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Fullføre løpet, bevare troen

LEDER

Det er blitt en god hedersbevisning å kunne si om noen med 
Paulus’ ord at de har fullført løpet, og bevart troen.

I dette nummeret av bladet kan dere lese om Gudrun Knutsen 
som nylig døde etter et svært kort sykeleie. Hun ga virkelig ansikt 
til det å fullføre løpet, og bevare troen. Som misjonærbarn ble 
hun «født inn» i vår virksomhet i Kina, og hun ble selv misjonær 
i Japan, noe hun var i nesten 40 år. Det må kunne kalles å fullføre 
løpet og bevare troen!

I vårt arbeid er det viktig å ha med oss mennesker som er 
dedikerte og som ønsker å fullføre løpet, og bevare troen. 
Det viktigste er selvsagt å bevare troen på den oppstandne 
Kristus, men det er også viktig for oss som organisasjon å ha 
medvandrere som bevarer troen på det vi holder på med. Som 
har tro til Gud på at det nytter det vi driver med. Gudrun var en 
slik medvandrer – helt til det siste.

Vi lever i en tid med raske skifter, en tid som ofte kaller på 
omstilling av forskjellig slag. Vi som er i staben og styret er 
opptatt av hvordan vi best mulig kan forvaltet den rike arven og 
tradisjonen vi står i. I dette arbeidet er vi avhengig av at mange 
fortsatt vil stå med og fullføre det løpet det er, også å forbli 
trofaste mot sitt misjonsengasjement. Det å forbli i en forpliktelse, 
til å stå med i forbønn og offer, i den tid som nå er. Vi trenger 
mennesker som bevarer troen på at Evangelisk Orientmisjon har 
sin plass i arbeidet med å bringe evangeliet til de minst nådde, at 
det nytter det vi driver med. 

Vi takker Gud for vitnesbyrdet til de som er gått foran, og ber om 
at vi, både som enkeltkristne og misjonsorganisasjon, må få nåde 
til å fullføre løpet, og bevare troen.
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En kveld med fokus på Nord-Korea
En gang i måneden arrangerer vi i EOM åpne møter i 
Ynglingeforeningen i Kristiansand. På møtet i februar 
fokuserte vi på Nord-Korea. I stedet for å ha en «hovedtaler» 
inviterte vi noen av dem som i årenes løp har deltatt på 
forskjellige team vi har sendt til landet. 

De har alle vært i Nord-Korea på oppdrag for Evangelisk Orientmisjon, og bidratt til å gjøre en forskjell for 
mange. Fra venstre: Martin Andersen, Eivind Bakke, Gunnar Solås, Øyvind Dovland og Olav Stovland.

De fem som hadde takket ja til å komme og 
fortelle om sine opplevelser hadde forskjellig 
«fartstid» og erfaring, men alle snakket svært 
varmt om opplevelsen av teamarbeidet. Det 
hadde vært et arbeid basert på praktisk hjelp 
og støtte til primærbehov som mat, rent vann 
og medisinsk hjelp til nordkoreanere.
    Olav Stoveland var på sin første og 
foreløpig eneste tur i fjor høst. Martin 
Andersen har vært i Nord-Korea fem 
ganger. Eivind Bakke har vært der seks 
ganger.  Gunnar Solås har syv turer bak 

seg. Øyvind Dovland har besøkt landet hele 
åtte ganger! På mange måter var han den 
som var pådriveren for at vi i Evangelisk 
Orientmisjon tok opp dette arbeidet i Nord-
Korea.
    Øyvind fortalte at han begynte å tenke 
på Nord-Korea allerede i 1990. Da var han i 
Hong Kong i en annen type tjeneste, og kom 
i kontakt med mennesker som gjorde ham 
oppmerksom på den veldige utfordringen 
Nord-Korea representerte. Så skulle det 
gå mange år før disse tankene ble mer 

Allan Neset
Ansvarlig redaktør
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Toshihiro Suzuki og Eriko da de giftet seg i fjor. 

Alle posene med frø er merket med korset.

konkretiserte. I 2011 kom han i kontakt med 
folk fra Christian Friends of Korea (CFK) som 
fortalte at det nå var muligheter for å dra til 
Nord-Korea i deres regi, og være med å bygge 
opp et hjelpearbeid der. 
    Helt konkret ble Øyvind utfordret av Heidi 
Linton, lederen for CFK, om å være med å 
sette opp et drivhus. Dette ble starten på 
hans mange turer hvor bygging av drivhus, 
og etter hvert også det å ta med frø som kan 
gi næringsrik mat, ble hovedsaker. 
    Øyvind delte også flere artige opplevelser 
han hadde hatt på sine turer, episoder der 
han måtte både synge og lære bort norske 
folkedanser – et felt han innrømmet svært 
begrenset kjennskap til. Han opplevde også 
en gang å bli plassert på hedersplass på et 
større arrangement, og fikk en stol som ellers 
bare var reservert for landets ledelse. 

Måtte fjerne korset
Av mer prøvsomme opplevelser fortalte han 
om en gang myndighetspersonen som skulle 
motta en betydelig mengde grønnsaksfrø 
mislikte at det var et korssymbol på 
frøposene. Det er vanlig at alt som bringes 
inn av hjelp og utstyr har en logo som viser 
hvem det er som har gitt tingene – og både 
CFK og vi i Orientmisjonen har jo korset med 
i logoen. Som oftest har det gått bra og blitt 
tolerert, men den aktuelle gangen var det 
altså en person fra det offentlige som ble helt 
opphengt i at korset måtte vekk før varene 
kunne tas imot.
    For Øyvind og de andre på teamet 
ble det en stor prøvelse. En ting er den 
følelsesmessige utfordringen det er å skulle 
fjerne korssymbolet, men her var det også en 
betydelig praktisk utfordring. Det var nemlig 
snakk om 166 kilo frøposer, og når man så 
tenker på at hver pose veier 20 gram, ja da 
skjønner man utfordringen. 
    Til slutt bestemte de seg for å fjerne korset 
i logoene. Det viktigste var at de som trengte 
det fikk muligheter for grønnsaker. Men det 

ble litt av en jobb å fjerne korset på 8.300 
frøposer! 
    De fleste turene som disse fem hadde 
vært med på har vært i regi av CFK, men i 
det siste har vi også samarbeidet med andre 
organisasjoner. Det teamet som Olav og 
Martin var med på sist høst var i en provins 
lengst nord i landet. Her samarbeider 
vi med organisasjonen Krahun, og 
teamdeltagerne fikk prøvd seg i forskjellige 
landbruksrelaterte oppgaver.
    Et forhold alle fem understreket var 
viktigheten av å bygge vennskap med det 
nordkoreanske folket. Det å kunne stå 
skulder ved skulder og gjøre en jobb sammen 
er en fantastisk opplevelse. Det er jo både 
stort og ufattelig at noen er villige til å 
reise så langt og kostbart for å hjelpe dem 
til et bedre liv, og at man gjør dette uten å 
forvente noen form for gjenytelse. Å formidle 
Guds store kjærlighet til det nordkoreanske 
folket er både et meningsfylt og nødvendig 
arbeid.
    Vi i Evangelisk Orientmisjon ønsker 
fremdeles å ha et sterkt fokus på Nord-
Korea. Men vi har møtt på store praktiske 
utfordringer den siste tiden. Først i form 
av sanksjoner som gjorde det vanskelig å få 
inn hjelp, og nå i disse dager på grunn av 
virusutbruddet i Kina som har stengt grenser 
og gjort det umulig å gjennomføre de turene 
vi hadde planlagt denne våren. Vi håper at 
dette vil få en snarlig løsning, slik at vi atter 
kan sende inn folk. Vi håper også på våre 
leseres fortsatte støtte til arbeidet. 

NORD-KOREA EOM

MØTEOVERSIKT:

SVEIN LØVDAL:
Søndag 22. mars kl. 11.00
Tryggheim Bedehus, Evje
Tirsdag 24. mars kl. 19.00
Åmli Bedehus
Søndag 19. april kl. 11.00
Songe Frikirke (med Juhani Halonen)
Søndag 19. april kl. 18.00
Zion Neslandsvatn (med Juhani Halonen)

ALLAN NESET:
Søndag 19. april kl. 11.00
Bethel Misjonskirke, Bjorbekk
Søndag 19. april kl. 17.00
Hægeland Menighetshus

ANNIKEN STEINEGGER MORI:
Vår mangeårige Japanmisjonær Anniken 
Steinegger Mori er på et Norgesopphold 
sammen med misjonær og pastor Toshiko 
Horishita. De vil reise rundt og treffe 
misjonsvenner:
Onsdag 18. mars kl. 19.00
Hedalen Bedehus
Fredag 20. mars kl. 12.00
Tomo Misjonsforening, Notodden
Mandag 23. mars kl. 19.30
Ynglingeforeningen, Kristiansand 
Tirsdag 24. mars kl. 19.00
Myssa Bedehus
Fredag 27. mars kl. 19.00
Åkra Bedehus
Søndag 29. mars kl. 11.00
Misjonskirken Bethel, Bergen
Søndag 29. mars kl. 19.00
Misjonskirken Bethel, ungdomsmøte
Søndag 5. april kl. 18.00
Moen Bedehus, Jaren
Mandag 6. april kl. 12.00
Maura Bedehus

Juhani Halonen kommer på besøk  
Som dere ser i oversikten til venstre skal 
Juhani Halonen besøke oss. Han leder mye 
av arbeidet vi støtter i India, og skal delta 
på årsmøtet. Han skal også besøke flere 
forsamlinger. Fullstendig reiserute for 
Juhani kommer i vår neste utgave av AM. 

Vi gleder oss over en som ble døpt i dag!
    Eriko og Suzuki ble døpt henholdsvis i 
2016 og 2018. I mai i fjor var Toshihiro (70) 
døden nær ved hjernehinnebetennelse og 
to store hjerne-infarkter, men Gud grep 
mirakuløst inn og helbredet den tidligere 
«New Age» guruen. Legene fattet ikke hva 
som var skjedd, og han får stadig bedre 
helse.   
    Toshihiro reiser ofte til sine hjemtrakter 
og har blant annet vitnet for sin bror og 
svigerinne Kayoko. Kayoko har kreft i siste 
stadiet, men har begynt å be til Jesus.
    I dag dro Akira sammen med ham og 
Eriko, og døpte Kayoko Suzuki etter hennes 
ønske, og ba inderlig for henne. Toshihiro 
sa til broren «innen året er omme bør du 
også bli døpt». Han svarte: «Det får bli før 
sommeren!» 
    – Takk for at dere vil huske på denne 
familien!

Kjære venner!

Hilsen Anniken Mori
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snakke med kona i huset. På den måten når 
bibelkvinnene inn til nye mennesker.
    EHH har mange brennende bibelkvinner 
som står på, og når ut med evangeliet. På 
denne turen til India «fikk jeg på hjertet» 
å kunne oppmuntre kvinnene med egne 
kvinnemøter.
    I Krishnunipalem inviterte EHH til et 
stormøte for kvinner i deres nettverk. 
Nærmere 450 kvinner fra fjern og nær 
møtte opp. Det var fantastisk å kunne stå 
foran denne fargerike forsamlingen av 
vakre kvinner, som lyttet og fulgte med, og 
oppmuntre dem og fortelle dem hvor viktige 
de er.
    Forberedelsene startet allerede kvelden 
før. Da var både unge, eldre, kvinner og 
menn i full sving for å forberede lunsj 
til deltakerne. Tidlig neste dag begynte 
deltakerne å sive inn. Noen hadde reist hele 
natten, andre kom gående. Da møtet begynte 

i 11-tiden fortsatte de å komme. 
    Møtekultur i India er ikke som i Norge. 
Her i India kommer man litt etter litt. Derfor 
hadde de en lang sang- og bønnebolk før jeg 
som taler fikk slippe til. 
    Jeg delte et budskap om at Gud er din Far, 
og han er fornøyd med deg. Mange kommer 
fra hindi-bakgrunn, hvor kvinnene ikke har 
noen verdi. Derfor var det herlig å få være 
med å oppmuntre disse fantastiske kvinnene 
som brenner for Jesus, å få løfte dem frem, 
og peke på deres verdi. 
    Tilbakemeldingene fra kvinnene var 
positive. Mange fikk en åpenbaring om at de 
er skapt i Guds bilde, og at Gud har en plan 
med deres liv.
    Suhashini, Juhani Halonens kone, ledet 
møtet, og stilte som tolk. Hun håpet at dette 
ville føre til at kvinnene også ville bli mer 
frimodige, og dele når de kom tilbake til egne 
menigheter.

Nylig var Kathrine Svendsen 
i India på reise for EOM og 
Evangelistens Misjons- 
tjeneste. Der var hun med å 
arrangere flere kvinnemøter, 
og talte for hundrevis av 
engasjerte evangelister.

De kalles for bibelkvinner, men de har 
samme funksjon som evangelister. Både 
hos Evangelistens Helping Hand (EHH) i 
Krishnunipalem, og hos Bethel Assembly (BA)
i Nallajerla, er bibelkvinnene menighetenes 
ryggrad. De står på, og kommer i kontakt 
med både naboer, venner og familier på 
en måte som menn ikke kan. Blant annet 
kan ikke en mann besøke et fremmed hjem, 
men kvinnene kan gå kjøkkenveien og 

TEKST  KATHRINE SVENDSEN, 1.VARA TIL STYRET I EOM

Kathrine sammen med Suhashini, Juhani Halonens kone. Suhashini ledet møtet i Krishnunipalem, og stilte 
som tolk. Kathrine talte over at vi alle er skapt i Guds bilde, og at Gud har en plan med livene våre.

Fra møtet hos Bethel Assembly i Nallajerla.

KVINNEMØTER

i India samlet hundrevis 
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Kvinnelige evangelister fylte kirken i Krishnunipa-
lem hos Evangelistens Helping Hand.

Glade damer og jenter på vei til kvinnekonferanse i Nallajerla. 

       Mannskoret Frimenn

       Gunstein Draugedalen

       Mannskoret Be-gjengen

    Hos Bethel Assembly i Nallajerla ble det 
også en flott kvinnekonferanse. «Vi fikk 
oppleve Guds kjærlighet og høre at frelsen 
ikke kommer av gode gjerninger, men er en 

Guds gave», sa flere kvinner etter møtet.
    Nærmere 500 kvinner kom for å høre 
Guds ord. Mange er kvinner som hører til 
menighetene til Bethel Assembly, men det 
kom også en del ufrelste.
    Cheryl, pastor Bob Luke sin kone, åpnet 
konferansen med et sterkt vitnesbyrd fra sitt 
eget liv, og ledet møtet. Datteren Nissi stilte 
sporty opp som tolk for første gang. 
    Budskapet Gud la på mitt hjerte var også 
her at kvinner skal få oppleve sin verdi, at de 
er Guds barn, og gjennom dette har de en Far 
som er trofast, og som har gitt dem fremtid 
og håp. Disse vakre og fargerike kvinnene er 
elsket av Gud, og Han har en plan for dem.
    Tilbakemeldinger fra kvinnene var at 
dette møtet kom akkurat i rett tid. Noen av 
kvinnene som kom hadde opplevd å miste 
mann eller barn. Disse fortalte at de ble 
trøstet av Ordet på møtet, og at de nå vet 
de har en Far som kjenner til hva de går 
gjennom, og forstår sorgen deres. De kan 
vende seg til ham når det blir vanskelig.     
    Vi som sto for møtet denne dagen følte 
oss takknemlige for at Gud møter disse 
fantastiske kvinnene, og ønsker å vise sin 
kjærlighet til dem.

Det er med stor glede vi inviterer til konsert med den 
folkekjære sangeren Gunstein Draugedalen! 

Gunstein synger kjente salmer og sanger 
1. april i Åkra kirke på Karmøy kl. 20.00,  
sammen med mannskoret Be-gjengen. 
Ved flygelet: Pål Leithaug.

2. april synger Gunstein i Frøyland og Orstad kirke kl. 19.00,  
sammen med mannskoret Frimenn.  
Inntekten av konsertene går til våre prosjekter i Nord-Korea.

Konserter til inntekt for prosjekter i Nord-Korea
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Det er alltid en hyggelig tid når det nærmer 
seg jul, for da kommer alle julebrevene fra 
venner og menighetene våre i Japan.
    I år kom det første brevet allerede i 
november. Det var fra en ukjent dame 
som bor i Koriyama, en by ikke så langt fra 
Taira. Kyoko heter hun. Hun forteller at 
hun vokste opp i Uchigo og bodde der til Gudrun Knutsen

Ikke så veldig lang tid før vår kjære misjonær, Gudrun Knutsen, brått døde, fikk hun et 
brev fra Japan som skapte stor glede for henne og for flere av oss. Siden hun sammen 
med Edvin kom hjem fra Japan i 1989, har hun i alle år hatt en utstrakt korrespondanse 
med kjente og kjære i menighetene våre på feltet vårt. Dette brevet ble en helt spesiell 
oppmuntring som Gudrun fortalte om med stor begeistring, og her følger teksten som vi 
avtalte skulle tas med i Asias Millioner, uken før hun døde. Gudrun forteller:

Et gledesbrev fra Japan

hun var 48 år gammel. Edvin og jeg startet 
menighetsarbeid i den byen, høsten 1968. 
Fra første stund hadde vi en masse barn 
til barnemøtene våre. Lokalet var alltid 
stappfullt. 
    Vi hadde noen veldig gode år i arbeidet i 
Uchigo. Nå vil jeg gjerne gjengi litt fra brevet 
vi fikk fra Kyoko. Hun skriver:

«Jeg vokste opp i Uchigo, ikke langt fra kirken 
deres. Da jeg gikk i 2. klasse på barneskolen 
begynte jeg å gå på søndagsskolen hos dere. 
Jeg likte å høre om Jesus. Men etter at jeg ble 
eldre sluttet jeg å gå i kirken.
    Da jeg var 22 år, og hadde fått min første 
jobb, kom jeg opp i noen store problemer 
og vanskeligheter. Alt så håpløst ut. Jeg var 
fortvilet og ønsket ikke å fortsette å leve. Det 
var bedre å avslutte det. Men en dag jeg satt 
og grublet og tenkte, husket jeg plutselig på 
en fortelling du fortalte på søndagsskolen, 
Gudrun. Du fortalte om den gode hyrden, 
som hadde 100 sauer. En dag mistet han et 
lite lam han var så glad i. Han gikk ut og lette 
etter lammet sitt, og ga seg ikke før han fant 
det. Han elsket jo lammet sitt, og slik elsker 
Jesus oss, fortalte du. Og jeg bestemte meg – 
jeg ville gå til Kristuskirken igjen. Kanskje jeg 
kunne finne hjelp der? 
    Jeg ble tatt godt imot, og etter en tid kom 
jeg til tro på Jesus. Jeg ble en kristen, og 

fant et hjem i Uchigo-menigheten. Jeg møtte 
vanskeligheter senere i livet også, men nå 
var Jesus med meg hver eneste dag.
    Da jeg var 48 år gammel introduserte 
pastoren i kirken meg for en kristen mann i 
en menighet i Koriyama. Vi giftet oss for seks 
år siden, og jeg flyttet til Koriyama.    
    Jeg har fått en veldig snill og god mann. Vi 
leser i Bibelen og ber sammen hver dag, og 
opplever at Gud gir oss ny kraft og ny styrke, 
slik vi trenger det.
    Jeg fikk så lyst til å skrive til dere og takke 
for at dere kom til Uchigo for å fortelle oss 
om Jesus.»
    Dette var brevet fra Kyoko. For oss som er 
opptatt av å bringe evangeliet ut til de som 
ikke kjenner det, er det en stor oppmuntring 
og glede å lese et slikt brev. Det viser at det 
nytter. Ordet som er sådd og blir sådd, bærer 
frukt.

Kyoko og mannen hennes giftet seg for seks år siden. Mannen hennes er også en kristen.

Bildet er fra fotoarkivet til Asias Millioner, og viser menigheten i Uchigo. Årstallet er ukjent. 
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Roald Føreland   
Telefon:
901 38 020   
Epost: 
eom@eom.no 

Svein Løvdal       
Telefon:
470 11 782 
Epost:  
post@lovdals-
trevare.no

Allan Neset
Telefon: 
455 10 977
Epost:
aneset@msn.com

Årsmøte lørdag 25. april 2020
– Hold av dagen!

Program
11.00 - 12.00 Årsmøtesaker.  
Regnskap, budsjett, årsmeldinger og valg.
12.00 - 13.00  Lunsj (påmelding)
13.00 - 15.00  Misjonsmøte. 
Informasjon om arbeidet i våre prosjekter. 
Juhani Halonen fra India med flere deltar. 

Påmelding til lunsj:  
epost eom@eom.no eller telefon 901 38 020. 

De som planlegger å komme bare på 
misjonsmøtet trenger ikke å melde seg på.

–Vel møtt til årsmøtet!

i Misjonskirken, Majorstua, Slemdalsveien 1

EOM

Gudrun Knutsen har reist hjem, 92 år  
gammel. Hun døde etter et kort 
sykehusopphold 12. februar, med alle sine 
kjære rundt seg.
    Gudrun ble født i Chefoo i Shanxiprovinsen 
i Kina som datter av misjonærene Borghild 
og Nils Engebretsen. Hun har dermed vært 
en del av Evangelisk Orientmisjon hele sitt 
liv. Gudrun utdannet seg til lærer ved Oslo 
lærerskole, og som sanglærer ved musikk-
konservatoriet. Hun fikk også med seg 
husmorskole og industriskole før turen gikk 
til London og språkstudier hos China Inland 
Mission.
    Gudrun ankom Japan som misjonær i 1952. 
I 1956 giftet hun seg med misjonær Edvin 
Knutsen. Sammen har de arbeidet i Onohama, 
Nakoso, Nakamura, Yotsukura, Uchigo, 
Haramachi og Taira i Fukushima fylke, samt 
Takahagi i Ibaraki fylke, altså stort sett hele 
Orientmisjonens misjonsfelt. De kom hjem 
til Norge i 1989, og det er riktig å si at hun i 
høyeste grad fortsatte sin tjeneste her. Gudrun 
har hele tiden vært aktiv i misjonens arbeid 
her hjemme, de siste årene i foreningen Ueda. 
Hun var også aktiv i alle fellessamlinger 
som Orientmisjonen hadde, det være seg 
årsmøter, kontaktmøter og de mangeårige 
misjonsstevnene. Hun vil bli husket for sine 

tydelige meninger, men fremfor alt for sin 
enorme iver for misjonens sak. For oss ansatte 
var hun til uvurderlig oppmuntring med sin 
positivitet og sin evne til å bifalle også nye 
satsingsområder og omlegginger. Hun fremsto 
som en sann venn både av misjonen, og også 
for oss personlig, en venn vi sårt vil savne. 
    Det er nesten som noe av Orientmisjonens 
sjel går bort med Gudrun. Å være så 
dedikert til tjenesten, også i høy alder, er 
virkelig forbilledlig og et vitnesbyrd som 
vi tar med oss. Sist mange traff henne 
var på julesamlingen misjonen hadde i 
Misjonskirken i desember. Da fortalte hun 
gledesstrålende om et brev hun hadde mottatt 
fra en japansk dame som deltok på hennes 
søndagskoleundervisning som barn for mer 
enn 50 år siden. Denne kvinnen gav uttrykk 
for takknemlighet over at hun hadde fått høre 
om Jesus!
    Våre tanker og forbønner går nå til Gudruns 
nærmeste familie; ektemann og medarbeider 
gjennom en lang tjeneste, Edvin, og døtrene 
Marit, Turid og Kari med familier.
    Vi lyser fred over Gudrun Knutsens lysende 
minne.

Roald Føreland      Allan Neset

Gudrun sammen med ektemannen Edvin.

Vi vil igjen minne om at vi i staben gjerne besøker bedehus, menigheter og misjonsforeninger.  
For oss er det både hyggelig og nyttig å komme rundt og treffe de mange som trofast står med oss i 
arbeidet. Om dere tenker at dere er for få som samles, så vit at vi gjerne kommer uansett hvor mange 

dere måtte være. Vi deltar gjerne med både informasjon om prosjektene vi er involvert i, og med 
forkynnelse. Ikke nøl med å ta kontakt med oss:

Til minne om Gudrun Knutsen 

– VIL DERE HA BESØK?
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Kjøkken for enhver smak
i alle stilarter og prisklasser!

PREMIUM Eik Profil

Finn din nærmeste 
Strai Kjøkken & Bad 

forhandler på

HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA NORD-KOREA INDIA

JAPAN NORGE

Be om at de tiltagende 
innstrammingene mange 
kristne opplever nå, må gi seg.

Be om en snarlig slutt på 
virusepidemien slik at folk kan 
gå tilbake til normalt liv.

Be for de prosjekter vi støtter, 
at det må forbli mulig å bidra.

Takk for gode samarbeids-
partnere i arbeidet.

Takk for Guds godhet og 
tilstedeværelse i perioder 
med prøvelser og praktiske 
utfordringer.

Be om visdom og åpne dører i 
fortsettelsen av vår tjeneste i 
dette landet.

Be for Anniken og Akira at de 
må få ha god helse i arbeidet.

Be for arbeidet i Taira at 
mange mennesker må komme 
i kontakt med menigheten, og 
erfare at Jesus kan gjøre en 
forskjell.

Be om at alt som er blitt 
sådd fra våre menigheter 
siden tidlig på 50-tallet må 
gi moden frukt, og at mange 
som har hørt evangeliet må ta 
i mot nåden til frelse.

Takk for Guds velsignelse over 
arbeidet i tiden som ligger bak.

Be om fortsatt ledelse og 
visdom til å kunne drive 
arbeidet i tråd med Guds vilje.

Be for styret og ledelsen 
at de fortsatt må ta gode 
beslutninger.

Be spesielt for forberedelsene 
til årsmøtet og valgene.

Takk for vellykkede 
kvinnemøter i både 
Krishnunipalem og Nallajerla.

Be for brødrene Halonen og 
Bob Luke med familier at de 
må kjenne på Guds ledelse og 
få visdom til å fortsatt lede 
arbeidet på en god måte.

Be om at det stadig må komme 
inn tilstrekkelig med midler til 
arbeidet.

Be om visdom til å kunne 
fullføre skolen i Ananthagiri på 
en god måte.

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

 
www.skoleregner.no 
Math 

  
 

tlf 69 81 35 35
www.syversen-snekkeri.noJeg har stridd den gode 

strid, fullført løpet og 
bevart troen.
  
 2. Tim. 4,7

Bibelverset

Vi tilpasser alt hva du ønsker av 
KJØKKEN, BAD og GARDEROBER i 

heltre. Vi er også forhandler av  
Strai Kjøkken & Bad  

www.strai.no
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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.

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

Gaver som gir håp

– Med din hjelp sprer vi håp!

3000.15.76719
Bruk gavekonto

eller Vipps 70393


