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Dugnadsånd og entusiasme
I vår misjon er vi rikt velsignet med en flott dugnadsånd.
Folk reiser til våre prosjektland og bidrar med inspirasjon og
arbeidsinnsats. Mange er med i bønn og givertjeneste. Noen
hjelper til å arrangere møter, koker kaffe, baker kaker og
serverer. Vi har en kunstner som gir halvparten av inntektene til
prosjekter i Nord-Korea når vi har utstillinger, musikere bidrar
med sang og musikk av høy kvalitet. En dugnadsgjeng som
hjelper folk med snekkertjenester, hagearbeid og vedproduksjon
– alt til inntekt for misjonen. Regnskap føres på dugnad. Gode
folk bruker tid og ressurser på styrearbeid. Noen arrangerer
vennefester og forskjellige typer innsamlingsaksjoner. Dette er
bare noen få stikkord.
Når vi ved årsskiftet kan se tilbake på det beste året i misjonens
historie, er det blant annet takket være denne dugnadsånden og
entusiasmen. Stadig flere lar seg gripe av at det gir livet mening å
gjøre noe for andre.
Ordet «entusiasme» betyr sterk begeistring eller henrykkelse. Det
er noe guddommelig over dette. Det sterkeste eksempelet på en
slik entusiasme opplevde jeg i desember da jeg traff et ektepar
som du kan lese om i dette bladet. Kona brukte dagene på å sy
dukketøy som hun solgte til inntekt for symaskiner i India. Dette
resulterte i at 100 fattige kvinner i India får et levebrød.
Entusiasme står i kontrast til ordet «plikt». Plikt er egentlig ikke
noen god motivasjonsfaktor. Plikt er kanskje nødvendig noen
ganger, men det er mer motiverende å gjøre ting som vi er
engasjert av. Derfor trenger vi å spørre: Hva er det som driver
meg? Hva er min nådegave?
Det er også positivt å merke at våre samarbeidspartnere, både
i Nord-Korea, India, Kina og Japan, er drevet av entusiasme. Vi
ønsker at dette skal være et kjennetegn på hele vår misjon.
La oss be Gud om mer entusiasme i tjenesten for Ham. Da blir
livet fylt av mening, generøsitet og engasjement.

Roald Føreland
Daglig leder, EOM

Et av de store drivhusene med høy kvalitet som vi finansierte i fjor. På baksiden av dette bladet ser du et
bilde av hvordan det ser ut inni.

Styrets årsmelding 2019
Året som gikk har vært det beste i vår misjons historie når
vi ser alle aktiviteter under ett. Her kan du lese en kort
oversikt over arbeidet vi gjør i Nord-Korea, Japan, Kina og
India. Årsmeldingen viser også noe av det vi gjør i Norge.

NORD-KOREA
I følge Røde Kors lider 70 prosent av
befolkningen i Nord-Korea av underernæring
eller feilernæring. Hovedfokuset vårt
for prosjektene her er derfor hjelp til økt
matproduksjon og rent drikkevann.
Flere personer fra Norge besøkte NordKorea i året som gikk.
Ting vi har gjennomført: Vi ga mange
tusen rent drikkevann gjennom å dele ut
vannpumper og vannfilter. Vi har finansiert
drivhus og plast til fornyelse av eksisterende
drivhus. Vi har finansiert og levert

vannpumper, flere tusen vannfiltre og ett
stort vannforsyningsanlegg til et sykehus.
I 2019 hadde vi fokus på Rason-provinsen,
der vi finansierte fem store drivhus, og
vi har bestilt ytterligere fire drivhus til
samme provinsen. Samarbeidspartneren
vår i dette området har flere prosjekter
som omfatter matproduksjon til flere tusen
mennesker. I tillegg har vi fortsatt å støtte
Christian Friends of Korea, som er vår
hovedsamarbeidspartner. Vi har også støttet
en medarbeider som bor i Seoul og ofte
reiser inn til Nord-Korea.
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Det er nå lov med to barn pr familie. Men
konsekvensene av ettbarnspolitikken
kommer til å vare i flere generasjoner.

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.
Takknemlige
Nordkoreanerne er svært takknemlige for
denne hjelpen. Distribusjon av grønnsaksfrø
er blitt vanskeligere via Kina. Vi har derfor
etablert kontakt med en organisasjon i
Russland som har mulighet 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.
2019 har vært preget av den strenge
internasjonale boikotten av Nord-Korea
som har vanskeliggjort hjelpearbeidet.
På grunn av dette er ikke alle planene for
2019 gjennomført. På slutten av året ble
det lettet på sanksjoner, og vi fikk mulighet
til å finansiere 40 drivhus og flere tusen
vannfilter. Mye av dette vil bli implementert
i 2020.

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 100 pakker med
håndlagde julekort, produsert av fattige
kvinner i Shanxi-provinsen.
Vår samarbeidspartner, Evergreen, er
en kinesisk bistands-organisasjon med høy
kristen profil. Organisasjonen ble startet
på initiativ fra provinsmyndighetene
med utgangspunkt i virksomheten til
en av våre tidligere misjonærer – Peter
Torjesen. Evergreen har prosjekter innen
landsbyutvikling, helse, barnehjem og
utdanning.

På grunn av den strenge ettbarns-politikken i Kina er det mange foreldreløse barn.
KINA
Aktiviteten i våre prosjekter i Kina har vært
mindre enn normalt i 2019. Dette skyldes
økende kontroll fra myndighetenes side.
Vi har arbeid, eller støtter arbeid, blant tre
forskjellige folkeslag.
Bibler
Bibeldistribusjon er blitt svært vanskelig
i Kina. Vi har finansiert trykking av 5.000
bibler.

Et mål med arbeidet vårt er å gi mennesker håp.
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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 ettbarns-politikken
i Kina er det veldig mange foreldreløse
barn. Mange av disse havner på barnehjem.
Vi støttet et barnehjem i Hubei-provinsen
med husleie og lønn til tre ansatte. Dette
barnehjemmet har 30 barn med cerebral
parese. Her er det 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.

Reiser til Kina
På grunn av stadig strengere restriksjoner
har det ikke vært mulig å arrangere noen
gruppereise i år. Familien Dalholt besøkte
barnehjemmet i Hubei-provinsen.
INDIA
Vi har en samarbeidsavtale med stiftelsen
Evangelistens Misjonstjeneste (EM)
som innebærer at vi har overtatt det
administrative ansvaret for EMs prosjekter i
Andra Pradesh/Telangana-provinsen. I året
som gikk støttet vi evangelister, pastorer og
bibelkvinner, to barnehjem, en institusjon
for spedalske, en klinikk, to bibelskoler, et
eldresenter samt yrkesopplæring for fattige
kvinner. Vi finansierte fire nye kirkebygg.
Vi arrangerte også en gruppereise til India
i november. Det var ni deltakere, inkludert
Svein Løvdal som var reiseleder. Dette var en
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Bob Luke, lederen av vår samarbeidsorganisasjon, Bethel Assembly, døper nyfrelste.

Flere hundre kvinner hos våre samarbeidspartnere i India har fått opplæring i søm i året som gikk.

En av legene fra EHH hospitalet måler blodtrykket på en pasient. Helsetjenesten er gratis.
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Noen av beboerne på eldresenteret.
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meget vellykket reise.
EM har to samarbeidsorganisasjoner i
India: Evangelistens Helping Hand og Bethel
Assembly. Til sammen har de mer enn
50.000 medlemmer fordelt på mer enn 700
menigheter. Netto vekst i 2019 var 6.000
medlemmer, hvorav 2.000 ble døpt.
En viktig utvikling i 2019 er at
menighetene tar over ansvaret for å lønne
egne pastorer. Dette mener vi er et sunt
prinsipp, og et skritt i riktig retning med
tanke på selvstendiggjøring. Vi ønsker likevel
å være med å lønne pastorer og evangelister
i nystartede menigheter, og i ekstremt fattige
områder.
Evangelistens Misjonstjeneste
har sin egen årsmelding som er
tilgjengelig på deres hjemmesider www.
evangelistensmisjonstjeneste.no

Over: Forventningsfulle barn ankommer sommerleiren, spente på hvordan dagene vil bli.
Under: Juhani Halonen sammen med noen av deltakerne på sommerleiren 2019.

Nytestamenter på nye språk
Det største enkeltprosjektet i 2019 var
trykking av nytestamenter på mange

forskjellige indiske språk. Siden 2017
har vi finansiert trykking av NT på
80 minoritetsspråk. Alle disse er ikke
trykket ennå. Dette skjer 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 nesten en
million kroner til prosjektet.
Prosjektet fortsetter med flere nye språk
neste år. 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». Dette
prosjektet treffer godt med denne visjonen.
Styremedlem Anne Johanne Botterud, og
datteren, var i Kerala-provinsen, og var med
på overrekkelsen av NT på seks forskjellig
lokalspråk.
Vi støttet en norsk mann som jobber på
bibeltrykkeriet på Sri Lanka.

Styremedlem Anne Johanne Botterud på besøk i India. Siden 2017 har vi finansiert trykking av NT på 80
minoritetsspråk. Dette bildet ble tatt under overrekkelsen da seks av språkene var ferdig oversatt.
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Anniken og Akira sammen med den nye misjonær-pastoren Toshiko Horishita (til venstre i bildet).
JAPAN
Misjonærene Anniken og Akira Mori er dypt
takknemlige for trofast forbønn og støtte fra
misjonsvenner i Norge. Vi har støttet Global
Mission Center.
Målsetning i Global Mission Center (GMC)
er:
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 lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.
De holder nær kontakt 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 4 ansatte. Inn under dette hører også
kafé-arbeidet, hvor stadig nye mennesker
kommer til. Datteren Hanna Mori arbeider
her.
GMC har ni misjonærer under sin
paraply. Disse er lønnet fra sine respektive
menigheter.
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Menigheten i GMC besto av 60
medlemmer. To personer ble døpt i 2019.
Mer informasjon finnes på deres hjemmeside
www.globalmissioncenter.com
NORGE
Misjonen har hatt én fulltidsansatt i Norge;
daglig leder Roald Føreland.
Svein Løvdal var ansatt i 50 % stilling med
informasjonsarbeid og møtevirksomhet. Han
har også jobben som prosjektkoordinator for
Nord-Korea.
Allan Neset var engasjert i 50 % stilling
som forkynner og informasjonsmedarbeider,
og har vært redaktør for bladet.
Styreleder Arild Nordlie har besøkt India,
hatt møtevirksomhet og hjulpet til med
administrative funksjoner.
Christine Kristoffersen har laget bladet,
utviklet hjemmesiden, utformet annonser
og gjort annet informasjonsarbeid på
konsulentbasis.
Frivillige medarbeidere
Tore Svendsen (Litteraturmisjonen) har
vært regnskapsfører, og har gjort dette

vederlagsfritt. Han har også ansvaret som
prosjektkoordinator for India.
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 60.000 kroner i
2019.
En bønnegruppe i Kristiansand er
behjelpelig med alt praktisk i forbindelse
med flere av misjonens møter.
Vårt blad «Asias millioner» har nå 4135
abonnenter. Økning med 270 fra 2018. Vi
har en hjemmeside www.eom.no. Vi har en
facebook-side. Vi har markedsført oss med
annonsekampanjer i de kristne avisene
og magasinene Vårt Land, Dagen, Korsets
Seier, Jesuskvinner, Fast Grunn og Ennå
Er Det Håp. Vi har fått noe mediepublisitet
gjennom prosjektet i Nord-Korea, Kina og
India, blant annet i Dagen, Vårt Land og
Fædrelandsvennen samt andre regionale og
lokale aviser.
Vi har hatt cirka 110 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, noe som har resultert i flere hundre
tusen kroner i støtte.

Juhani Halonen fra India besøkte årsmøtet vårt i fjor.
Her blir han tolket av Alex Løvdal.

KONTOR
Kontor i Dronningens gate 37 i Kristiansand.

innvalgt som styremedlem for tre år. Rolf
Martin Næss gikk inn som styremedlem da
Allan Neset gikk inn i staben. Som vara ble
Kathrine Svendsen og Anne Marie Bjerke
valgt, i den rekkefølgen.
Årsmelding og regnskap ble enstemmig
godkjent. Budsjettforslag for 2020 og 2021 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. Juhani
Halonen fra India fortalte om arbeidet
der, og fokuserte spesielt på den økende
forfølgelsen av kristne.
Musikalsk innslag var ved Gjermund Sødal
på cello, og Jens Harald Bratlie på klaver.

ÅRSMØTET
Årsmøtet ble avholdt i Misjonskirken i
Oslo lørdag 27. april. De tilstedeværende
representerte 155 stemmer.
Arild Nordlie ble gjenvalgt som styreleder
ved akklamasjon. Ola Arnfinn Haraldset ble

ØKONOMI
2019 har vært et meget godt år for EOM,
økonomisk sett. Vi har fått inn i 11,4
millioner kroner i gaveinntekter, en liten
økning fra fjoråret. Et detaljert regnskap vil
være tilgjengelig til årsmøtet.
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Fordeling av midler:

EOMs inntekter
fra 2012-2019:

Syr dukketøy til inntekt
for symaskiner i India

11.400.000 kr

11.000.000 kr

7.650.000 kr

6.000.000 kr

4.950.000 kr

4.900.000 kr

4.253.000 kr

3.810.000 kr

NT på nye
språk
Kina
(India)
0,3 mill 1 mill
Japan
0,6 mill

Nord-Korea
2,5 millioner

Randi Nuvstad Danielsen
(70) bor på Majorstua i Oslo.
Her sitter hun store deler av
dagen og syr dukketøy.
India
5 millioner

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Merknad til fordelingen av midler: I 2019 var det svært vanskelig å overføre penger til Kina
på grunn av strenge restriksjoner. Vi jobber med å finne løsninger på dette.

Med lys og håp i 25 år
Christian Friends of Korea
(CFK), som vi samarbeider
med i Nord-Korea, kan
i år se tilbake på 25 år
med arbeid i dette hardt
trengende landet.

CFKs leder Heidi får mange varme håndtrykk.

Ved Guds nåde har de fått brakt inn både
medisiner, mat, landbruksutstyr og faglig
ekspertise, i tillegg til mye mer.
Det å bygge drivhus for dyrking av
næringsrik mat har alltid vært en viktig del
av CFKs virksomhet. Det begynte med fem
prototyper i 1997, og allerede i november
samme året ble det sendt inn 200 drivhus.
Dette har fortsatt, og er en vesentlig del av
bidraget vi i Evangelisk Orientmisjon har
vært med på.
Det er fremdeles mye ugjort, og behovene

er store. Men fortsatt er det utfordringer
forbundet med nødvendige lisenser og
pågående økonomiske sanksjoner, og det
er viktig at vi står med i forbønn. CFK
ønsker nå å sende inn en konteiner med
tuberkulosemedisin til 14.000 pasienter.
Med på lasset ønsker de også å sende med et
rensesett med vannfilter som hver pasient
kan få med seg hjem, i tillegg til medisinen.
Vi er glade for at vi kan stå med i dette
viktige arbeidet, og ber om våre leseres
fortsatte støtte, både i offer og forbønn.
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Dukketøyet selger hun for 200 kroner pr sett,
penger som går uavkortet til å gi symaskiner
til fattige kvinner i India. I fjor ble dette til
flere titalls symaskiner.
– Symaskiner i India er viktig fordi det gir
kvinner et levebrød. Man kan faktisk leve av
å sy tøy for andre i India. Vi ble kjent med
dette prosjektet gjennom bladet Evangelisten
som vi abonnerer på, forteller Randi.
Hun tilbyr nå dette flotte dukketøyet (se
bildet) til leserne av Asias Millioner. Dette er
en fin måte å støtte misjonsarbeidet i India
på. Hun forteller at de største kundene er
besteforeldre som gjerne vil gi barnebarna
en helt spesiell gave.
Randi er gift med Willy Danielsen, som
også er veldig positiv til dette prosjektet. Han
har imidlertid en stor tjeneste blant Oslos
rusmisbrukere. Hver dag deler han ut mat og
bladet Evangelisten til en mengde mennesker
som lever på samfunnets skyggeside.
Willy møtte selv Jesus ved et fengselsopphold da han var 26 år gammel. Han fikk
en radikal omvendelse alene på glattcella.
Dette førte til et enormt engasjement for å
hjelpe andre rusmisbrukere. Så i mer enn
40 år har han vært ute på gata med gitaren,
en trillebag med mat og bladet Evangelisten.
Han bruker selv bladet til personlig
oppbyggelse, og deler det med en mengde
mennesker på daglig basis.
Ekteparet har tydeligvis en enorm
arbeidskapasitet. Når Randi syr dukketøy

Randi Nuvstad Danielsen og mannen Willy
Danielsen bruker mye av sin tid på å tjene Gud.

Vil du kjøpe dukketøy - henvend deg til EOM, så
formidler vi kontakt til Randi.
kopierer hun samtidig CDer med sanger
av Willy. Disse deles også ut til Oslos
rusmisbrukere og andre. Dette var bare noen
små glimt av en tjeneste som bærer preg av
en enorm overflod av Guds kjærlighet.
I Guds rike blir man aldri arbeidsledige.
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fikk halvannen meter elvevann inn,
har få medlemmer, og strever nok med
reparasjoner for å fjerne muggen som sprer
seg ved oversvømmelser. De har også gjeld
på dette store to-etasjes bygget.
Heretter trenger vi i GMC også fortsatt
trofast å betale ned gjeld på vårt bygg, og
en del som må betales ned i hjelpearbeidavdelingen vår etter den voldsomme
innsatsen med flere ansatte i 2011-12.

Et team fra organisasjonen «God will provide Mission» vil jobbe ut fra menigheten i Taira i tre måneder.
Kjære misjonsvenner!

Vi takker for enda et år med stadig forbønn
og offer for Japan og oss som virker her.
Året ble preget av store tap og prøvelser,
men også av store gleder og takkeemner.
To sentrale medlemmer falt bort ved
sykdom, men Gud sendte oss også nye fine
medarbeidere til å fylle tomrommene.

oktober fikk vi det privilegium å ha et team
fra Norge her i EOMs regi. De fikk smake
noe av den rekordsvære vannkatastrofen
sammen med oss. Vi takker Gud for Hans
bevarende hånd over dem, og de bånd som
ble knyttet i kjærlighet mellom dem og oss
her.

Dåp
To unge menn ble døpt påskemorgen. Den
ene, Toshi Sato (29), ble forlovet med søster
Minami Fukushima (29) i september. Den
andre var fra Nepal, Raj Kumar Puri (29).
Han strever med språk, jobb, økonomi og
studier. I denne 1.påskedags gudstjenesten
var til og med fem fra min nære familie i
Norge tilstede.
På et fire dagers bønneretreat i Nagano
fylke ble en dame døpt av Akira. Paul Mori
har også hatt gleden av å døpe to det siste
året, i «Friends Church» i Tokyo.

Høstens katastrofe og takk!
Vi må takke inderlig for alle dere som våket
i forbønn for oss, og hvordan flere også ble
ledet til å gi økonomisk støtte. Vi fikk inn for
alt det vi ga på forskjellige måter til rammede
som kom til vårt senter for overnatting,
eller for å bruke dusjer og vaskemaskiner
og fylle sine vanntanker. De tre hjemmene
i menigheten som fikk elvevannet inn, har
fått hjelp, og dertil har vi hjulpet to rammede
kirker. Den ene i nabobyen Koriyama har
svært bevisste medlemmer som er vant til
å gi, og de tok hånd om ødeleggelsen, og
reparasjonene der, så pengene vi formidlet
kunne brukes til deres hjelpearbeid for
fortvilte naboer der.
Kirken her i byen, Ambassador, som

Team
Både vår og sommer hadde vi igjen
ungdomsteam både fra USA og Norge. I
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Nye medarbeidere
Misjonær Shigeko Yamaguma (50) er en fin
japaner sendt fra USA av Send-misjonen. Han
er veldig bevisst på sitt misjonærkall og har
virket med oss i Iwaki fra april 2019.
Toshiko Horishita (62) ble innviet til
misjonær-pastor under vår GMC paraply i
desember. Flere kjenner henne fra to reiser
med meg i Norge, i 2016 og 2017. Vi kommer
også til å ha møter sammen i Norge denne
våren fra 18. mars. Hennes virkefelt er først
og fremst husmøter og gudstjenester i sitt hus
i Kagoshima i Kyuushuu (Syd-vest-Japan).
Hun er som Shigeko en inderlig forbeder og
ivrig til å dele evangeliet overalt hvor hun
ferdes.
Cross Café
Fra september har Hanna Mori (27) jobbet
alene i vår café. Det er et bønneemne at hun
må få en medarbeider igjen. Hanna tar seg
også av teamene som kommer. Open Mike
konsertene i kafeen blir stadig mer kjent, og
stadig flere unge kommer dit og på kafeen.
Fra mai fikk Hanna leie sin egen lille
leilighet takket være støtten fra Norge, og
trives godt der.
Anniken (70) og Akira (72)
Akiras reisevirksomhet for evangeliet øker.
Vi takker Gud for god helse og krefter!
I desember fikk jeg innvielse i menigheten
til assisterende pastor, i tillegg til å være
misjonær. Det er særlig forbønn, fellesskap

og «samtaleterapi» som ligger på meg. Jeg
kjenner den innvielsen har gitt meg mer
frimodighet i så måte, og jeg er mere nede i
kafeen og kirken enn før. Ellers er arbeidet
for fattige og psykisk svake til tider svært
utfordrende og krevende, men Gud virker og
under skjer.
Akira har gjort en spesiell innsats for felleskristent arbeid i byen ved å invitere pastorer
til felles-bønn, -måltider og -konserter. Det er
tyve menigheter i vår bysammenslutning, de
fleste ganske små, men Gud velsigner når vi
samarbeider. Byens kristne julekonsert talte
klart om dette.
Mitsuki (26) og David Mori (29)
Bryllupet deres i april ble et sterkt vitnesbyrd
om glede og kjærlighet fra Gud for deres
50 kolleger som kom, dertil de ansatte på
vielsesstedet og min familie med flere. Siden
november har de bodd hos oss i påvente
av at huset de leide skal repareres for
elvevannsskadene i oktober. De takker så
hjertelig for alle gavene som gjør at de kan
gjenskape hjemmet de hadde og var så glad
i....(senest kan de flytte tilbake i mars).
Den enkelte
På det vanlige midnatts-takke-møtet kl.
23:15 den 31. desember var det iallfall en ny
person med: fru Nakamura, en av de hardt
rammede som kom etter høstens katastrofe.
Hennes takkeemne for 2019 var at hun
hadde lært Jesus å kjenne!
Det er fortsatt stangfiske i Japan, ja, men
vi avsluttet året med en ny gnist i hjertet:
Vi visste mer enn noen gang at den levende
Gud har gjort håndpåtagelige under blant
oss. Han som ga sitt liv for oss vil være med
videre, uansett hva som skjer, og fullføre sin
gjerning!
Hjertelig hilsen

Anniken Mori
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EOM

EOM

90-års feiring for Nord-Korea
En dame i Kristiansand, som ønsker å
være anonym, kontaktet oss og fortalte at
hun hadde feiret 90-årsdag. I stedet for
personlige gaver hadde hun ønsket seg et
bidrag til vårt arbeid i Nord-Korea.
Det resulterte i 4.500 kroner til
prosjektene der!
– Tusen takk for gaven!
MØTEOVERSIKT:

Roald delte ut frivillighetspriser til flere.

Juleavslutning for støttespillere
Også i år arrangerte vi en juleavslutning for
frivillige, givere og andre støttespillere som
trofast står med i arbeidet. Vi skulle selvsagt
gjerne hatt en slik samling som kunne samlet
alle trofaste misjonsvenner rundt om i det
ganske land, men det lar seg dessverre ikke
gjøre, rent praktisk. Derfor har det blitt til at
vi har en samling i Oslo, og en i Kristiansand.
Samlingen i Kristiansand ble også dette
året arrangert i Oddernes Menighetshus.
Menigheten her lar oss benytte lokalene
vederlagsfritt, og støtter også med et
misjonsoffer i en av sine gudstjenester, så
det er til god hjelp. God hjelp er det også
at en ivrig bønnegruppe for misjonen tar
ansvaret for absolutt alt det praktiske knyttet
til samlingen, både når det gjelder innkjøp,
tilstelning, servering og opprydding.
I år var det Allan Neset som ledet festen.
Svein Løvdal og Anne Johanne Botterud
fortalte fra henholdsvis Nord-Korea og India,
og misjonens leder, Roald Føreland, delte ut
frivillighetspriser i form av billedkunst til
flere som hadde gjort en betydelig innsats
gjennom året. Renate Lervik, sammen med
Gro og Pål Roland, gledet oss med fantastisk
musikk og sang.
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Flere bilder til salgs finner du på kontoret til EOM.

Ny kunstutstilling for
Nord-Korea
I slutten av november hadde vi igjen en
kunstutstilling, der halvparten av inntekten
gikk til det arbeidet vi er involvert i i
Nord-Korea. Det var også denne gangen
kunstneren POS, Per Ove Sødal, som velvillig
hadde stilt rundt 30 bilder til rådighet.
Denne gangen hadde vi også med originale
oljemalerier.
Utstillingen i Kristiansand Frikirke ble
åpnet med både taler og musikalsk innslag.
I løpet av perioden solgte vi bilder som til
sammen ga misjonen rundt 25.000 kroner,
som vil bli overført til prosjektene i NordKorea.
Siden dette var et tilbud mest for de som
bodde nærmest, har vi fått ha en del av
bildene til POS hengende på våre kontorer i
Kristiansand. Skulle noen av våre lesere ha
interesse av disse, så ta kontakt, så sender vi
bilder og informasjon, eller avtaler visning.
Videre salg vil selvsagt også generere midler
til Nord-Korea.

SVEIN LØVDAL:
Mandag 17. feb kl. 18.00
Misjonsforeningen Risør Frikirke
Lørdag 7. mars kl. 19.00
Dalen Misjonshus
Søndag 22. mars kl. 11.00
Tryggheim Bedehus, Evje
Mandag 23. mars kl. 19.30
Ynglingen, Kristiansand (m/Anniken Mori)
Tirsdag 24. mars kl. 19.00
Åmli Bedehus
ALLAN NESET:
Torsdag 5. mars kl. 19.30
Røyknes Bedehus
Tirsdag 10. mars kl. 19.00
Vennesla Menighetshus
Torsdag 12. mars kl. 19.00
Sannidal Bedehus
Tirsdag 17. mars kl. 19.30
Rosseland Bedehus
ANNIKEN MORI:
Onsdag 18. mars kl. 19.00
Hedalen Bedehus
Mandag 23. mars kl. 19.30
Ynglingen, Kristiansand (m/Svein Løvdal)
Tirsdag 24. mars kl. 19.00
Myssa Bedehus

May Synnøve Ådna til minne
En av Evangelisk Orientmisjons
langvarige støttespillere, May Synnøve
Ådna, døde 3. desember 2019.
May vokste opp i Skien, og ble tidlig
aktiv i Misjonskirken Betania. Som
søster til mangeårig Japanmisjonær
Sylvi Gravklev, ble hun tidlig opptatt av
misjonen. Da hun flyttet til Kolbotn i 1963
startet hun, sammen med venninnen
Bjørg Andersen, misjonsforeningen
Tane, for øvrig med misjonærsøster Sylvi
tilstede. Tane består fremdeles, og har
betydd mye for misjonsinteressen til
de rundt 30 damene som har vært med
gjennom årene. May var stifter, og siden
leder, i en årrekke, og ble trofast medlem i
nær 56 år.
Vi lyser fred over hennes minne.
Husk: Årsmøte lørdag 25. april kl 11.00
i Misjonskirken på Majorstua.
I tillegg til årsmøtesaker blir det
misjonsmøte med spennende glimt fra
vårt arbeid. Også i år får vi besøk fra
medarbeidere på feltene. Mer informasjon
kommer senere.
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

Be for våre samarbeidspartnere at de må ha trygge
forhold.
Be om styrke til de som driver
barnehjemmene vi støtter.
Be om at stadig flere barn
som bor på barnehjemmene
må bli adoptert bort til trygge
og gode familier.

JAPAN

Takk for god helse til Anniken
og Akira.
Be om at de fortsatt må få
styrke til all god gjerning.
Be for Hanna, Paul Mondo,
David og kona at de må
bevare gløden etter å tjene
Gud.
Be om at det må legge seg til
rette for en ny medarbeider til
kafeen i kirka.
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NORD - KOREA

Takk for CFKs innsats i 25 år.
Be om at den planlagte
forsendelsen, med hjelp til
14.000 mennesker, må bli greit
gjennomført.
Takk for at vi har hatt mulighet
for å sende både folk og midler
til landet.
Be for de planlagte teamene i
tiden som kommer.

NORGE

Takk for at fjoråret ga oss
gode gaveinntekter, noe som
gjorde oss i stand til å bidra
mye på våre arbeidsfelt.
Be om at vi fortsatt kan være
med å bety en stor forskjell i
trengende menneskers liv.
Be for stab og hovedstyre at
de må kjenne på Guds ledelse.
Takk for alle trofaste
misjonsvenner, og
støttegrupper, som ber for, og
gir til, vårt arbeid.

INDIA

Takk for at mange hundre
fattige kvinner nå har fått et
levebrød gjennom sømfaget.
Be om at vi stadig kan gi
støtte til flere enker og fattige
kvinner.

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

Takk for at evangeliet går
frem og at mange blir
frelst gjennom arbeidet til
Evangelistens Helping Hand
og Bethel Assembly.
Be om visdom og Herrens
ledelse over brødrene Galonen
og Bob Luke, som begge har et
stort ansvar i arbeidet.

Bibelverset
Se, et folkeslag du ikke
kjenner skal du kalle
på. Søk Herren mens
han er å finne, kall på
ham når han er nær.
		
Jesaja 55, 5-6

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

Math
www.skoleregner.no

Over ser du et av de nye drivhusene vi finansierte i fjor. De enkle vannfilterne (under til venstre) gir rent vann.
De distribuerer vi til pasienter på sykehusene vi er i kontakt med. Det samme med solcellelampene.

Gaver som gir håp
Vi fortsetter vårt arbeid med å hjelpe
det nordkoreanske folket.
Vårt fokus er å gi næringsrik mat og
rent vann. Dette gjør vi blant annet
gjennom å gi vannrensingsutstyr, og
ved å bygge drivhus.
– Du kan fortsatt være med i dette
arbeidet!
Vannfilterutstyr kr. 350
Solcellelampe kr. 100
Drivhus kr. 35.000

Bruk gavekonto

3000.15.76719
eller Vipps 70393

– Med din hjelp sprer vi håp!

