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India-misjon
Jeg er nettopp kommet tilbake fra India etter sterke opplevelser
av å ha sett noen frukter av norsk misjon gjennom mer enn 50 år.
Nesten 50.000 kristne i mer enn 700 menigheter, 3229 mennesker
døpt i 2018. Helsearbeid, utdanning, barnehjem og sykehjem for
eldre for å nevne noen stikkord. Det er helt fantastisk å se hva
samarbeidspartnere i India kan utrette med relativt små midler.
Dette er viktig å få frem etter tragiske avsløringer om misbruk av
misjonsmidler og korrupsjon i fjor. Evangelistens Misjonstjeneste
har drevet arbeid i Andra Pradesh provinsen siden 1963. Det
hele startet med at bladet Evangelisten fikk inn mye penger til
misjon i mange land. Redaktør Edvard Kjelle reiste til India og
etablerte kontakt med flere samarbeidspartnere, og dette har
vokst enormt.
Oppfølging av prosjekter
I alle fattige land er korrupsjon en stor utfordring, så også
i India. Oppfølging er derfor svært viktig. Årlige besøk,
revisjonsrapporter og styremøter er nødvendigheter. Det å se at
hjelpen kommer frem er helt essensielt. Det er bra at korrupsjon
og misbruk av midler blir avslørt. Vårt håp er at vi ikke mister
tillit til all India-misjon. Det er enormt mye som kan utrettes når
man samarbeider med mennesker man stoler på.
Diakoni og evangelisering, hånd i hånd
Misjon er ofte blitt beskyldt for å gi hjelp til mennesker, slik
at de skal konvertere til kristen tro. Det jeg så i India var helt
annerledes. Denne diakonale innsatsen gjør at folk får øynene
opp for at det er håp om et bedre liv både her på jord og for
evigheten. Hinduismen er preget av kastesamfunnet som sier at
du selv er skyld i din egen skjebne. Det kristne budskapet står
i diametral motsetning til dette. Det er med stor frimodighet
vi forkynner et budskap om håp til mennesker som lever i en
tilsynelatende håpløs situasjon. Misjonen henvender seg til de
fattigste. Jesus henvendte seg oftest til de fattige, syke og utstøtte.
Vi ønsker å følge hans eksempel. Gjennom misjonens innsats i
India har mange tusen mennesker blitt løftet ut av fattigdom og
fått et nytt liv.

Roald Føreland
Daglig leder, EOM

Utvidelse av staben i Norge
– Vi er blitt flere som jobber i staben her hjemme. Ta
kontakt hvis dere ønsker besøk av oss. Vi kommer gjerne
og forteller om prosjektene våre!
Når man leser årsrapporter og ser på
regnskaper for de senere årene, oppdager
man fort at det har vært en betydelig økning
både når det gjelder inntekter og prosjekter
vi er involvert i. Imidlertid har vi hatt en
beskjeden administrasjon her hjemme, som
ikke på noen måte har gjenspeilet den økte
aktiviteten.
Nylig ble staben utvidet ved at Allan
Neset begynte i en halv stilling som
informasjonsmedarbeider. Det innebærer
at han skal ha ansvaret for vårt blad,
Asias Millioner, og også fortsette å
levere misjonsrapporter til bladet
Evangelisten. I tillegg vil han være åpen
for å besøke menigheter og grupper med
misjonsinformasjon og forkynnelse.
Det betyr at vi nå har en liten stab som

jobber tett sammen om å ivareta EOMs
interesser her hjemme. Roald Føreland
fortsetter som organisasjonens daglige leder,
mens Svein Løvdal og Neset i hver sin 50%
stilling vil bidra med møtevirksomhet og
informasjon.
Vi håper selvsagt på at dette vil medføre at
stadig flere blir kjent med vårt arbeid, og at
vi i de kommende årene vil oppleve en stadig
økning både når det gjelder abonnenter
på bladet og gaveinntekter til våre gode
prosjekter. Vi vil med dette også oppfordre
til å ta kontakt dersom dere ønsker besøk av
oss. I og med at vår styreleder, Arild Nordlie,
også har stilt seg til disposisjon for noe
møtevirksomhet, er vi nå fire medarbeidere
som reiser rundt og holder møter.
– Ta gjerne kontakt om dere ønsker besøk!

EOM HAR FIRE PERSONER SOM DELTAR PÅ MØTER I MENIGHETER OG INFORMERER OM MISJONSARBEIDET:

Svein Løvdal
Telefon:
470 11 782
Epost:
post@lovdalstrevare.no

Roald Føreland
Telefon:
901 38 020
Epost:
roald@eom.no

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

Arild Nordlie
Telefon:
419 03 022
Epost:
ma.nordlie@
gmail.com
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Kirkeinnvielse med «noko attåt»
TEKST ALLAN NESET

– Forleden fikk jeg igjen overvære en kirkeinnvielse i
India. Ja, faktisk ble jeg med på to, men den jeg vil fortelle
om denne gangen er innvielse av den nye kirkesalen i
landsbyen Chelluru.

En plakat forteller om møtet og besøket fra Norge.
Chelluru er en landsby der de fleste av
innbyggerne er høy-kaste hinduister.
Menighetens pastor, som etter sin
omvendelse tok det velklingende navnet
William Carey, startet opp arbeid i denne
landsbyen for mange år siden.
I begynnelsen gikk han fra dør til dør og
snakket direkte til folk om hvordan han
hadde opplevd Jesu kjærlighet i livet sitt.
Sakte men sikkert ble noen interessert, først
noen hindu-kvinner som begynte å tro på
det han fortalte, og som begynte å samle seg i
smågrupper i hjemmene til hverandre.
Etter hvert ble antallet troende så stort at
de trengte mer plass. Da tenkte pastor Carey
at det beste ville være om de kunne samles i
hans hjem. Dermed fjernet han noen vegger
slik at de fikk et større rom for forkynnelse
og bønn. Gruppen vokste stadig, og ved
hjelp av noen av de nye troende bygde han
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et lite rom i bakgården, og flyttet inn dit,
slik at hele huset hans kunne gjøres om til
møteaktiviteter.
Pastor Carey har to sønner som begge har
hjulpet til i menigheten. Da den ene av dem
giftet seg i fjor oppstod det en utfordring.
De trengte å «ta tilbake» noe av huset sitt
for å kunne huse hele familien. Da ble
det en situasjon der de måtte rydde unna
egne eiendeler hver gang det var samling i
menigheten, og sette dette utendørs. William
spurte Juhani Halonen i Evangelistens
Helping Hand (EHH) om råd og forbønn
for situasjonen. I perioden de bad om
dette fortalte Roald Førland til Juhani at
Misjonstjenesten hadde noen midler til
kirkebygg. Dette ble umiddelbart mottatt som
et stort bønnesvar.
Siden det er forholdsvis kostbart å anskaffe
tomt og bygge en kirke «fra bunnen av»,
bestemte de seg for å bygge på en etasje
på det allerede eksisterende bygget som
opprinnelig var pastorens hjem. Dermed
fikk pastoren tilbake hjemmet til seg og sin
etterhvert voksende familie, og menigheten
fikk en flott «øvresal» for alle de kirkelige
aktivitetene.
Det var denne kirkesalen jeg fikk være
med å innvie. Og for en fest det ble! Det
startet med opptog gjennom hele landsbyen
med høystemt lovsang, blomsterdryss og
fyrverkeri! Ingen i landsbyen skulle være i
tvil om at det nå var gledesfest i menigheten.
Selve seremonien ble selvsagt også en
fest. Jeg fikk æren av å klippe snoren foran

Allan Neset, informasjonsmedarbeider i EOM, sammen med pastorfamilien og babyen som ble velsignet.
inngangsdøren, som markerte at nå var
ventetiden over, og den nye kirkesalen
kunne tas i bruk. Pastoren holdt en helhjertet
og inspirerende velkomsttale som til glede
for undertegnede ble tolket til engelsk av
hans sønn. Deretter var det hilsener fra både
EHHs leder Halonen og flere av distriktets
pastorer som selvsagt var invitert for å
glede seg sammen med menigheten. Også
fru Halonen holdt en gripende hilsningstale
som så ut til å begeistre spesielt menighetens
mange kvinner.
Som antydet i overskriften skulle det bli
en kirkeinnvielse som også inneholdt andre
innslag. Den før nevnte pastorsønnen var
ikke bare blitt gift, men også blitt far. Og
hva passet vel bedre på en slik festdag enn
å kombinere det med barnevelsignelse.
Undertegnede fikk æren av å velsigne
guttebabyen og gi ham navnet Justin

Williams. Også pastor Halonen bidro med
forbønn for gutten som dermed fikk oppleve
rik velsignelse på så mange måter denne
strålende februardagen.
Da jeg trodde at det ikke skulle skje mer i
denne samlingen, ble det båret inn en stor
bursdagskake. Det viste seg at datteren til
en trofast menighetsfamilie hadde hatt et
stort ønske om å kunne feire bursdagen sin
i kirken sammen med menigheten som hun
var så glad i, og det syntes pastor Carey var
en kjempegod ide. Dermed fikk vi altså med
oss både kirkeinnvielse, barnevelsignelse og
bursdagsselskap på en og samme dag, og da
er det ikke fritt for at jeg tenkte på sangen
«Hvilken glede jeg får når jeg kommer
sammen med Guds hellige folk».
Vær gjerne med å be for menigheten som
har 250 troende, at de stadig må vokse, både i
antall og åndelig modenhet.
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INDIA OG NORGE
REISERUTE : JUHANI HALONEN VÅREN 2019

Denne våren kommer Juhani Halonen på besøk til
EOM. Han skal delta på møter, og fortelle fra India.

BESØK
fra India

I Evangelisk Orientmisjon forsøker vi å ha et
tett forhold til våre samarbeidspartnere i de
forskjellige landene vi har virksomhet. Dette
mener vi er nødvendig både for å kunne
bidra på best mulig måte til arbeidet, og også
for å kunne kjenne trygghet overfor våre
givere med tanke på at innkomne midler blir
brukt slik de var ment.
Vi opplever det flott også å kunne invitere
ledere i våre samarbeidende organisasjoner
hit til Norge. I den forbindelse har vi invitert
en av lederne for det arbeidet vi gjennom
Evangelisten støtter i India, Juhani Halonen,
til vårt årsmøte i slutten av april. Halonen
er en svært dyktig og mye brukt kristen
leder i sin sammenheng, og vi er glade for
at det nå har lagt seg til rette for at han kan
besøke Norge. I tillegg til EOMs årsmøte vil
Halonen også besøke flere av våre foreninger
og støttespillere, både på Øst-, Vest-, og
Sørlandet.
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Torsdag 25. april kl. 19.00
Moen Bedehus, Jaren
Lørdag 27. april kl. 13.00
Årsmøte EOM, Oslo
Søndag 28. april kl. 12.00
Horten Misjonsmenighet
Mandag 29. april kl. 11.00
Øvrebø Frikirke
Mandag 29. april kl. 19.30
Ynglingen, Kristiansand
Tirsdag 30. april kl. 19.30
Rosseland Bedehus, Brennåsen utenfor
Kristiansand
Onsdag 1. mai kl. 19.00
Langeland Bedehus, Vanse
Torsdag 2. mai kl. 19.00
Myssa Bedehus
Fredag 3. mai kl. 19.30
Ljosheim Bedehus, Karmøy
Søndag 5. mai kl. 18.00
Songe Frikirke

– Hold av dagen!

Årsmøte 27. april 2019
Program
11.00 - 12.00
Årsmøtesaker.
Regnskap, budsjett, årsmeldinger og valg.
12.00 - 13.00
Lunsj
13.00 - 15.00
Misjonsmøte. Vi får et
innblikk i flere av våre prosjekter. Leder av
Evangelistens Helping Hand i India, Juhani
Halonen blir med. Vi får også besøk av en
medarbeider i Nord-Korea.
Påmelding til lunsjen på epost
eom@eom.no eller telefon 901 38 020.
De som planlegger å komme kun på
misjonsmøtet trenger ikke å melde seg på.

–Vel møtt til årsmøtet!

“Misjonærer i snøen”

– Vårt flotte team fra “God will Provide
Mission” er her enda to uker og har økt med
en, Greg. Deres sterke vitnesbyrd taler til
mange i og utenfor menigheten. Denne uken
skal de delta i tre engelsk-klasser hos meg og
mye mer, skriver Anniken Mori fra Japan.
– Misjonen deres ville gi dem en skikkelig

ferie-dag mens de er her, og de valgte å gå på
ski/snowboarding.
Hanna og jeg fikk den glede 25/2 å være
sjåfører og instruktører.
Her er vi glade etter en herlig dag i snøen
på et fredelig lite ski-senter vel halvannen
times vei fra Iwaki.

BRYLLUP I APRIL!
– Snart blir vi seks Morier! DAVID (28) (til
venstre på bildet) og MITSUKI (25) har hatt
følge i over fire år, og endelig i påsken skal de
vies av pappa Akira Mori, forteller misjonær
Anniken Mori.
– Mitsuki ble døpt som barn samtidig
med foreldre og storesøster (alle er aktive
i vår menighet). Hun har vært ute som
kortids-misjonær i Sør-Afrika, og tar seg av
søndagsskolen og syntesizer-spilling i Taira
menigheten. En tid virket hun også i Cross
Cafe, men nå er hun ansatt i samme bedrift
som David, “Alpine”. Vi regner med at 40 av
bryllupsgjestene er kolleger derfra. I tillegg
kommer familie, slektninger og venner fra
fjern og nær, så 150 kan det bli til sammen.
Vi er takknemlige for forbønn for denne
begivenheten og at vi må kunne ta oss

godt av alle de tilreisende! Av alle dager
måtte vielsen og festen for så mange bli på
langfredag kveld kl 18.00, i haven til et stort
“vielses-sted” hvor Akira og undertegnede
har virket i flere år før katastrofen.
Forunderlig har det lagt seg til rette med et
nytt hus, et landlig, som David alt har flyttet
inn i, og “Alpine” betaler halve leien for, bare
en sykkeltur unna arbeidsstedet.
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– Vi håper at mange av våre lesere fremdeles vil være med å støtte oss i arbeidet vi gjør i Nord-Korea.
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I 2018 opplevde vi at stadig strengere sanksjoner bød
på store utfordringer med å holde det humanitære
arbeidet gående.
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I skrivende stund har
det vært stort fokus på
Nord-Korea i alle medier.
Toppmøtet mellom ledere
fra Nord-Korea og USA
skapte forhåpninger om
lettelse i sanksjoner og
bedre samarbeidsklima.
Samtidig har FN anslått at Nord-Koreas
generelle behov for mat nå er på mellom
1 og 1,5 millioner tonn, selv med det som
gis av internasjonal bistand. I etterkant
av toppmøtet er det anslått at dette kan
forverres ettersom flere humanitære
organisasjoner mister muligheten til å
kunne ivareta sitt arbeid.
Vår organisasjon har i flere år vært
involvert i matproduksjon og annet

humanitært arbeid i Nord-Korea, og i løpet
av denne perioden har vi bidratt til flere
tusen tonn med matvarer. Dette har vi gjort
hovedsaklig ved å hjelpe til med bygging
av drivhus og ved å bringe inn frø til
produksjon av næringsrike grønnsaker.
Vi ønsker å informere våre lesere om at
dette arbeidet fremdeles har høy prioritet
hos oss. Etter en tid hvor vi har vært
avventende med hvordan vi best skal legge
opp dette arbeidet, er vi nå beredt til fornyet
satsing. Vårt styremedlem Rolf Martin
Næss drar inn for å gjøre en innsats nå
i mars, og Svein Løvdal planlegger å
dra inn med en gruppe på 7-8 stykker i
månedskiftet mai-juni.
Vi ser det som en stor utfordring og en
stor velsignelse å kunne bidra til å dekke
dette behovet. Vi er takknemlige for de
anledninger som har åpnet seg slik at vi
igjen kan ha en aktiv tjeneste i akkurat dette
landet. Behovene er som FN påpeker enorme,
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Før de strenge sanksjonene
trådte i kraft i fjor ble det brakt
inn mange vannrensingsfiltre.

men vi ser at vårt bidrag er med å gjøre en
forskjell for akkurat de vi får være til hjelp
for. Vi ser også at den måten å hjelpe på som
vi har lagt oss på, er hjelp som nytter. Vi
bringer inn frø til landet, og hjelper til med
bygging av drivhus. Vi gir opplæring i drift
av drivhusene, og hjelp til rent drikkevann.
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I 2018 opplevde vi at stadig strengere
sanksjoner bød på store utfordringer med å
holde det humanitære arbeidet gående.
Blant de prosjektene som av praktiske
grunner ikke kunne fullføres var
renoveringen av et hvilehjem for pasienter
med tuberkulose og hepatitt.
Da hjelpearbeidet startet opp her var det
140 pasienter hvert år, men på grunn av det
stadig økende antallet som får tuberkulose
er det nå behov for å kunne ta imot 360
pasienter hvert år.
Renoverings- og utbyggingsplaner var
utarbeidet, og det var også skaffet materialer
og midler til arbeidet, men stadig økende
restriksjoner gjorde det umulig å få inn den
nødvendige hjelpen.
Vi håper og ber om at 2019 må gi åpne
muligheter for å kunne ivareta og øke
innsatsen for de mange trengende i dette
prøvede landet, og i skrivende stund er
det ting som tyder på at organisasjonen vi
samarbeider med kan få dispensasjon til å
bringe inn både menneskelige og materielle
ressurser.
Rent drikkevann
I forkant av de strenge sanksjonene ble det
brakt inn mange vannrensingsfiltre. Disse
filtrene fjerner bakterier som ville gitt kolera,
dysenteri, e.coli, salmonella og en rekke
andre sykdommer.
En gledelig tilbakemelding fra året som
ligger bak er at vannfilterne som renser
vannet har gitt bedret helse og håp for
mange pasienter, deres familier og hele
småsamfunnet rundt dem.
I tillegg til institusjoner var det også
enkelthusholdninger som kunne motta slike
filter, og man oppdaget at behovet for rent
vann var mye mer påtakelig enn man hadde
trodd.
Vi håper at mange av våre lesere fremdeles
vil være med og støtte oss i dette arbeidet!

Nye fellesturer høsten 2019
Høsten 2019 inviterer vi til fellesturer hvor vi besøker
noen av våre samarbeidspartnere i India og Kina.

Turen til India blir 7. - 17. november, og igjen er det Svein
Løvdal som er reiseleder. I tillegg til å besøke arbeidet
til våre samarbeidsorganisasjoner, Evangelistens Helping
Hand og Bethel Assembly, vil det også bli anledning til å
oppleve spennende sightseeing i New Dehli og andre mer
typiske turist-attraksjoner.
Turen vil koste maks kr. 20 000 pr. person og
påmeldingsfristen er satt til 1. juli.
Interesserte kan melde seg på direkte til Svein Løvdal,
post@lovdals-trevare.no eller mob 470 11 782.
Vi vil også forsøke å få til en gruppereise til Kina i
oktober, denne gang med Allan Neset som reiseleder.
Vi vil besøke Shanxi provinsen hvor hele vårt arbeid
startet sent på 1880-tallet, og oppleve noe av arbeidet
til Evergreens som er tuftet på innsatsen til misjonær
Peter Torjesen i mellomkrigstiden. Vi vil også besøke
et barnehjem vi støtter i Beijing. I tillegg vil vi oppleve
kjente steder som Den himmelske freds Plass, Den
forbudte by og Den kinesiske mur.
Vi håper å ha tidspunkt og program klart ganske snart,
men folk kan allerede nå melde sin interesse til Allan
Neset, aneset@msn.com eller mob 455 10 977.
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Evangelisk Orientmisjon støttet i flere år et arbeid i Urumchi i den nord-vestlige Xinjiangprovinsen i Kina. Her er befolkningen stort sett fra den Uyghurske folkegruppen som, tross sin
betydelige størrelse, er for en minoritet å regne i Kina. Det har lenge vært utfordringer knyttet til
denne provinsen.
Det kan være vanskelig også for enkelte kristne Han-kinesere, som er den vanligste
folkegruppen i Kina, å vite hvordan man skal forholde seg til situasjonen i denne delen av Kina.
I en artikkel som vi har sakset fra China Source skriver en kristen kineser som vokste opp i
Xinjiang følgende åpne brev til sine Uyghurske venner:

ET BREV TIL UYGHURENE I XINJIANG
«Jeg har lenge ønsket å skrive dette brevet,
men har ikke visst hvordan jeg skulle
begynne. I dag har jeg endelig fått mot til å
skrive dette brevet som jeg ikke vet om du
får sjansen til å lese. Jeg er Han-kineser, men
som deg er jeg født og vokste opp i Xinjiang.
Jeg husker at vi lekte sammen da jeg var
barn, at vi spilte cricket sammen og svømte
sammen og at vi kappløp i Gobi-sanden i
sammen.
Hver gang det var kinesisk nyttårsfeiring,
kom du og besøkte et Han-hjem. Vi spiste,
drakk og lagde flyvende lanterner sammen.
Da det var deres Eisd al-Adha feiring besøkte
jeg deres hjem. Også da spiste, drakk, og
lagde vi flyvende lanterner sammen. Det
var ingen mistenkeliggjøring mellom oss,
ingen barrierer av rase eller religion. Dere
var storhjertet, ekte mennesker som sang og
danset åpent, uten noen falskhet.
Jeg husker ikke helt når det skjedde,
men Xinjiang forandret seg plutselig og ble
ugjenkjennelig for meg. Jeg begynte å be til
Gud om å få visdom til å se hva som egentlig
hendte. Sakte, men sikkert så jeg at onde
krefter begynte å hate. Dette er skrekkelige
realiteter som skjer, og mitt hjerte gråter,
virkelig.
Hvor mange ganger har jeg ikke reist
tilbake til Xinjiang i mine drømmer. Jeg ser
de snødekte fjellene som er hvite hele året.
Jeg driver min hest i galopp på det store
slettelandet. Jeg ser ikke slutten på ørkenen.
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Jeg opplever roen fra Sayram-sjøen, og
kjenner lukten av grillet kjøtt. Jeg har ikke
lyst til å våkne fra den drømmen, jeg er redd
at jeg ikke lenger skal kunne se dette.
Jeg har mange fantastisk vakre minner
fra Xinjiang som ikke kan glemmes. Min
kjærlighet for dere er det eneste innholdet
i mine bønner. Siden jeg føler meg så
hjelpesløs, så ber jeg at Jesus, som er det mest
verdifulle i livet mitt, vil hjelpe dere.
Jeg tenker at det eneste jeg virkelig kan
gjøre for dere er å introduserer dere til min
mest dyrebare Jesus. Fordi i Bibelen har Han
lovet meg: Be, så skal du få. Let, så skal du
finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for
deg. Jeg bønnfaller ham, og jeg tror virkelig
han vil svare mine bønner.
Jeg ønsker ikke å snakke for mye om
religion, historie, land og folket i Xinjiang,
for jeg vet at det er en snare. Det vil bli en
endeløs diskusjon. De usanne historiene som
vi har hørt fra andre vil bare gjøre våre liv
meningsløse og verdiløse, vil bare gjøre oss
til slaver av hatet. Jeg ønsker ikke at hat og
løgner skal blinde mine øyne, og ta meg til
fange.
Jesus sa engang: Alle som Faderen har gitt
meg kommer til meg, og den som kommer
til meg vil jeg aldri kaste ut. La oss gå bort
fra alt hatet med hodet hevet. Jeg ber dere
om modig å holde ut handa og å åpne deres
sårede hjerter. Jeg vet det er vanskelig,
men Jesus kan hjelpe oss. Bibelen sier at

Barn fra Urumchi. (Illustrasjonsfoto.)
alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk.
Gi Jesus en sjanse og han vil gi dere frihet.
Xinjiang har lidd altfor mye. Jeg tenker jeg
er trett, og dere er også trette. Jeg ønsker at
dette skal forandre seg. Måtte Xinjiang atter
en gang bli et velsignet sted som flyter av
melk og honning. La oss be Jesus om å vokte
over vår fremtid, Xinjiang’s fremtid.»

Brevet avsluttes med en bønn om at hatet
mellom forskjellige folkegrupper i Xinjiang må
ta slutt, og at sårene etter kamper forårsaket
av rase, religion og historie må bli leget. For
mennesker synes det vanskelig, ja, nærmest
umulig. Men ingenting er umulig for Gud.
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

NORD - KOREA

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

INDIA

PREMIUM Eik Profil

Be for arbeidet til Evergreens i
Shanxi-provinsen, at de stadig
kan utgjøre en forskjell.
Be spesielt for barnehjemsbarna tilknyttet SOAR,
arbeidet som drives for barn
med spesielle behov.
Be for kinesiske menigheter at
de må få vokse både i antall
og åndelig modenhet.

JAPAN

Be for bryllupet til David og
Mitsuki 19.april.
Be for team fra UiO i Ålesund
som kommer til Japan 20. april.
Be for Shigeko som skal virke
som misjonær i Iwaki.

Bibelverset

Be om at det humanitære
arbeidet i NK må kunne
fortsette for fullt, til tross for
sanksjoner.

Be for våre to samarbeidsorganisasjoner, Evangelistens
Helping Hand og Bethel
Assembly.

Be om at landets ledere må se
behovet for å få slutt på den
store nøden mange lever under.

Be spesielt for lederne,
Halonen og Bob Luke, at de må
være beskyttet i sin tjeneste.

Be for de prosjekter vi har vært,
og fremdeles er, involvert i.

Be om bevaring og god
oppfølging av de over 3000
som ble døpt i fjor.

NORGE

Be om stadig økende
engasjement for EOMs arbeid.
Be om klare tanker og Guds
ledelse over stab og hovedstyre.
Be for årsmøtet og møtene som
Juhani Halonen og Svein Løvdal
skal ha i etterkant av årsmøtet.

Trenger du hjelp?

I Orientmisjonen har
vi en dugnadsgjeng
som påtar seg enkle
dugnadsoppdrag mot
”betaling” i form av en
misjonsgave til våre
prosjekter i Nord-Korea.
Mer informasjon om
prosjektene finnes på
våre hjemmesider
www.eom.no.

Kjøkken for enhver smak
i alle stilarter og prisklasser!

Finn din nærmeste
Strai Kjøkken & Bad
forhandler på

Math
www.skoleregner.no

Vi tilpasser alt hva du ønsker av
KJØKKEN, BAD og GARDEROBER i
heltre. Vi er også forhandler av
Strai Kjøkken & Bad
www.strai.no
tlf 69 81 35 35
www.syversen-snekkeri.no

La oss altså være på vakt så det ikke skal vise seg at noen av dere blir
liggende etter, siden løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt gjelder. For det gode
budskapet er forkynt både for oss og for dem.
Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så
la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med
oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La
oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne
nåde som gir hjelp i rette tid. 				
Fra brevet til Hebreerne, kapittel 4
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Gaver som nytter
Våre samarbeidsorganisasjoner i India opplever en betydelig vekst i
sitt arbeid med tanke på mennesker som kommer til tro.
Over 3000 ble døpt i løpet av fjoråret,
og det er stadig behov for etablering av
nye menigheter og kirkebygg.
Vi ser at det er stor mottakelighet for
Guds ord i stadig nye landsbyer, og
våre indiske venner sier det er en klar
sammenheng mellom ressurser som
brukes, og de åndelige resultater. Hadde
de hatt flere midler, ville de kunnet nå
flere, og dermed også opplevd flere
omvendelser.

Vi kan selvsagt ikke «kjøpe» resultater
i kristent arbeid, men det er en
sammenheng mellom det vi sår ut, og
det vi høster inn. Så hjelp oss å så ut!
Et nytt kirkebygg koster rundt 40 000
kroner. For 300 kroner pr måned kan
du være med å lønne en pastor eller
evangelist, og gjennom det bidra til at
flere blir nådd.
Dette er gaver som nytter!

Bruk gavekonto

3000.15.76719

www.eom.no

