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福
音 «Videre med det viktigste» 

LEDER

Allan Neset
Redaktør for Asias Millioner

Hvert år arrangerer Evangelistens Helping 
Hand en sommerleir for barn. Dette er et 
tiltak som betyr en stor forskjell i mange 
barns liv, da det er her de for første gang 
får høre om Jesus. I fjor kom det 642 barn til 
sommerleiren, og også i år forventer Juhani 
Halonen at det kommer mellom 600 og 700. 
    Innbydelsen går til alle landsbyene i 
nærheten. Siden opplegget er gratis for 
barna, og de får både mat og utstyr i tillegg 
til god bibelundervisning, er det stor pågang 
for å være med. Barna blir vitner for Jesus i 
landsbyene de kommer fra, og i samfunnet 
rundt dem. 
    Vi er glade for at det også i år har lagt seg 
til rette for å arrangere dette. Vi vet at det 
å nå barn med evangeliet er viktig både for 
barna selv, og for evangeliets fremgang.

Sommerleirdeltagere i bønn på et møte i fjor.

Lek hører også med på en kristen sommerleir.

For en del år siden hadde en av de store misjonsorganisasjonene 
et arrangement som de profilerte med slagordet «Videre med det 
viktigste». Jeg husker jeg syntes det var en veldig bra formulering 
som klart uttrykker hva misjon dreier seg om. Vi ønsker å nå 
stadig videre ut, og det vi ønsker å nå ut med er det viktigste vi 
vet om som kan formidles. 

Vi i Evangelisk Orientmisjon har sagt at vi ønsker å nå de 
minst nådde med evangeliet. I det arbeidet ønsker vi å hjelpe 
mennesker både i legemlig og åndelig nød. Vi ser at hos Jesus 
gikk dette hånd i hånd. Han brydde seg om hele mennesket. 

Også vi ønsker at vårt arbeid skal vise at vi bryr oss om hele 
mennesket. Vi opplever på flere av de stedene Gud har kalt oss til, 
at det er viktig å hjelpe med fysiske behov parallelt med å fortelle 
det gode budskap om Jesus Kristus. 

I dette arbeidet trenger vi at mange av dere fortsatt ønsker å 
stå sammen med oss. Vi lever i en trygg erkjennelse av at vår 
virksomhet er båret først og fremst av Guds nåde, og at den også 
er båret av forbønn og økonomiske gaver fra våre mange trofaste 
støttespillere. Og de finnes i alle aldre. 

I denne utgaven av bladet kan dere lese om ei ung kvinne på 
24, og ei godt voksen ei på 86 år, som på hver sin måte fikk 
kjennskap til behovene på et av våre felt, og som umiddelbart 
satte i gang å gjøre noe med det. Det viser oss at tanken på å 
ville noe godt for våre medmennesker, også de som bor under 
fremmede himmelstrøk, er noe som kan engasjere både gammel 
og ung. Sånt rører oss og gleder oss. Det gir håp om at vi stadig 
kan nå videre ut blant de minst nådde med det viktigste. Det 
gir håp til en gammel organisasjon om at det kommer nye 
generasjoner – som tar en utfordring når den er der. 

Uansett alder ønsker vi å si dere et helhjertet: 

– Takk for at dere vil være med!

Evangelisk Orientmisjon er en felles- 

kristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 

1889, som i lydighet mot Jesu misjons- 

befaling har som oppgave å utbre Guds 
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– Takk og lov, sommerleir i år også!

INDIA
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– Jeg fikk slik lyst til å gjøre noe!
Trine Grosås Honnemyr (24) 
fra Vennesla har startet en 
innsamling for å hjelpe barn 
på to barnehjem i India.

Trine blir med på vår neste misjonsreise til India.

Asish Babu viser frem skadene han har på bena.

Asish sammen med storesøster og mamma, Mrs Parimala.        De er veldig glade for stolen Asish fikk av Gunhild Lund.

INDIA INDIA

Trine har lenge hatt lyst til å gjøre noe for 
noen som trengte en hjelpende hånd. Hun 
visste bare ikke helt hvordan hun skulle 
begynne og hva hun skulle støtte. Derfor 
søkte hun på internett etter ting som kunne 
være aktuelle, men fant ikke noe som passet. 
    En gang vår medarbeider Svein Løvdal 
var i bygda hørte hun ham fortelle fra de 
to barnehjemmene EOM er med og støtter. 
Svein fortalte at hjemmene hadde store 
behov for vedlikehold og investeringer.
    Trine ble både inspirert og utfordret og 
spurte umiddelbart Svein hva de trengte. 
Trine fikk vite at de trengte maling av det 

ene hjemmet, og innkjøp av ullpledd til alle 
barna på det andre.
    Trine opprettet en egen Facebookside 
hvor hun informerte om barnehjemmene 
generelt, og om sine prosjekter spesielt. 
Her oppfordret hun venner og familie til 
å være med å støtte arbeidet. Hun laget 
egne brosjyrer med informasjon, og startet 
et lotteri som foregikk på nettet. Alle 
gevinstene fikk hun som gaver, og for å ha 
det formelle i orden meldte hun sitt initiativ 
til Lotteritilsynet. 
    Prosjektet innbrakte over 23.000 kroner, 
inkludert en flaskeinnsamling som hun 
organiserte samtidig. Dermed nådde hun 
sitt mål, og kan iverksette de tiltakene hun 
ønsket på barnehjemmene.
    Trine har ingen menighetsbakgrunn, og 
har aldri tidligere vært aktiv i denne typen 
virksomhet. Hun har bare så lyst til å være 

med å gjøre en forskjell, og da særlig lyst 
til å gjøre noe for barn. Hun kjenner på en 
omsorg for barn som ikke klarer seg alene, 
og som trenger at noen står opp for dem. 
    Til høsten blir Trine med på gruppereisen 
til India, og får møte barna på disse 
barnehjemmene, et besøk hun tror vil 
medføre fornyet engasjement når hun ser at 
hjelpen kommer frem og at det nytter. 
    Vi i EOM er selvsagt svært glade for det 
initiativet som Trine har tatt, og takknemlige 
for dette viktige bidraget til arbeidet i India! 

Ny rullestol fra Norge
På misjonsturen vi hadde til India i fjor høst 
var det med ei godt voksen dame fra Helle 
utenfor Kragerø. Gunhild Lund har rukket 
å bli 86 år, og kjente at dette var noe hun 
hadde lyst til å være med på. 
    I løpet av dagene i India møtte gruppen 
en ung gutt som var bevegelseshemmet, og 
derfor måtte bæres rundt når han skulle 
forflytte seg. Den lille gutten heter Asish 

Babu, og ble alvorlig skadet i en ulykke ved 
juletider. Familien hans tilhører menigheten 
der Juhani Halonen er leder. 
    Synet av gutten som ble båret rundt traff 
Gunhild på en måte som gjorde at hun 
bestemte seg for at hun ville skaffe ham en 
rullestol. Da dette kom opp mens gruppen 
fremdeles var på stedet, fikk hun vite at 
det var en rullestol tilgjengelig på spedalsk-
sykehuset som sikkert kunne overtas billig.
    I ettertid viste det seg at denne var en 
hjemmelaget stol av usikker kvalitet og 
begrenset funksjon, så da gikk Gunhild i gang 
etter hjemkomsten med å skaffe en rullestol 
her hjemme i stedet.
    Hun fikk tak i en i sitt nærmiljø, og gikk 
straks i gang med planer for transport til 
India. Dette løste seg da Juhani Halonen kom 
på sitt  besøk til Norge nylig, og sørget for å 
få med seg stolen i reisebagasjen hjem igjen. 
Så nå er det en gutt i India som kan glede seg 
over bedre fremkommelighet.
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NORD-KOREA

Vi er utrolig heldige, vi som bor i Norge. Vi 
kan drikke vann rett fra springen daglig. Vi 
har så mye vann så vi lar vannet renne lenge, 
så det blir kaldt før vi drikker. Vi bruker 

Her ser vi en vannpumpe på et tuberkulosesykehus 
utenfor Pyongyang. Sykehuset har cirka 140 
tuberkulosepasienter og 130 ansatte. Ledelsen 
ved sykehuset fortalte at problemet med diare er 
betydelig redusert, og at bare 10% av pasientene 
har mageproblemer i dag.Her ser vi en demonstrasjon i bruken av et vannfilter ved Jaeryong sykehus. Dette sykehuset ligger sørvest i 

Nord-Korea, og behandler cirka 250 tuberkulosepasienter hvert år.

EOM har ikke fått installert vannpumper i Nord-Korea på 
flere måneder. Men det fins heldigvis andre løsninger! En 
genial oppfinnelse er mobile vannfiltre. Det er levert 3000 
vannfiltre i år, mange av disse finansiert av norske givere.  
På min reise i mars måned delte vi ut mange slike sett til 
både institusjoner og pasienter.

TEKST OG FOTO ROLF MARTIN NÆSS

enorme mengder daglig på toalett, vask av 
klær, oppvaskmaskin og så videre. Ifølge SSB 
bruker en nordmann cirka 200 liter i døgnet. 
Det tilsvarer 20 bøtter med vann. Vi er nok 

et av de landene i verden som har best 
vannkvalitet.
    Et voksent menneske trenger cirka 1,5-2 
liter drikkevann pr dag. Vannet i kroppen 
fører oksygen til cellene, fjerner avfallsrester 
og beskytter ledd og organer. Vannet sørger 
for at næringsstoffene vi spiser havner i de 
riktige organene i kroppen, og forebygger 
sykdom.
    Mange mennesker har en helt annen 
virkelighet enn oss heldige nordmenn. I 
Nord-Korea er rent vann en mangelvare 
for millioner av mennesker. Mange dør 
og mange blir syke som følge av dårlig 
vannkvalitet, og rett og slett mangel på vann.

    EOM sitt arbeid i Nord-Korea er opptatt av 
vann. Vi har satt opp en rekke vannpumper 
og vannforsyningsanlegg. Flere steder er 
vannanlegg, finansiert fra vårt arbeid i 
Norge, i daglig drift, og gir mange mennesker 
tilgang på drikkevann. På besøk til en rekke 
sykehus og sykehjem i mars i år, fikk jeg 
sjekket at tidligere installerte vannpumper 
fortsatt var i full drift.
    EOM har ikke fått installert vannpumper 
på flere måneder på grunn av sanksjoner 
fra verdenssamfunnet mot Nord-Korea. Men 
det er heldigvis andre løsninger som vi har 
lov til å innføre til Nord-Korea. En genial 
oppfinnelse er mobile vannfiltre. Dette er en 
enkel konstruksjon med en stor plastbøtte 
som rommer 20 liter, og et filter som kan 
brukes i opp til 10 år. Filtrene krever enkelt 
vedlikehold og rens for at de skal fungere 
riktig. 
    Disse filtrene fjerner 99,99% av 
alle bakterier som salmonella, kolera, 
leptospirose og E.coli. Videre fjernes 99,99% 
av alle protozoer, og det fjerner 100% 
av mikroplastikk. Dette er et fantastisk 
patent som gjør det mulig for oss å forsyne 
mennesker med rent vann! På min reise i 
mars delte vi ut mange slike rensesett til 
institusjoner og til enkeltpasienter. Behovet 
her er enormt. 
    Når pasienter er ferdig behandlet på et 
sykehus er det viktig at de fortsatt får tilgang 
på rent vann. Da kan et vannfiltersett være 
en god løsning, da dette vil gjøre at pasienten 
fortsatt har tilgang til rent vann slik at ikke 
sykdommen forverrer seg. Uten rent vann 
vil ikke kroppen ta til seg medisiner og 
næringsstoffer. 
    
Takknemlige for hjelp
Et av sykehusene som fikk utdelt vannfiltre 
i mars var Pyongsan TB sykehus. Dette 
sykehuset behandler cirka 420 personer 
hvert år. De har særdeles dårlig vannkvalitet 
på det vannet som er tilgjengelig. Vannkilden 

VANN I NORD-KOREA  

NORD-KOREA
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NORD-KOREA

En trofast tjener i Nord-Korea
På kjøkkenet til sykehuset i Pyongsan. 

Vi kan ikke offentliggjøre det riktige navnet til «Christian»,    eller vise ansiktet hans på trykk i bladet. Han forteller at hjepen vår når frem til de som trenger den mest.

Han jobber mest i tilknytning til CFK, og vi 
har de siste årene vært med å lønne ham. 
Christian bor nå i Sør-Korea, men er helt 
klar på at han gjerne kunne tenke seg å bo 
permanent i Nord-Korea. For tiden er det 
umulig for ham å få til. På spørsmål om hva 
som har forandret seg de siste årene, fra 

tiden han begynte denne tjenesten, synes han 
å merke en litt større optimisme hos mange 
nå, sammenliknet med tidligere.
    Samtidig understreker han at det er veldig 
spennende tider nå, og mange spør seg 
hvilken retning landet vil ta. Både de interne 
utfordringene, og ikke minst forholdet til 
omverdenen, vil selvsagt påvirke det meste 
og være retningsgivende for utviklingen 
fremover.
    Christian er klar på at det beste vi kan 
gjøre er å fortsette å utvikle vennskap og å 
bygge tillit. Vi må vise at vi bryr oss, og at 
dette er en tjeneste hvor vi ønsker å vise 
utholdenhet. 
    Som han sier, vi må prøve å sette oss inn 
i nordkoreanernes tanker om oss, hvordan 
de opplever oss. Vi kommer med hjelp og 
ønsker å vise kjærlighet. Mange har ikke sett 

utlendinger før, og her kommer vi og bygger 
drivhus, og gir mat og annen hjelp. Det tar tid 
for dem å forstå hvorfor, og hvem vi egentlig 
er. Å forstå at vi gjør dette som et svar på 
Guds kall.
    Christian forteller at han har møtt flere 
kristne som lever i skjul med sin tro. 
    Han har tidvis hatt anledning til å snakke 
med folk om kristendom og tro, men det er 
forbundet med en viss risiko både for ham og 
dem. Men som han sier – de kristne finnes. 
    Christian er ikke det minste i tvil om at 
arbeidet vårt nytter. Vi har vært med å gjøre 
en stor forskjell i mange menneskers liv, 
og det har helt klart kommet mange fattige 
bønder til gode. 
    Hjelpen kommer frem til de som trenger 
den mest, og vil gjøre en forskjell både for 
tiden og evigheten!

På årsmøtet til EOM hadde 
vi besøk av en person 
som har vært svært 
aktiv i arbeidet i Nord- 
Korea gjennom flere år. 
«Christian», som vi velger å 
kalle ham, har reist inn til 
landet over 50 ganger.

er veldig langt unna. For å skaffe sykehuset 
vann bærer 30 ansatte vann i tre og en halv 
time hver dag, så dette er veldig slitsomt 
og tidkrevende. De bruker også okser til 
transport av vann, så det hjelper noe. Folk 
ble veldig glad for å få vannfiltre! 
    EOM deler også ut vannfiltre som pasienter 
kan ta med seg hjem når de forlater 
klinikken. Rensesettet brukes som regel 
da av hele familien og folk i nabolaget. Det 
er en stor glede å få være med på å hjelpe 
mennesker med rent vann. Nordkoreanerne 
er veldig takknemlige, og setter så stor pris 
på vårt arbeid.
    Jesus vil at vi skal bry oss om de svake og 
fattige. Gjennom vårt arbeid kan vi også gi 
det levende vann. Vi får vitnet om Jesus på 
våre turer til Nord Korea. Jeg synes det er 
fantastisk at en liten organisasjon fra Norge 
får lov til å arbeide i Nord-Korea! 

For mere informasjon om vannfiltrene vi 
bruker: www.sawyer.com

NORD-KOREA
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Til nå har vi fått inn penger til 350 symaskiner. 
Vi ønsker at mange flere skal få en egen maskin. 
En symaskin koster 1000 kroner. 

INDIA
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Pastor Kuroda – til minne

Misjonsreise til Japan
I begynnelsen av mai fikk vi melding om at pastor 
Kuroda var sovnet inn, 84 år gammel.

Vil du være med? Vi arrangerer en misjonsreise til Japan 
9. oktober 2019. Reiseleder er Allan Neset.

Pastor Akikazu Kuroda var en trofast og 
høyt skattet forkynner og pastor i vår 
sammenheng i Japan. Han ble med i arbeidet 
på vårt felt i Iwaki allerede som ung pastor, 
og han har i stor grad vært med å prege 
arbeidet i flere ti-år. 
    Han var i en årrekke leder av den 
japanske organisasjonen, en organisasjon 
som samlet menighetene som EOM hadde 
vært med å etablere, og han var en svært 
dyktig og avholdt leder. Kuroda ble også 
samarbeidspastor, og dermed mentor, for 
flere av våre misjonærer som kom ut til 
tjeneste i Japan. 
    Etter at han ble pensjonist ble han medlem 
av Tairakirken hvor han også bidro med 
forkynnelse og annen hjelp i menigheten. 
Han holdt sin siste tale i menigheten i april, 
kort tid før han døde.
    Begravelsen for pastor Kuroda ble holdt 
over to dager slik skikken er, kvelden 9. og 

Vi har tidligere skrevet at vi håpet på å få 
til en gruppereise til Kina kommende høst, 
i tillegg til tilbudet om Indiatur. Det har vist 
seg vanskelig å få til dette på nåværende 
tidspunkt på grunn av skjerpede forhold i 
Kina, så den turen må utgå.
    I stedet legger vi opp til en tur til Japan. 
Vi arrangerte en gruppetur til vårt gamle 
misjonsfelt i Japan for noen år siden, og vil 
gjerne gi dette tilbudet igjen. 
    Evangelisk Orientmisjon startet opp arbeid 
i Japan i 1951, og på turen vil vi i hovedsak 
oppholde oss i Iwaki-området hvor misjonen 
startet opp flere menigheter. Misjonærene 
Anniken og Akira Mori, som begge har 
nådd pensjonsalder, står fremdeles i 
en mangfoldig og rik tjeneste knyttet til 
misjonssenteret i Taira, som vil være vår 

morgenen 10. mai. Det var et fullsatt lokale 
med flere titalls som stod utenfor i gangen, 
som var med og tok et siste farvel med denne 
hedersmannen.
    I takknemlighet over et langt og godt 
samarbeid lyser vi fred over pastor Kurodas 
varme minne.

Kristne begravelser i Japan er preget av masse 
blomster.

base store deler av oppholdet. I tillegg blir 
det sightseeing og rundtur i storslagne Tokyo. 
Avreise vil bli 9. oktober med retur 18. 
oktober, og vi antar at pris for turen vil ligge 
på rundt 17.000 kroner, alt inkludert, litt 
avhengig av antall deltagere.  
    Mangeårig medarbeider i Evangelisk 
Orientmisjon, Allan Neset, vil være reiseleder 
på turen.
    Håper mange har lyst på en spennende 
opplevelse. Interesserte kan melde seg på 
e-post: eom@eom.no

India
Høstens tur til India er nå fullbooket. Det er 
mulig å melde sin interesse for neste Indiatur 
som antakelig blir i februar. Det kan du gjøre 
ved å sende en epost til: eom@eom.no

13

JAPAN

                   For EOM, 
            Anniken Mori

JAPAN
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I skrivende stund arbeides det på 
misjonstrykkeriet på Sri Lanka med 
ferdiggjøring av nytestamenter for seks 
indiske folkegrupper som aldri tidligere har 
hatt Guds ord. Dersom alt går etter planen, 
så skal nytestamentene overleveres ved en 

– Denne boka handler om meg!
Evangelisk Orientmisjon er med og støtter arbeidet med 
å oversette Bibelen eller deler av Bibelen til stadig nye 
språk. Vi tror det er viktig at mennesker skal ha tilgang 
til å lese Guds ord på sitt eget språk, og gleder oss over 
at stadig flere får denne muligheten. Følgende artikkel 
er skrevet av Gunnar Andås fra Litteraturmisjonen, som 
vi samarbeider med i dette arbeidet.

seremoni i Sør-India i august måned. Det er 
snakk om små språkgrupper som bare teller 
noen få tusen hver, men likevel er språkene 
deres så forskjellig fra språkene omkring, at 
de ikke forstår hverandre. 
    Noen av disse folkeslagene bor helt 

isolert fra andre grupper, og noen av dem 
har hverken tilgang til rent drikkevann, 
sanitæranlegg, helsestell eller skoler.    
    De som måtte komme inn på en skole i 
nærheten, vil ha store problemer med å 
følge undervisningen, siden all undervisning 
foregår på et fremmed språk.
    Det er ikke bare Bibelen som mangler 
på disse språkene. Det har tidligere aldri 
blitt skrevet noe som helst på noen av disse 
språkene. Oversettelses-teamene må derfor 
også lage ordlister og grammatikk for hvert 
av språkene som de arbeider med.
    En kvinne som ble engasjert for å 
korrekturlese språket i en av oversettelsene, 
utbrøt plutselig: «– men denne boken 
handler om meg!» Etter hvert som hun 
fortsatte å arbeide seg utover teksten ble hun 
mer og mer overbevist, og før hun var ferdig, 
så hadde hun overgitt livet sitt til Jesus. Guds 

ord er sannelig levende og kraftig! 
    En av dem som har engasjert seg i 
oversettelsesarbeidet, hører selv til i en av 
disse språkgruppene. Da han ble frelst, fikk 
han en brann etter å nå sitt eget folk med 
evangeliet. Men han hadde store problemer 
med å nå inn til dem, etter som Guds ord ikke 
fantes på hans språk. Han begynte derfor på 
egen hånd å oversette noen av evangeliene. 
Men det slo ham etter hvert at selv om han 
etter lang tid kunne klare å oversette hele 
Det nye testamentet, så hadde han ikke 
penger til å få det trykt. Da han senere kom 
i kontakt med et oversettelsesteam som ville 
hjelpe ham i arbeidet, så opplevde han det 
som en del av et bønnesvar.
    I dag er oversettelsesarbeidet ferdig, og 
du som har støttet dette arbeidet – du er det 
bønnesvaret som har skaffet midlene til å få 
oversettelsen trykt!

INDIA

Kirkegjengerne ser glade ut de der de stolt strekker hånda i været og viser frem Bibelen på sitt eget språk. 

INDIA

Plan for ferdigstillelse av NT-oversettelser
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Tradisjonen tro ble Evangelisk Orientmisjons 
årsmøte avholdt i Misjonskirken på 
Majorstua. Forhandlingsdelen av møtet 
samlet rundt 50 deltagere, og hadde 169 
stemmer, fordelt på 155 på vegne av 
forskjellige grupper og 14 enkeltstemmer. 
    Det var ingen store eller utfordrende saker 
til behandling denne gang, og årsrapport, 
regnskap og budsjett ble godkjent uten 
innvendinger. Vi har opplevd en gledelig 
og vedvarende økning i gaveinntektene de 
senere år, og årsmøtet uttrykte tilfredshet 
med «tingenes tilstand».
    I årets valg skulle det velges leder samt en 

fast representant og to vararepresentanter. 
Arild Nordlie så seg villig til å påta seg 
ledervervet i alle fall for et år til, og ble 
gjenvalgt ved akklamasjon. Som fast 
styremedlem ble Ola Arnfinn Haraldset 
valgt, med Kathrine Svendsen og Anne Marie 
Bjerke Øyulvstad som henholdsvis 1. og 2. 
vararepresentanter.
    Det ble også gjort oppmerksom på at Rolf 
Martin Næss i egenskap av å ha vært 1. vara 
hadde gått inn som fast medlem i forbindelse 
med at Allan Neset gikk ut av styret ved 
ansettelse i organisasjonen.
    Etter forhandlinger og lunsj var det tid 

for et svært innholdsrikt misjonsmøte. 
Juhani Halonen, som leder arbeidet til vår 
samarbeidsorganisasjon Evangelistens 
Helping Hand i India, var hovedtaler. Han 
ga oss et interessant og oppmuntrende bilde 
av arbeidet i egen organisasjon, men også et 
skremmende bilde av tiltagende forfølgelse 
av kristne flere steder i India. 
    Vår regnskapsfører Tore Svendsen 
fortalte fra arbeidet hans sønn står i med 
bibeltrykkeri på Sri Lanka, et arbeid vi er 
med og støtter. Dette ble også spesielt på 
grunn av terrorangrepene på flere kirker, 
blant annet i byen de bor, ikke mange dager 
i forveien. Vi hadde også besøk av en person 

som er involvert i det arbeidet vi er med og 
støtter i Nord Korea. Han viste en informativ 
video om arbeidet, og fortalte om viktigheten 
av å bygge vennskap med «vanlige folk» i 
dette prøvede landet. Elisabeth Hellstrøm 
hilste fra Evangeliska Östasienmissionen, det 
vi kan kalle vår svenske «søsterorganisasjon» 
fra tiden i Kina.
    I tillegg til taler og hilsener ble vi også 
beriket av et musikalsk innslag av Gjermund 
Sødal på cello og Jens Harald Bratlie på 
klaver. Årets frivillighetspris gikk i år til 
Rolf Martin Næss fra Nittedal for hans store 
innsats i Nord-Korea, og som styremedlem i 
EOM.

EOM

Juhani Halonen fortalte fra arbeidet vi støtter i India. Han ble tolket av Alex Løvdal.

Årets frivillighetspris gikk til Rolf Martin. Øverst ser vi det nyvalgte styret. Nederst et bilde fra lunsjen.

Rapport fra årsmøtet 2019
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA NORD-KOREA INDIA

JAPAN NORGE

Takk for gode møter flere steder 
i anledning besøket til Juhani 
Halonen. 

Be om at stadig flere engasjerer 
seg i vårt arbeid, både i 
forbønns- og givertjeneste. 

Be for våre ledere Roald 
Føreland og Arild Nordlie at de 
må kjenne glede i tjenesten, 
og få den kraft og styrke som 
trenges for sikker og god 
ledelse.

Bibelverset Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft 
og styrke ved sin Ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og 
grunnfestet i kjærlighet.        Efeserne 3, 16-17

Be for den kristne kirke i Kina 
som opplever økt kontroll. 

Be om styrke til de som 
kjemper for å kunne leve et 
aktivt kristenliv. 

Be om at vi også i tiden som 
kommer må ha åpne kanaler 
for kontakt med, og støtte til, 
våre samarbeidspartnere.

Be om nye og trygge 
muligheter for å kunne bringe 
inn hjelp, både med tanke på 
matproduksjon og økonomisk 
hjelp. 

Be om at det som 
gjøres gjennom våre 
samarbeidspartnere må gi både 
helse og frelse. Be for ledelsen 
og folket i Nord-Korea.

Takk for de som ble døpt i 
Tairakirken i påsken. 

Be om at de må vokse i 
kjennskap til, og kunnskap om, 
Jesus Kristus. 

Takk for den lange og trofaste 
tjenesten til pastor Kuroda. Be 
om trøst og omsorg til familien 
i tapet av en god ektemann 
og far. 

Be for Anniken og Akira at de 
må kjenne styrke til fortsatt 
tjeneste for det japanske folk.

Takk for at det ble et godt 
politisk valg i Andhra Pradesh 
hvor vi har vårt arbeid. 

Be for situasjonen for de 
kristne mange andre steder 
i landet hvor det oppleves 
sterkere forfølgelse. 

Be for familiene Halonen og 
Luke at de må bli fylt av Guds 
visdom og kraft til å kunne 
lede arbeidet på en god måte.

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

Kjøkken for enhver smak
i alle stilarter og prisklasser!

PREMIUM Eik Profil

Finn din nærmeste 
Strai Kjøkken & Bad 

forhandler på

 
www.skoleregner.no 
Math 

  
 

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

heltre. Vi er også forhandler av  
Strai Kjøkken & Bad  

www.strai.no
tlf 69 81 35 35

www.syversen-snekkeri.no

Vår medarbeider Svein 
Løvdal fylte nettopp 50 
år og gjorde selskapet 
til en real misjonsfest. 
Svein har bak seg flere 
besøk til India, så det 
var spesielt hyggelig 
at Juhani Halonen fra 
Evangelistens Helping 
Hand kunne være med 
på feiringen i forbindelse 
med sitt Norgesbesøk. 
Festen innbrakte 
rundt 20.000 kroner 
som etter jubilantens 
ønske skal gå til møbler 
på barnehjemmet i 
Krishnunipalem.

50 års jubilant



Rent drikkevann 
til Nord-Korea

MED DIN HJELP SPRER VI HÅP

Bruk gavekonto

3000.15.76719
eller Vipps  70393

www.eom.no

Vi planlegger å levere flere tusen 
vannfiltre til pasienter på sykehus 
i Nord-Korea slik at de kan få rent 
drikkevann når de kommer hjem. 
Dette har stor betydning for at folk 
skal bli friske. 

Et vannfilter renser 48 liter vann 
pr døgn, og det vil kunne gi rent 
drikkevann til en hel familie eller 
flere husstander.

Rent drikkevann kan sikres til en hel familie for kr 300!

Rent-vann-aksjon for å hjelpe de fattigste til 
bedre helse!


