelsen av Det 
gamle testamentet.

Oversvømt flyplass
Da vi skulle dra hjem var flyplassen i Cochin 
oversvømt og stengt, så vi måtte ta taxi til 
Bangalore. Det ble en nesten 12 timers tur 
hele natta igjennom. Heldigvis ble ikke veien 
stengt så vi rakk flyet hjem fra Bangalore. 
    Dette ble en kjempefin tur, veldig 
inspirerende og lærerik. Flott å se det gode 
arbeidet vi i EOM støtter i India!

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Gaveløfte
500.000 kr

Bruk gavekonto

3000.15.76719

EOM

SVEIN LØVDAL:
Tirsdag 1. okt kl. 19.30
Rossland Bedehus
Torsdag 3. okt kl. 19.00
Høgtun, Vegårshei

ALLAN NESET:
Søndag 29. sep kl. 11.00
Frikstad Bedehus

ROALD FØRELAND:
Onsdag 2. okt kl. 19.30
Bjelland Bedehus
Onsdag 16. okt kl. 11.00
Lund Kirke

Anne Johanne og datteren Inger-Johanne rakk å besøke et barnehjem hos Evangelistens Helping Hand.

Denne familien er bibeloversettere i Munnar-området og har vært med på å oversette NT til Mannan. De 
kommer fra et annet sted i India, og har nå bodd blant Mannan-folket nær Munnar i 12 år. Mannen heter Anil 
George, kona heter Sheeja George, sønnen heter Abel A. George (10) og datteren heter Grace A. George (2).

10 1110 11

240.500 kr

Samlet inn  
til nå:

INDIA
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Nytt gledelig besøk i Kina
I sommer var en familie fra Sørlandet på besøk på 
barnehjemmet Living Tree i Kina, et barnehjem vi i EOM 
har støttet i over 10 år. Det ble et møte for livet!

Som vi tidligere har antydet er det blitt mer 
og mer utfordrende å besøke forskjellige 
kristne prosjekter i Kina den senere tiden. 
Det kan synes som om myndighetene frykter 
den påvirkning de mener vestlige kristne 
har på den kristne menighet i Kina, og at de 
derfor prøver å unngå for mye kontakt og 
dialog.
    Imidlertid er det selvsagt fremdeles 
mulig å besøke landet, og også stikke innom 
de prosjektene vi støtter. Et slikt prosjekt 
er barnehjemmet Living Tree nord for 
Beijing som vi har støttet i over 10 år nå. 
Barnehjemmet har for tiden 24 barn mellom 

5 og 19 år. Her er det flere, både fra stab 
og fra våre støttegrupper, som har vært på 
besøk. 
    En familie fra Sørlandet, som har støttet 
oss i lang tid, brukte årets sommerferie til 
å besøke dette landet som ligger på deres 
hjerter. De var også innom Living Tree. Det 
ble et gripende møte og en skjellsettende 
opplevelse. Barna på dette barnehjemmet er, 
som vi også tidligere har skrevet om, både 
fysisk og psykisk handicappede, hovedsaklig 
på grunn av Cerebral Parese. Barna ville uten 
dette tilbudet hatt liten eller ingen stimulans, 
eller målrettet behandling. 

    Det å oppleve disse barna, som gjennom 
kjærlighet og omsorg utvikler både 
ferdigheter og en mer verdifull hverdag, ble 
for denne familien virkelig et høydepunkt. 
De fikk oppleve barna i full utfoldelse, både 

i sang og musikk, og også i kreativ tegning 
og maling. Det å kunne være med å gjøre 
en forskjell i livene til «disse Hans minste», 
er i sannhet en svært verdifull side av vår 
tjeneste som misjonsorganisasjon.

TEKST ALLAN NESET  FOTO EOM

Alle bildene i artikkelen ble tatt da den norske familien besøkte barnehjemmet Living Tree i sommer.

Lederen av Living Tree, Tina, tar godt i mot de besøkende og forteller fra dagliglivet på barnehjemmet.
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA NORD-KOREA INDIA

JAPAN NORGE

Be for alle de, i 
misjonsforeninger og 
bønnegrupper, som trofast 
samles for å be for – og gi 
økonomisk støtte til – vårt 
arbeid, at de må kjenne det 
meningsfullt og velsignet å 
være med.

Be for EOMs styre at de må ta 
beslutninger og veivalg i tråd 
med Guds ledelse. Be spesielt 
for styrets leder Arild Nordlie og 
daglig leder Roald Føreland.

Bibelverset For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som 
banker på, blir det lukket opp for.     Matteus, 7, 8

Takk Gud for at flere barn fra 
barnehjemmet Evergreen er 
blitt adoptert bort til utlandet, 
eller har fått kinesiske 
fosterforeldre.

Be for arbeidet til 
Evergreen-teamet og de nye 
utfordringene de står overfor. 

Be for barna på barnehjemmet 
Living Tree og lederen Tina. 

Takk for at vår 
samarbeidspartner CFK nå har 
fått arbeidet i gang igjen. 

Be om at de nystartede 
hepatittklinikkene må få gode 
driftsvilkår.

Be om at vi som organisasjon 
må kjenne Herrens ledelse 
i hvordan vi best kan stå i 
tjeneste for folket i Nord-Korea.

Be om at det må legge seg til 
rette med en ny medarbeider 
til kafeen. 

Be for Hanna som får et stort 
arbeidspress i påvente av ny 
medarbeider. Be også om at 
opplæring av ny medarbeider 
må gå bra.

Be for Anniken og Akira at 
Gud må velsigne dem og gi 
styrke for hver dag. 

Be for gruppen fra Norge som 
skal besøke Japan i høst.

Be for situasjonen i 
Ananthagiri hvor Bethel 
Assembly (BA) planlegger et 
skolebygg. Flom i regntiden 
har gjort at muren som skulle 
sikre skoletomta har rast ut. Be 
om at de må finne gode, sikre 
løsninger.

Be om fremgang for evangeliet 
i arbeidet til både BA og 
Evangelistens Helping Hand.

Be spesielt for de mange 
kvinnene som etter hvert får 
syopplæring og egen maskin – 
at de må finne både frelse og 
arbeid.

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

 
www.skoleregner.no 
Math 

  
 

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

Har du eget firma?

Her kan du annonsere! 

Ta kontakt på e-post: 
eom@eom.no 
eller på tlf: 
90 13 80 20

Vi har en dugnadsgjeng 
som har produsert 160 
sekker med ved, der 
inntektene går uavkortet 
til prosjektene i Nord-
Korea. Veden (gran) 
koster 60 kroner pr sekk, 
fritt levert, i nærheten av 
Kristiansand.
Bestilling til sms 
91677613 Sigurd 
Grønningsæter

Salg av ved



Guds Ord til stadig 
nye språkgrupper

I samarbeid med  
Litteraturmisjonen

For mer info: www.eom.no

I dette nummeret av Asias Millioner kan dere 
lese om utdelingen av Det nye testamentet til 
seks nye språkgrupper. 

I vårt arbeid med å nå de minst nådde anser vi 
det av stor betydning å bidra til at folk kan få 
Guds ord tilgjengelig på et språk de forstår. 

Derfor vil vi fortsatt engasjere oss i oversettelse 
og trykking av Guds ord til dem som ennå ikke 
har det. Dette håper vi også du vil være med på! 

For 250 kroner får vi 10 nytestamenter.

Totalkostnad for trykking av NT på et nytt språk 
er cirka 50.000 kroner.

Bruk gavekonto

3000.15.76719
eller Vipps  70393


