03 / 2020
107. ÅRGANG

Koronavirus
– hva nå?

EOM
LEDER

福
音
Evangelisk Orientmisjon er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i
1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds
rike blant Østens folkeslag og andre
områder Gud måtte lede til.

ADMINISTRASJON
Besøksadresse: Dronningens gate 37,
4610 Kristiansand
Tlf: 90 13 80 20
Org.nr: 971433841
Daglig leder: Roald Føreland
Epost: eom@eom.no
Bankgiro: 3000.15.76719
Regnskapsfører: Tore Svendsen
Revisjon: Agder-Team revisjon AS

STYRE
Styreleder: Arild Nordlie
Medlemmer: Rolf Martin Næss (nestleder),
Gjermund Sødal, Anne Johanne Botterud,
Ola Arnfinn Haraldset
Vara: Kathrine Svendsen,
Anne Marie Bjerke Øyulvstad

ASIAS MILLIONER
Ansvarlig redaktør: Allan Neset
Opplag: 4000 Gjeldende årgang: 107
Trykk: Synkron Media AS
Layout: Christine Kristoffersen

LÆR MER

Fullstendig forandret tilværelse
Vi står midt oppe i en situasjon som er totalt fremmed for oss.
I løpet av kort tid har vi opplevd at tilværelsen, slik vi er vant
til at den pleier å være, er blitt fullstendig forandret. Ting vi til
enhver tid har tatt med den største selvfølge, er ikke lenger mulig
å gjennomføre. Mange er plutselig tvunget til å holde seg i ro i sitt
eget hjem. Alle er vi bedt om å ta hensyn, og ikke oppholde oss
unødvendig i det offentlige rom.
Denne situasjonen får selvsagt også konsekvenser for det daglige
arbeidet i vår organisasjon. Det begynte med at vi ikke kunne dra
ut på planlagte reiser. Etter hvert ble det også klart at planlagte
besøk fra Japan og India ikke kunne la seg gjennomføre, og raskt
ble det klart at alle former for møter og samlinger måtte avlyses.
Dermed måtte vi også utsette vårt årsmøte. Det betyr videre at vi
ikke kommer oss rundt og får møtt menigheter og støttegrupper.
Lokale foreninger kan heller ikke møtes seg i mellom, og kirker
og bedehus står tomme. Dette er en spesiell situasjon all den tid
at det å komme sammen i Guds hus alltid har vært en trøst, og for
mange en nødvendighet, i tider med prøvelser.
Samtidig er vi oss bevisst at det er mange som har det verre
enn oss. Som dere kan lese i dette bladet har koronasmitten
også satt ut de landene vi jobber i. Særlig landsbygda i India
er svært utsatt med sin fattigdom, tette befolkning og tidvise
analfabetisme. Det vanskeliggjør det å tilegne seg viktig
informasjon om smittevern og liknende. Vi ønsker selvsagt å vise
vår støtte i denne situasjonen.
Vi som jobber i staben til EOM savner kontakten med misjonsvenner ansikt til ansikt, og vi jobber for å finne gode måter å
holde kontakt med dere på. Vi vil bestrebe oss på å få lagt ut mest
mulig informasjon på våre Facebook- og nettsider, og vi vil også
gi ut et ekstranummer av Asias Millioner i mai måned for å sikre
mest mulig informasjon i den tid som nå er. Samtidig oppfordrer
vi til bønn for hverandre, og også vår virksomhet, slik at de
mange som er avhengig av vår hjelp kan få den hjelp de trenger, i
den tid de trenger det.

/orientmisjonen
www.eom.no
Forsiden: Koronaviruset har spredt seg til
India. Akkurat som her hjemme er kristne
møter avlyst, og kirkene har stengt.

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

Informasjon fra oss i staben
Koronaviruset sprer seg i landet vårt. Vi står midt i en
situasjon som er totalt fremmed for oss alle, og som har
ført til den største lammelsen av samfunnet i fredstid.
Vi har fått store utfordringer også i vår del av
verden. Samtidig er det klart at de tiltakene
som en velferdsstat som Norge kan sette i
verk, er det mange land i verden som bare
kan se langt etter. Fra våre prosjekter i Asia
vet vi at de alle er påvirket av viruset som
herjer.
Japan melder om stengte skoler, avlyste
arrangementer, og forbud mot forskjellige
møteformer. Kina var jo først ute med
strenge tiltak som heldigvis ser ut til å ha
hjulpet. Ennå er det slik at det er strenge
restriksjoner på folks muligheter for å
kunne bevege seg fritt utendørs, og våre
samarbeidspartnere melder om store
utfordringer.
Når det gjelder Nord-Korea vet vi lite om
hvordan situasjonen er der, men gitt at det
også der kommer utbrudd, er det stor grunn
til å be for folket og de som ønsker å hjelpe
dem.
Koronasmitten har nå for alvor også
kommet til våre samarbeidsorganisasjoner
i India, og da med utsikter til langt verre
konsekvenser enn her hjemme. Folk i
landsbyene der vi har virksomhet er ofte
svært fattige, de bor tett, og mange er også
analfabeter. Det betyr at det kan være
vanskelig å få satt i verk smitteverntiltak.
Vi ønsker å hjelpe dem så godt vi kan.
Dette tenker vi gjort ved å gi økonomisk
støtte til konkret utstyr som ansiktsmasker og
antibac, eller liknende, til god håndhygiene.
I tillegg er det viktig å få tilgjengelig best
mulig informasjon. Vi ønsker derfor å gi
økt støtte til Bethel Assemblys TV-arbeid,
og også til utarbeidelse av lettfattelig

informasjonsmateriell som våre venner kan
distribuere rundt i menigheter og landsbyer.
I disse tider er det viktig å være kreative
i forhold til hvordan vi kan holde kontakt
med de som støtter misjonen. Vi har
måttet avlyse mer enn 20 møter, og vi vil
derfor iverksette flere tiltak for at du som
giver vil kunne holde deg oppdatert på
hvordan det går ute på misjonsfeltene.
Følg oss på Facebook!
Til dere som er på Facebook, vil vi oppfordre
til å gå inn og trykke «like» og/eller «følger»
på Evangelisk Orientmisjon. Da vil du
få varsler når vi har noe nytt å fortelle.
Vi ønsker å oppdatere både Facebook og
hjemmesiden oftere.
Ekstranummer i mai
Bladet Asias Millioner kommer ut med et
ekstra nummer i mai. Vær gjerne med å
anbefale bladet vårt til familie, venner og
kjente.
Årsmøte på internett
Vi kommer til å arrangere årsmøtet vårt
den 25. april kl. 13.00 «på nett». Det vil
si at du kan følge årsmøtet ved å gå inn
på Evangelisk Orientmisjon sin side på
Facebook, eller via vår hjemmeside www.
eom.no.
Vårt motto i Orientmisjonen er «Med din
hjelp sprer vi håp». Vi ønsker å fortsette å
spre håp til mennesker både i Norge, NordKorea, Kina, India og Japan!
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Utviklingen skjer raskt. Mens
vi lager dette bladet har vi
fått nye meldinger fra våre
samarbeidspartnere i India.
Koronaviruset har for alvor
nådd provinsen Andhra
Pradesh hvor de holder til,
og mange er blitt syke.
4

Bob Luke i Bethel Assembly skriver til oss og
forteller at antall registrert koronasmittede
øker. Det er en kjempeutfordring å finne
ut hvor mange som er smittet siden de
har altfor lite utstyr for testing til så
store folkemengder. Også hos dem har
myndighetene lagt restriksjoner på det å
møtes, og folk er redde for å komme til kirke.
Seminarer og møtekampanjer er avlyst, og
som her er det meste satt «på vent». Det
betyr dessverre også at bygningsarbeidet

Juhani forteller at de hadde sin siste samling i menigheten kl. 04:45 grytidlig den morgenen karantenen
skulle tre i kraft. Det ble en spesiell samling der alle hadde en avstand på minst en meter til hverandre, og
der de ga informasjon om hvor viktig det er med håndvask og bruk av ansiktsmasker.
på skolen i Ananthagiri har stoppet opp.
Dersom smittesituasjonen vedvarer vil det
bli svært vanskelig å få ferdig skolen til neste
skolestart som planlagt.
Våre venner i India uttrykker bekymring
og omsorg for hvordan vi har det her i Norge,
og ber for oss at Gud må holde oss trygge. Det
er godt og trygt å bli bedt for, og i dette ligger
det også en oppfordring om å be for våre
venner i India. Situasjonen de nå står overfor
er selvsagt langt vanskeligere å takle i et land

som India, enn her i velferdsstaten Norge.
Bob Luke skriver at butikkene begynner å
tømmes for mat, siden folk hamstrer i frykt,
og at det selvsagt vil bli et sult-problem
for svært mange når arbeidsplasser,
produksjon og transport stopper opp. Dette
er utfordringer mange også har til vanlig i
India, uten koronasmitte.
Hele landet i karantene
Juhani Halonen i Evangelistens Helping
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Hand skriver at koronaviruset for alvor har
nådd provinsen Andhra Pradesh hvor de
holder til. De som er bekreftet koronasmittet
er under behandling i isolasjon. Landets
statsminister har beordret at alle skal i egen
karantene, og hele landet er «stengt ned».
Juhani forteller at de hadde sin siste
samling i menigheten kl. 04:45 grytidlig den
morgenen karantenen skulle tre i kraft. Det
ble en spesiell samling der alle hadde en
avstand på minst en meter til hverandre, og
der håndvask og ansiktsmasker stod i fokus.
Etter en samling på rundt to timer gikk alle
hver til sitt for å ivareta oppfordringen
om karantene. Dette med et håp om at de
kan bryte lenken av smitte. Han sier at det
er første gang i hele hans liv at landet er
fullstendig «lukket».
Myndighetene i både Andhra Pradesh og
Telangana, den andre provinsen hvor de har
arbeid, har annonsert at karantenetiden vil
vare ut måneden i denne omgang.
Juhani ber oss dele en bønn om Guds hjelp
til å overvinne dette viruset, og at alt snart
kan gå tilbake til det normale.
Bob Luke skriver:
«Situasjonen her blir verre og verre for
hver dag. I går (søndag 22. mars) ble det
bekreftet et positivt smittetilfelle rett bak
huset vårt i Nallajerla. Familien til datteren
i nabohuset kom nettopp hjem fra utlandet
med koronavirus.
Mange kommer til oss og spør om vi kan gi
dem ansiktsmasker og antibac, slik at de kan
beskytte seg selv. Dette er tiden da vi kan vise
Jesu kjærlighet», sier Bob, som også har talt
om dette i sine TV-program.
Det er i India nå gitt påbud om at alle må
gå med munnbind om de skal bevege seg
utendørs. Nå kommer alle symaskinene vi
har vært med å finansiere til sin rett! Takket
være dere givere her hjemme kan flere tusen
syersker i menighetene sy munnbind til de
som trenger det.
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Her er noen av de ferdigsydde munnbindene.
Bob anslår at det vil koste 30.000 kroner å
ferdigstille 10.000 ansiktsmasker. Disse vil da
kunne distribueres til landsbyene omkring.
Samarbeid med myndighetene?
Vårt styremedlem Anne Johanne Botterud,
som til daglig jobber på Rådgivningssenteret
for korona i Oslo, har kontaktet både Bethel
Assembly og Evangelistens Helping Hand
og gitt dem råd. Hun har oppfordret dem
til å kontakte de lokale myndighetene
i nærmeste større by, Rajahmundry, og
diskutere situasjonen med dem. Ikke minst
er det viktig å informere om Helseklinikken i
Krishnunipalem, og de mobile helseteamene
som drar rundt, og foreslå at de kan
inkluderes i de offisielle tiltakene. Å spille på
lag med myndighetene vil forhåpentlig skape
godvilje overfor organisasjonenes arbeid. Det
kan være nyttig dersom det strammer seg til
for kristen virksomhet i fremtiden.
Anne Johanne oppfordrer også EHH
til å holde fokus på omsorgen for barna i
barnehjemmene, og beboerne i spedalskkolonien og på eldrehjemmet.
Som dere skjønner skaper denne
situasjonen forsterkede behov og økte
utfordringer i allerede prøvede og
hardtarbeidende samarbeidsorganisasjoner.
Husk på våre venner i bønn i disse tider!

Her ser vi Bob Luke og fire syersker i bønn før dagens arbeid med å sy munnbind skal ta til.

I India er det nå påbudt for alle landets innbyggere å bruke munnbind når de beveger seg utendørs. Bethel
Assembly har startet å produsere selv. Målet er å sy 10.000 som de kan dele ut til folk som trenger det.

7

EOM

KINA

Til minne om Inger Johanne Jørgenrud

Tina forteller at hun tror myndighetene ønsker å lukke ned de private barnehjemmene, og hun sier hun er
redd for hvordan det skal gå med barna fremover. Mange av barna har store hjelpebehov.

– Kina trenger vår forbønn!
Vi har hatt bekymringer knyttet til våre samarbeidspartnere i Kina, og de prosjektene vi støtter der.
Vi har fått høre at det er vanskelige tider
for Tina, som leder et av barnehjemmene
vi støtter. Området de er i har vært
tettere lukket enn flere andre steder, og
restriksjonene innebærer at kun to personer
kan forlate hjemmet tre ganger i uken, og da
kun for å gjøre innkjøp av nødvendige ting.
Det pågår også en prosess der myndighetene henter ut barn fra private barnehjem
for å gi dem et offentlig tilbud i stedet. Tina
forteller at ved mange av de plassene hun
kjenner til har de allerede hentet barn. Noen
av «hennes» barn har den senere tiden blitt
adoptert av lokale familier, men det er ikke
klart om de vil få lov til å bli i sine nye hjem
eller ikke. Det gjør henne bekymret.
Vår amerikanske kontakt forteller at der
han og kona bor blir de strengt bevoktet.
De får lov til å komme og gå inn og ut av
boligkomplekset, men må vise et spesielt
adgangstegn, og blir sjekket for feber både
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når de går ut, og når de kommer hjem igjen.
Hvordan har ellers kirken og de kristne
i Kina blitt berørt? De opplevde tidlig det
som stadig større deler av verden har
opplevd, nemlig at det blir slutt på å samles
i større forsamlinger. Så fort det ble kjent at
koronaviruset var så smittefarlig, tok kirkene
selv initiativ til å kansellere gudstjenester og
andre møter for å unngå spredning. Dette
førte til at mange menigheter begynte å ha
møtene sine på nettet.
Pastorer oppmuntrer sine medlemmer
via video og sosiale medier. Spesielt var
pastorene i Wuhan, hvor viruset oppstod,
tidlig ute med å tale til sine på denne måten.
Denne byen ble totalt «stengt».
Nettstedet ChinaSource, som formidler
nyheter fra det kristne Kina, oppfordrer
til vedvarende å be for folket i Wuhan og
Hubeiprovinsen, for Kina, og for alle som er
berørt av spredningen av koronaviruset.

En av våre trofaste misjonærer, Inger
Johanne Jørgenrud, døde natt til 1. mars,
88 år gammel. Inger Johanne var født
på selveste nasjonaldagen, 17. mai 1931,
i Kråkstad. Etter artium og lærerskole
jobbet hun som lærer i fem år, før hun tok
Indremisjonens bibelskole og ble misjonær.
Hun reiste til Japan i 1959, og fikk stå i en rik
tjeneste til hun kom hjem til Norge for siste
gang på begynnelsen av 1990-tallet.
Inger Johanne tjenestegjorde i
menighetene i Yumoto, Yotsukura,
Haramachi, Takahagi og Isohara, og var
også en periode ansvarshavende på feltet.
Også etter at hun kom hjem til Norge og ble
pensjonist, har hun utvist stor interesse og
innsats for vår virksomhet, og hun vil bli
savnet av oss medarbeidere og de mange
misjonsvennene våre.
Vår siste gjenværende Japanmisjonær,
Anniken Mori, jobbet lenge sammen med
Inger Johanne, og har sendt følgende
minneord:
Kjære venner!
Nå har jeg nettopp fått melding om at Inger
Johanne Jørgenrud gikk hjem til Jesus i natt.
Da jeg reiste ut til Japan for første gang i
september 1973 var Inger Johanne (da 41 år)
min følgesvenn. Vi hadde allerede blitt godt
kjent gjennom året jeg var misjonskandidat,
da Inger Johanne hadde hjemme-år etter tre
lange perioder i Japan. Siden bodde jeg hos
henne og Aslaug Brustad i alle ferier mens jeg
studerte japansk, og fikk den glede å bo og
arbeide med henne i to år videre.
Inger Johanne var en nydelig og arbeidsom
misjonær. Så hengiven og ofte sprudlende
glad når hun ba til Gud. Hun hadde inderlig
omsorg for mennesker, ikke minst de psykisk
svake.
Når hun kjørte bil gikk det aldri fort. Hun

Her er et bilde av mangeårige Japanmisjonær Inger
Johanne da hun deltok på EOMs årsmøte i 2017.
bukket høflig til høyre og venstre og lot andre
biler komme foran seg.
Den tidligere lærerinnen hadde vært en
god student, mestret et fint japansk og var en
dyktig tolk.
I felt-styret var hun også flink og våken for
kreative løsninger, men når hun måtte bli
ansvarshavende på feltet et par ganger, ble
det for mye for hennes ømme hjerte og vekten
gikk raskt ned. Da var det godt å ha praktiske
kokke-trente Aslaug Brustad som parhest og
få næringsrike måltider og godt stell.
En gang ble ryggen hennes så dårlig at legen
beordret stålkorsett for resten av livet. Men
Inger Johanne ba Gud om legedom, og fikk et
ord om at Han skulle legge forbinding på det
vonde. «OK, det betyr at jeg skal bli gradvis
frisk igjen», erklærte den logiske damen, og
slik ble det. Etter en tid var korsettet borte for
alltid.
Jeg savner Inger Johanne allerede, og lyser
fred over hennes skjønne minne. Nå stråler
hun for alltid hos Jesus.
Hilsen Anniken Mori
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«La ikke hjertet bli grepet av angst.»
Joh. 14, 1-11
I det 14. kapitelet hos evangelisten Johannes
kan vi lese det som på mange måter kan
sies å være en slags avskjedstale fra Jesus
til disiplene. Rett forut har han fortalt at en
av dem skal forråde ham og at Peter, selve
klippen, skal fornekte ham hele tre ganger,
så de hadde nok mange tanker om en usikker
fremtid.

Jesus, som opplevde de største prøvelsene
som tenkes kan, ja, som ble prøvet i alt, han
har lovet å ikke forlate oss. Han har sagt at
han alltid vil gå ved vår side. Og så sier han
at han går for å gjøre i stand et sted for oss,
der vi kan få være sammen med ham. Et sted
med mange rom, eller med ubegrenset plass,
og hvor vi skal være for alltid.

Den talen Jesus her holder til disiplene er en
betydelig omsorgstale. Han oppfordrer dem
til å ikke la hjertet bli grepet av angst. Tro
på Gud og tro på meg, sier han. Han visste
hva som lå der i fremtiden, og at det kom
til å bli tøffe tak, og han ønsket så inderlig
at de skulle kjenne på trygghet innfor det
som lå foran. Han lovet dem aldri et liv
uten tidvis motgang og utfordringer, men
han lovet dem at han alltid skulle være med
dem, og at de derfor skulle slippe å la hjertet
bli fullstendig grepet av angst. De visste fra
livet sammen med ham at det kom stormer
innimellom, men de hadde også erfart at
han var med midt i stormen, og nå var han
levende opptatt av at de skulle kjenne på en
grunnleggende trygghet, også i tider med
kommende prøvelser.

Disiplene skjønte ikke dette, og spurte «Hvor
går du?» og «Hvor er veien dit?». Jesus viste
stor tålmodighet og omsorg, og forklarte
for dem at det var han som var veien, og
oppfordret dem til å bli bedre og bedre kjent
med ham. Den oppfordringen er også gitt til
oss. I en tid som nå, med stor usikkerhet og
sikkert med mange bekymringer hos flere,
så oppfordrer Jesus oss til å bli bedre kjent
med ham. I Åpenbaringsboken 3, 20 leser
vi de kjente versene hvor Jesus sier: «Se, jeg
står for døren og banker. Om noen hører min
røst, og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham
og holde måltid, jeg med ham og han med
meg.»

Heldigvis for oss så er Jesus den samme i går,
i dag og til evig tid. Det betyr at Jesus også i
dag ber sine om å ikke la hjertet bli grepet av
angst. Heller ikke vi er blitt lovet et liv uten
motgang og prøvelser, og enkelte kristne kan
bli prøvet uforståelig mye noen ganger. Men

Måtte han hjelpe oss i disse tider til å åpne
opp for ham. Til å lukke ham inn i alle våre
rom, og i hele vårt liv. Både i bekymringer
og i forhåpentligvis tidvise gleder. Han viste
disiplene i teksten at han trøstet, forberedte
og forklarte dem. Åpne opp for ham, slik at
han også kan få gi deg den trøst som til tider
trengs.
– Må Gud velsigne dere!

–Velkommen til
et annerledes
årsmøte!
Som de fleste nå har fått med seg vil det ikke
la seg gjøre å samles til ordinært årsmøte
på Majorstua i april måned. Det betyr at
forhandlingsdelen av årsmøtet er utsatt på
ubestemt tid.

Kirkeleder Juhani Halonen fra India.

Imidlertid ønsker vi å gjennomføre deler av
misjonsmøtet som et web-basert alternativ.
Vi ser at stadig flere menigheter tilbyr en form
for gudstjenester og møter som folk kan følge
på sin egen datamaskin i sine egne hjem. Dette
tenker vi kan være en mulighet også for oss i
Evangelisk Orientmisjon.
Vi vil derfor invitere dere alle til et møte på
internett LØRDAG 25. APRIL KL. 13:00.
Møtet kan følges ved å logge seg på en link som
vil fremkomme på vår hjemmeside www.eom.no,
eller ved å søke opp Evangelisk Orientmisjon på
Facebook.
Vi håper dere vil logge dere på og bli med på
dette møtet.

Anniken Mori fra Japan, her med datteren Hanna.

På webmøtet vil det være
• hilsener fra India ved Juhani Halonen
		
• hilsener fra Japan ved Anniken Mori
		
• innslag av Roald Føreland, Svein Løvdal og
Allan Neset
		
• informasjon om arbeidet i alle de fire landene
der vi har virksomhet.

Vel møtt!
Daglig leder Roald Føreland i EOM.
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Utdanning er nøkkelen for at familier og
landsbyer skal komme seg ut av uvitenhet
og utbytting. På veien tilbake utveksler jeg
erfaringer med det arbeidet jeg selv har
kontakt med i Kolkata og West Bengal. Tore
Svendsen og Arild Nordlie har vært med meg
på misjonskonferanse der, og nå er jeg med
dem her og ser arbeidet i EHH/FEM.

Også i år har noen fra misjonens ledelse vært på prosjektoppfølging i India. I forrige
nummer av bladet fikk vi et innblikk i blant annet kvinnemøtene som ble arrangert.
Jan Gossner, kjent kristenleder og frikirkepastor gjennom flere tiår, var med på
turen sammen med vår ledelse. Han har sendt oss følgende stemningsrapport fra
sitt møte med et av prosjektene vi støtter:

En skole med glade barn

– Tusen takk!

Rektor Abraham og hans kone forteller at de har et
kall til å drive denne skolen i Ginnepali.
på skolen. Han forteller om takknemlige
foreldre og barn som er flittige og stolte av å
være elever.

I forbindelse med May Ådnas bortgang
mottok vi en testamentarisk gave på
150.000 kroner. En del av disse pengene
vil bli oversendt til menigheten Miyako i
Japan, hvor Mays søster Sylvi Gravklev i
flere år virket som misjonær.
Solfrid og Per Otto Strømme Nielsen har
feiret gullbryllup og valgte i stedet for
personlig gave, en gave til misjonen. Det
ga 8.000 kroner til symaskiner i India.

Beskjed fra staben i EOM: «Vi håper at verdenssamfunnet snart får kontroll på koronaviruset, og at
høsten vil bli normal. Enn så lenge håper vi å kunne gjennomføre gruppeturen til India i november.»

Glade barn venter tålmodig på å få synge og opptre for gjestene fra Norge.
TEKST OG FOTO JAN GOSSNER

Vi kommer til skolen i Ginnepali i
kveldingen. Vi har kjørt en halv times tid
fra Krishnunipalem og opp i fjellområdet.
Der bor det ulike stammefolk med
egne rettigheter, folk som er utenfor
kastesystemet, og som ofte er noe isolert i
forhold til resten av samfunnet. Her driver
Faith Evangelical Ministry (FEM) en skole
for mer enn 80 barn, med internat og god
undervisning for gutter og jenter. Denne
skolen støttes av EOM, og styreleder Arild
Nordlie blir tatt imot med dekorasjon og
æresbevisning.
Det er gjort mye for å pusse opp lokalene,
og internatet har fått nytt tak. Rektor
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Abraham og hans kone og to døtre ser
arbeidet her som et kall fra Gud.
Det gjør inntrykk å se dem sammen med
barna. De sitter alle stille og hører på de
voksnes hilsener og taler før de selv slipper
til med sang og dans og ulike opptrinn. For
en glede de gir uttrykk for!
Mørket har senket seg, men på grunn
av det spesielle besøket fra Norge og EOM
får barna være oppe lenger. Både Juhani
og Prasanth Halonen er med oss. Det er
Prasanth som har ansvaret for denne skolen
som en del av FEMs arbeid. Vi blir bevertet
med ris, dal, kylling og grønnsaker og hører
hva rektor og hans kone har å si om arbeidet

Vil du være med på misjonstur til India 6. - 15. nov 2020?
Det blir felles avreise fra Oslo, Gardermoen.
Vi flyr først til New Dehli og besøker blant annet
The India Gate, Parlamentet og Taj Mahal.
Vi vil så fly til Rajahmundry , der vi vil besøke alt
arbeidet som familien Halonen driver.
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Reiseleder er Svein Løvdal. Reisen forutsetter
10 påmeldte inkludert teamleder og guide.
Prisen blir maksimalt kroner 20.000 per person.
Dette inkluderer flyreise, hotell, busser, inngang til
severdigheter, mat og tips.
Påmelding innen 1. juli til Svein Løvdal, epost:
post@lovdals-trevare.no eller tlf: 47011782.
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

NORD - KOREA

Be for barnehjemmene vi
støtter at de må «holde ut» i
virussituasjonen.

Be for virussituasjonen også
her hvor vi har lite innsikt i
tilstanden.

Be spesielt for Tina som
opplever usikkerhet med
tanke på om myndighetene
vil gjøre det vanskeligere for
henne å holde på.

Be for våre samarbeidsprosjekter at de må kunne
holdes mest mulig i gang slik
at stadig flere kan få tilgang på
næringsrik mat og rent vann.

Takk for at det synes som
om koronaviruset er på
tilbakegang i Kina.

Be om at det snarlig må bli
mulig å sende inn folk og
utstyr igjen.

JAPAN

Be for Anniken og Akira og de
andre som jobber på GMC at
de må holde seg smittefrie.
Be for Shiga, Kayoko og
Matsuda som alle sliter med
sykdom.
Be for at menighetene i
Japan, som er små og sårbare,
må få oppleve Guds nærhet
og beskyttelse i disse
virustider. Be om at pastorer
og medarbeidere må finne
måter de kan være til trøst og
oppmuntring for mennesker –
også der man ikke kan møtes.
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INDIA

Be om at de må klare å unngå
ukontrollert smittespredning
i de mange fattige landsbyer
hvor vi har arbeid.

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

Be for legene og
helsepersonell på klinikken,
i de mobile helseteamene,
i spedalskkolonien og på
eldresenteret at de må få
overskudd til all god gjerning.

PREMIUM Eik Profil

Kjøkken for enhver smak
i alle stilarter og prisklasser!

Be for barna på
barnehjemmene at de må
kjenne på trygghet og omsorg
midt i krisetiden.

Finn din nærmeste
Strai Kjøkken & Bad
forhandler på

NORGE

La oss alle be for hverandre
nå i denne spesielle tiden.
Be om at vi må finne måter å
ta vare på hverandre, selv når
vi ikke kan møtes.
Be om at stab og styre må
få visdom til å kunne lede
vårt arbeid gjennom denne
perioden på en god måte.
Be om at gaveinntektene må
holde seg stabile til tross for
avlyste møter, slik at vi kan
ha midler til å bidra på våre
felt der utfordringene er langt
større enn her.

Bibelverset
For jeg vet hvilke
tanker jeg har med
dere sier Herren,
fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil
gi dere fremtid og håp.
		
Jer 29,11

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

Evangelisk Orientmisjon støtter en klinikk i India, og driver utstrakt informasjonsarbeid for å begrense
spredningen av koronaviruset. Legg merke til plakaten på veggen. Den forteller om smittevern ved forkjølelse.

Bidra til å stanse spredningen i India!
Mange tusen mennesker står i fare for å dø av koronaviruset.
Vi ønsker å bidra med følgende:
• Beskyttelsesutstyr for de ansatte ved
klinikken vi støtter.
• Formidling av kunnskap om
smittefare og aktuelle tiltak gjennom
TV-kanalen som drives av vår
samarbeidspartner. TV-kanalen har
potensiale til å nå millioner av seere!
• Informasjon til 700 menigheter
tilknyttet vårt arbeid.
• Trykking og distribusjon av
informasjonsmateriell om koronasmitte.
Våre samarbeidspartnere prøver å
formidle at nestekjærlighet i disse
koronatider er å ikke berøre hverandre
fysisk, holde god avstand og forøvrig følge
helsemyndighetenes råd.
Det er primært myndighetene som
må ta ansvar for å bekjempe denne
pandemien i de ulike land. I fattige land,
som India, er ikke dette tilstrekkelig.
Gjennom å gi våre samarbeidspartnere
ekstra støtte i denne situasjonen kan
menneskelig død og lidelse bli spart.

– Med din hjelp sprer vi håp!

– La de oppleve at vi står
sammen med dem – både
gjennom nevnte prosjekter
og i forbønn!

Bruk gavekonto

3000.15.76719
eller Vipps 70393

