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福
音 – Herren strider for oss! 

LEDER

I løpet av kort tid har vår generasjon opplevd en forandring som 
berører hele verden. Alle er på en eller annen måte påvirket 
av en pandemi som tar det meste av vår oppmerksomhet. Vi 
har fått et nytt forhold til begreper som karantene, smittevern, 
permisjoner, reiseforbud og så videre. Mange kjenner på 
uro og engstelse, og kanskje en viss handlingslammelse. 
Fienden er usynlig og uforutsigbar. For noen får smitten fatale 
konsekvenser, mens den for andre knapt er merkbar. 

Jeg tenker på Israel ved utgangen fra Egypt. Den gangen var det 
en massiv hær som var trusselen, og folket følte seg svake og 
sårbare overfor en mektig fiende. I 2.Mos 14:13 står det: «Herren 
skal stride for dere, og dere skal være stille.» Når det stormer 
som verst og fienden står på døra og truer med sin overmakt, 
sier Herren at vi skal være stille, for han skal stride for oss. Det 
betyr ikke at vi skal sette oss med hendene i fanget og ikke foreta 
oss noe, men vi skal stole på at Herren strider for oss. Jeg føler 
behov for å minne oss på at vi står i en kamp som Herren selv 
har oversikt over. Konsekvensene kan være dramatiske når det 
stormer som verst, men Herren er den samme som han alltid har 
vært, og seieren ligger hos Ham.

Vi har fått et oppdrag om å spre evangeliet til de minst 
nådde i Asia, og det oppdraget er der fortsatt, uansett hvilke 
omstendigheter vi møter. Mist ikke motet – husk at Herren strider 
for oss og med oss, fordi Han har gitt oss oppdraget. Vi må endre 
på arbeidsmetoder og også vente på åpninger som ikke er der i 
dag, men Herren strider for oss. Noe av arbeidet må bare settes 
på vent til muligheten igjen byr seg, og muligheten vil komme. I 
India står våre venner på med helsearbeid, matutdeling, de syr 
munnbind og driver informasjonsarbeid gjennom de kanaler de 
har. I Japan er Anniken og hennes famille et lys i hverdagen for 
mange mennesker, og gjennom det får de være med å spre håp i 
en vanskelig tid. 

I tillit til Gud kan vi kjenne at vi er rolige innfor de prøvelser vi 
står midt oppe i.
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Forsiden: Mange i India sulter på grunn 
av «lockdown» og kampen mot korona-
viruset. Her ser vi Bob Luke Gandi fra BA 
dele ut mat.

Arild Nordlie
Styreleder, EOM

Etter at Øystein ble pensjonist opplevde han 
at han hadde lyst til å bruke tiden sin på 
noe meningsfylt. Dette tilkjennega han på et 
bønnemøte i Frikirken i Kristiansand. En av 
dem som var tilstede på møtet, EOMs daglige 
leder Roald Føreland, bet seg merke i dette 
og tok kontakt med Øystein allerede dagen 
etter. Øystein ble utfordret til å bli med i 
arbeidet til oss i EOM. Siden han kom fra et 
hjem hvor dette med misjon var holdt høyt i 
hevd, og hvor det også var misjonærer i nær 
slekt, opplevde han dette som et bønnesvar. 
I 2018 ble han sammen med kona med på en 
av gruppeturene til India, en opplevelse som 
i stor grad styrket hans motivasjon for å gjøre 
en innsats i vår sammenheng.
    Øystein har lang fartstid i Norsk Gideon 
hvor han har vært både lokallagsformann 
og også sittet i landsstyret. Sammen med 
Svein Løvdal har han nå ansvaret for de faste 
møtene vi arrangerer i Ynglingeforeningen 
i Kristiansand, og han hjelper oss også med 
rekruttering av givere. Han stiller opp på 
dugnader, og har nå i vår vært med på å 

kløyve, pakke og lagre rundt 160 sekker 
med ved. Vi er i utgangspunktet en liten 
stab og opplever det derfor verdifullt å ha 
fått Øystein med oss. Han deltar på våre 
ukentlige stabsmøter, og vi setter stor pris på 
hans innsats og trofasthet.
    Samme dag som dette skrives skulle 
Øystein hatt en stor fest i anledning sin 
75-årsdag, et arrangement som måtte avlyses 
på grunn av virus-situasjonen vi befinner oss 
i. Tanken hans var at han i stedet for gaver til 
seg selv ønsket å samle inn penger til bygging 
av en landsbykirke i India. Slik situasjonen i 
India er nå, bestemte han i forbindelse med 
sin 75-årsdag at han heller ville samle inn 
penger til matdistribusjon til de fattigste i 
landsbyene hvor vi har kontakt.
    Foreløpig har Øystein samlet inn 18.000 
kroner. Pengene er øremerket til å kjøpe inn 
mat som deles ut nå under koronakrisen. De 
indiske myndighetenes totale «lockdown» 
har ført til store problemer for den fattige 
delen av befolkningen, og mange sulter.
    Tusen takk for bidraget, Øystein!

Dugnadsånden lever!
Dugnadsånden står sterkt i vår virksomhet. En av dem som 
bidrar med mye forskjellig er Øystein Holte. 

Allan Neset (til venstre) og Øystein Holte kapper ved på dugnad for misjonen.

EOM
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NORD-KOREA NORD-KOREA

Etter at koronaviruset 
begynte å spre seg valgte 
Nord-Korea å stenge 
grensene helt. Lederen 
for Christian Friends of 
Korea, Heidi Linton, følger 
situasjonen nøye. – Vi håper 
grensene snart åpner igjen! 

Det er vanskelig for Christian Friends of 
Korea (CFK) å si noe om situasjonen i Nord-
Korea akkurat nå.
    – Myndighetene stengte grensene i slutten 
av januar. De rapporterer fremdeles at 
de ikke har noen tilfeller av korona-virus. 
Men i følge meldinger vi har mottatt har 
de hatt flere tusen mennesker i karantene 
i opptil 40 dager. Vi har også mottatt 
meldinger om mulige dødsfall som følge av 
lungebetennelsesliknende sykdommer, men 

Heidi Linton inspiserer et drivhus i Nord-Korea sammen med Martin Andersen fra Kristiansand.

– MANGE MIRAKLER

har styrket troen min!

de opplysningene er ikke blitt uavhengig 
bekreftet, sier Heidi Linton, lederen av CFK. 
Verdenssamfunnet er svært bekymret for 
hvordan det vil gå med det nordkoreanske 
folket ved et potensielt covid-19-utbrudd.

Har dere hatt noen kontakt med medarbeidere 
inne i Nord-Korea i denne perioden?
Vi har ikke mulighet til å ha direkte 
kontakt med noen mellom besøkene 
våre, som nå er satt på vent. Vi kan sende 
meldinger gjennom offisielle kanaler, men 
tilbakemeldinger derfra er sjeldent.

Hva er det sterkeste bønnebehovet i den 
nåværende situasjonen?
Det er mange bønnebehov for Nord-Korea 
i denne tiden. Vennligst be om at det 
nordkoreanske folket vil forstå den dype 
kjærligheten Gud har til dem, og vende seg til 
ham i tro. Be også om visdom for lederskapet 
i denne krisetiden, og for beskyttelse for de 
vi samarbeider med og helsearbeiderne.   
    Be om et skikkelig gjennombrudd på det 
diplomatiske og sikkerhetsmessige området 
som vil lede til vedvarende fred. Be om at 
sterkt tiltrengt landbruksutstyr og frø til 
vårplantingen må være tilgjengelig. Vennligst 
be for tuberkulose- og hepatitt-pasienter 
som trenger jevnlig tilgang på medisiner, 
mat og helsemessig omsorg og pleie. Be for 
helsearbeiderne som forsøker å ta vare på 
dem i vanskelige omgivelser. Be for de mest 
sårbare i samfunnet som er mest berørt når 
prisen på mat og annet nødvendig stiger.   
    Be om at CFKs arbeid og arbeidet til andre 
organisasjoner involvert i Nord-Korea kan 
være i Guds plan og vilje. Vennligst be om at 
Gud vil bringe større ydmykhet, medfølelse 
og fred til alt folk nå som vi går gjennom 
en forferdelig pandemi sammen. Be om 
at denne uventede tiden hvor livene våre 
er «satt på vent», og hvor tragedier truer, 
må gjøre at vi alle må tenke gjennom våre 

prioriteringer, at vi i enda større grad må bli 
opptatt av å tjene Gud og våre naboer, både 
de nære og de fjerne. 

Heidi vokste opp i en kristen familie i Alaska.     
    – Jeg kan vel si at jeg har sterke norske 
røtter. Av fire par forfedre kom faktisk tre 
fra Norge. Jeg opplevde stadig at den ene 
av mine bestemødre, som bodde hos oss 
i deler av min oppvekst, leste høyt fra sin 
norske bibel og bønnebok. Jeg er oppvokst 
med lefsebaking og spesielle julekaker 
som fattigmann og krumkake. Vi hadde 
også lutefisk med masse smør hver eneste 
julemiddag. Da jeg besøkte dere i Norge for 
noen år siden kjente jeg meg så hjemme, mye 
mer enn noen andre steder jeg har besøkt. 
Jeg føler at våre EOM-venner er som familie. 
Det er en fryd å jobbe sammen med dere, 
og dele vår Frelsers kjærlighet med folket i 
Nord-Korea!

Hvordan ble du involvert i tjenesten for Nord-
Korea?
Etter college jobbet jeg en periode i Sør-
Korea. Der møtte jeg ham som skulle bli 
min ektemann. Hans, mannen min, kom 
fra en familie som hadde vært involvert i 
misjon til Korea siden 1895. Hans foreldre, 
besteforeldre og oldeforeldre var alle 
livslange misjonærer som drev med 
evangelisering, undervisning og medisinsk 
arbeid i Korea. Flere år etter at vi giftet oss 
bidro han til etableringen av det som skulle 
bli CFK. Jeg ble en av de første frivillige 
arbeiderne.
    Jeg foretok min første reise til Nord-Korea 
i 1998. Hjertet mitt ble virkelig grepet av 
det jeg så og erfarte. Jeg ble mer og mer 
involvert, og i 2002 ble jeg spurt av styret 
om å bli leder for organisasjonen. Mange 
partnere og frivillige er blitt med oss i løpet 
av årene, og arbeidet i Nord-Korea har vokst 
betraktelig både i dybde og bredde siden. 

TEKST ALLAN NESET  
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NORD-KOREA

Heidi i ivrig samtale med blant annet tidligere styremedlem Øyvind Dovland, som var den personen som 
bidro mest til at EOM startet med prosjekter i Nord-Korea.

I april hadde Søndagsrevyen et innslag fra India om alle de tusener som sulter under Indias «lockdown».

CFK har rundet sine første 25 år. Hva har vært 
de største velsignelsene i disse årene?
    – Den største velsignelsen har vært beviset 
på Guds tilstedeværelse og det faktum at 
Han har sørget for oss. Han har vært trofast, 
tross utfordringer og vanskeligheter. Vi har 
opplevd Hans vedvarende nærhet. Mange 
mirakler i dette arbeidet har styrket troen 
vår.   
    Det har også vært en stor velsignelse med 
de mange venner og kolleger som etter hvert 
er blitt involvert i dette arbeidet, spesielt 
partnere som EOM, som er blitt nære venner.   
    Arbeidet vi står i er umåtelig vanskelig, 
med mange uventede utfordringer, men 
det er ofte i de situasjonene de dypeste 
relasjonene bygges. Gud har virkelig 
knyttet oss sammen til en spesiell familie, 
og arbeidet vi gjør sammen belønnes og gir 
oppmuntring ved at vi får gjøre en ekte og 
varig forskjell i manges liv i Nord-Korea. 
    Det er en stor opplevelse å besøke de 
samme stedene vi har vært noen år, og tenke 
tilbake på hvordan det var da vi startet opp. 

Det er skjedd store forbedringer! Det er også 
et sant privilegium å se inn i øynene til noen 
som har vært svært syke, og se virkningen av 
livgivende næring, rent vann og medisiner. 
De har fått både håp og fornyet helse. I vårt 
hepatitt-program tar vi hånd om nær 2000 
mennesker som vi ser individuelt, besøk etter 
besøk, for å ivareta deres behandling.

Hvor mange drivhus og vannanlegg har CFK 
levert i disse årene?
Vi har satt opp cirka 640 drivhus, og vi 
har 39 som er klare nå. Vi har boret etter 
grunnvann, og satt opp vannanlegg 28 
steder. 18 solcelledrevne vannsystemer er 
blitt installert. Vi har også gitt mer enn 4900 
vannrensefilter til tuberkulose- og hepatitt-
institusjoner med tanke på at pasienter og 
deres familier også kan bruke dem for å få 
tilgang på rent vann i sine hjem, sier Heidi 
Linton.
    – Vi håper å kunne fortsette dette arbeidet 
og sende mange tusen flere vannfiltre i årene 
som kommer!

INDIA

Dessverre er det alltid slik at det er de 
fattigste som rammes hardest når kriser 
setter inn. Vi har selvsagt hatt uforutsette 
utfordringer her hjemme i vårt land også, 
i disse unormale tider, men for mange 
innebærer virus-situasjonen en kamp på liv 
og død – uavhengig av om man er smittet 
eller ikke. 
    Søndag 19. april hadde Dagsrevyen et 
lengre innslag om den håpløse situasjonen 
for mange i India. Myndighetene i landet 

For mange mennesker står det om 
livet – selv om de ikke er smittet

har innført en total nedstenging av alt, som 
følge av virusfaren, og dette gjør at svært 
mange blir avskåret fra å kunne skaffe seg 
nødvendig mat. Dagarbeidere kan ikke jobbe, 
og kommer seg ikke hjem, siden all transport 
står, og det er få, om noen, som har matlager 
å tære på. For de mange hundre millioner 
som bor på landsbygda i India blir det mer 
og mer kritisk, jo lengre denne situasjonen 
varer.
    Vi i Evangelisk Orientmisjon er med 

På et tidlig tidspunkt av koronakrisen leste jeg et sitat fra 
en indisk lege som kommenterte smittevernregler. Han 
lurte på hvordan man skulle kunne holde behørig avstand 
når det var mange personer som bodde på et rom, og 
hvordan man skulle sikre god håndhygiene når man ikke 
hadde tilgang på vann. 
TEKST ALLAN NESET  FOTO EVANGELISTENS HELPING HAND OG BETHEL ASSEMBLY, VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE I INDIA
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INDIA

Takket være enestående innsats fra våre venner og medarbeidere i India har vi kunnet nå ut til mange tusen 
mennesker. Her ser vi resultatet av en av de mange dugnadene i pastor Juhani Halonens menighet.

– Vær så god, sier Kishore Halonen og overrekker en pose grønnsaker. Det er mange som trenger mat nå.

Mor og barn har fått en pose med mat av BA’s team.

Innhøstingen fra prosjektet «Plant et tre» ga mat til 
mange i rette tid, akkurat da «lockdown» startet.

og avhjelper på dette forholdet. Vi kan 
selvsagt ikke hjelpe alle, men gjennom 
våre mangeårige samarbeidspartnere 
Evangelistens Helping Hand (EHH) og Bethel 
Assembly (BA) er vi med å bidra til at mange 
tusen mennesker får hjelp.   
    Vi har en vedvarende innsats med å sy 
munnbind og smittevernutstyr. Nå har vi 
også fokus på matdistribusjon. I tilknytning 
til eldresenteret som EHH driver, ble det for 
kort tid siden startet et landbruksprosjekt 
med tanke på å kunne forsyne eldrehjemmet, 
barnehjemmet i Krishnunipalem og 
spedalskkolonien med grønnsaker. Vi 
kan trygt si at tidspunktet for dette ble en 
velsignelse da produksjonen ga ferske og 

sunne grønnsaker – ikke bare til beboerne på 
de nevnte institusjonene, men også til gratis 
utdeling til flere trengende i landsbyen. 
    Vi i Evangelisk Orientmisjon har gitt 
betydelige midler til arbeidet med å gi mat 
til de fattigste og mest trengende. Takket 
være enestående innsats fra våre venner og 
medarbeidere i India har vi kunnet nå ut til 
mange tusen. 
    Det begynte som hjelp til «egne» 
evangelister og menighetsmedlemmer, men 
er blitt utvidet, slik at det nå er over 15.000 
fattige familier som har fått basismatvarer og 
sunne grønnsaker. Også flere lokale, kristne 
bønder har kommet til våre medarbeidere 
med noe av sitt overskudd, og bedt om at 
maten må bli distribuert til de som trenger 
det mest.
    Siden det er umulig for folk fra EHH og BA 
å dra til de mest avsidesliggende landsbyene 
hvor de har virksomhet, har de kunnet 
videresende midler til lokale pastorer. De har 
skaffet grønnsaker og ordnet med utdeling 
i respektive landsbyer. På denne måten 
fikk pastoren i Vizayanagaram-distriktet, 
som ligger 250 kilometer fra hovedkontoret, 
mulighet til å gi mat til 650 av stedets 
familier.
    I og med at portforbudet i India er 
forlenget til 3. mai, i skrivende stund, 
tenker vi at behovene for matutdeling vil 
forsterke seg og bli stadig mer påkrevd. Det 
er millioner av indere som lever fra hånd til 
munn, og alt tyder på at denne krisen blir 
langvarig. Indiske myndigheter er redde 
for at koronaviruset skal føre til like mange 
dødsfall som under Spanskesyken for 100 år 
siden. Da døde nesten 17 millioner indere.
    Vi i Evangelisk Orientmisjon opplever at 
denne situasjonen i høyeste grad roper på 
vår oppmerksomhet, og vi vil gjøre alt vi kan 
for at stadig flere tusen fattige landsbyboere 
kan få den maten de trenger for å overleve 
denne krisen.

8 9
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INDIA

Hvilke fremtidsplaner har du? 
Jeg begynner nå på mitt tolvte skoleår, med 
regnskap som fordypning. Siden vil jeg 
studere i fem år. I India gir det deg respekt 
fra samfunnet å ha utdanning. Vi må ha 
en vanlig utdanning før vi begynner på 
teologisk utdanning, hvis ikke vil folk se ned 
på oss. Så først etter at jeg er ferdig med en 
vanlig utdanning, fem år på universitetet, 
starter jeg på mine teologiske studier. 
    Moren min fortalte meg at jeg ble 
født ved bønn, og hun dedikerte meg til 
Herrens tjeneste før jeg ble født. Helt fra 
barndommen av visste jeg dette, og jeg 
klargjorde meg helhjertet til dette Guds store 
arbeid. Jeg ber om Guds kall og salving over 
meg til å starte å gjøre Herrens arbeid i rett 
tid, på hvilken som helst måte, for å føre 
sjeler til Kristus og for å ære Hans navn.

Hvordan forbereder du deg til dette arbeidet? 
Jeg ble velsignet og dedikert av mine foreldre 
og av mange troende da jeg var 10 år. Fra 
den dag og framover har jeg hjulpet faren 
min. Jeg forbereder kirken før tilbedelse, jeg 
steller i stand for nattverden og hjelper faren 
min på alle mulige måter. Jeg observerer og 
lærer ting fra han hele tiden.

Hva er ditt mål for denne tjenesten? 
Målet mitt er å bli en god pastor, og å 
bygge opp menigheter. Jeg har også lyst til 
å fortsette misjonsarbeidet, proklamere 

TEKST SVEIN LØVDAL  

evangeliet i unådde områder, bygge kirker 
hvor det ikke er noen, og også gjøre en 
sosial innsats for å få folk til å forstå Kristi 
kjærlighet. 

Hva slags arbeid brenner du for?
Når jeg ser den yngre generasjonen på min 
alder, føler jeg at de må kjenne Gud mer 
personlig. Folk finner ikke tid til å være med 
Gud. Jeg tenker på nye måter å bringe dem 
til Kristus ved å stelle i stand workshops og 
ungdomsseminarer for å gi dem motivasjon, 
og for å få dem til å forstå livets realiteter.

Hvordan er det for en ung gutt å være en 
kristen i India i dag? 
Det kommer an på hvor du vokser opp. Siden 
jeg er pastorsønn, og del av en familie med 
kristen moral og etikk, vet jeg nå hvordan 
det er å nyte det å leve som en sann kristen. 
Men generelt er det vanskelig å være en 
god kristen for unge i dag. De trenger 
kontinuerlig rådgiving og oppfølging for å 
gjøre dem til gode kristne. 
    Noen hinduistiske organisasjoner i 
India fokuserer på å gjøre unge rede til å 
jobbe mot kristne og kristendom. Det er 
en stor utfordring. Vi må være klokere 
i misjonsarbeidet. Jeg observerer alltid 
faren min og hvordan han håndterer slike 
vanskelige situasjoner. Men til syvende 
og sist tror jeg at Gud vil være med oss og 
beskytte oss og guide oss. 

Hva er det viktigste vi i Norge kan gjøre for 
deg og EHH?
Det viktigste dere kan gjøre for meg er å be 
så jeg kan være en god misjonær i fremtiden, 
som jeg forbereder meg til. Og for EHH, 
så er det å fortsette å støtte det arbeidet 
som dere gjør nå og å ekspandere arbeidet 
med nye prosjekter i fremtiden. Jeg vet at 
evangelistene har vansker, så om mulig å 
støtte dem finansielt, så de kan jobbe hardt 
og bringe mange sjeler til Kristus. 

Hvordan er det å bli kjent med så mange 
nordmenn? 
Jeg føler meg velsignet som kjenner alle dere 
nordmenn. Da jeg hørte deres hilsener på 
barnehjemmet, ordene «Vi er alle søstre og 

brødre i Kristus», følte jeg at jeg har en stor 
familie i Norge som elsker meg.

Hva er favoritt bibelverset ditt, og hvorfor?
Mitt favoritt-bibelvers er «Herren er min 
hyrde, jeg mangler ingenting.» Salme 23:1. 
Jeg føler alltid Guds kjærlighet i den. Han er 
alltid med meg, og er min beste venn å dele 
mine tanker med, og Han hjelper meg å ta de 
riktige valgene. 

Hva er din bønn for India?
Min bønn for India er at de måte vite hvem 
den Ene Sanne Gud er. India er et land med 
mange avguder. Folk tilber alt her; stein, 
trær, vann, luft, sol og måne, alt er gud for 
dem, og de tilber alle disse verdslige tingene 
som guder og gudinner. Jeg ber at Gud må 
få dem til å forstå hva som er sant, slik at de 
kan komme til Jesu føtter. 
    Det er mye fattigdom i India. Mange har 
ikke engang mat, ly og klær. Jeg ber at Gud 
må gi dem det de trenger. 
    Det er mye arbeidsledighet i India. Jeg 
ber at Gud må gi alle noe arbeid, så de kan 
forsørge seg selv. Jeg er veldig glad for at 
dere nordmenn hjelper med å gi mat, ly og 
klær til mange mennesker. Dere hjelper 
også med medisinsk hjelp til folk som ellers 
ikke hadde hatt råd til det. Jeg er veldig 
glad for å kunne være i en familie som bryr 
seg så mye om folk i nød. Jeg tror at å elske 
medmennesker er å elske Gud.

Vil du oppmuntre unge i Norge til å komme og 
besøke India? 
Ja, absolutt. Det ville være fantastisk hvis 
ungdom fra Norge kom og besøkte India. 
De kan få se det ekte India, og få oppleve 
kulturen her. Vi kan samtale med dem og 
dele ideer. De kan se prosjektene og skjønne 
hva vi driver med her, og kanskje kjenne på 
en brann om å hjelpe til. Takk så mye for 
intervjuet. Jeg ber om at Gud må sørge for at 
vi kan fortsette som dette i fremtiden også.

En ung gutt med visjoner
I familier som er involvert i kristent arbeid i India er det 
ikke uvanlig at kallet går i arv. Dette opplever vi hos begge 
våre samarbeidsorganisasjoner, EHH og BA. I familien til 
Juhani Halonen i EHH er det sønnen Enosh (17) som er 
utpekt til å føre arven videre.

Enosh er bare 17 år, men har mange dype tanker om 
landet sitt, om troen og om fremtiden. 
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De siste ukene er vi blitt vant til en tilværelse 
hvor det å møtes fysisk til møter er en 
umulighet. Dette er selvsagt en utfordring for 
oss som har en virksomhet som i alle år har 
vært tuftet på å arrangere misjonsmøter. 
    Smittevernreglene, som innebærer at 
vi ikke kan samles, gjorde at vi også måtte 
tenke alternativt omkring vårt tradisjonelle 
årsmøte. Misjonen har siden 1912 vært 
samlet til årsmøte i Oslo, så årets situasjon 
er noe helt nytt for oss. Lørdag 25. april 
kl. 13:00, på samme tidspunkt som vi 
skulle vært samlet i Misjonskirken på 
Majorstua, hadde vi derfor et misjonsmøte 
hvor vi i staben møttes i et filmstudio hos 
Filadelfiamenigheten i Q42 i Kristiansand. 
Der ble møtet overført, slik at det kunne 

følges på data hjemme hos hver enkelt 
misjonsvenn som hadde anledning. Når 
situasjonen er som den er akkurat nå, så ble 
dette en positiv opplevelse både for oss som 
var i studio, og i følge tilbakemeldinger også 
for mange som fikk fulgt med på nettet.

Videoinnslag
Misjonens daglige leder, Roald Føreland, 
ledet samlingen. Etter hans innledning fikk 
vi en videohilsen fra Juhani Halonen, en 
av lederne for arbeidet til Evangelistens 
Helping Hand i India (EHH). Juhani fokuserte 
på produksjonen av munnbind som har 
pågått en stund nå. Som vi tidligere har 
skrevet om, gikk vi fort i gang med å la 
de kvinnene som hadde gått på sykurs få 

jobb med å produsere munnbind. Siden 
opptaket med Juhani var gjort på et tidligere 
tidspunkt, hadde han mest fokus på dette 
hjelpearbeidet. Den seneste tiden har fokus 
vært mer og mer på matdistribusjon. 
    Reisesekretær Svein Løvdal deltok i 
studio, og fortalte om arbeidet som våre 
samarbeidsorganisasjoner i India står i, 
og da særlig distribusjonen av mat til de 
fattigste i landsbyene. EHH har startet 
med grønnsaksdyrking i tilknytning til 
eldresenteret. Det har gitt så gode avlinger 
at de etter å ha forsynt eldresenteret, 
barnehjemmet og spedalskkolonien, hadde 
grønnsaker til overs som kunne deles ut til 
trengende i landsbyen. I tillegg har de fått en 
del mat fra kristne bønder, og vi i EOM har 
sendt ut rundt 200.000 kroner i støtte til dette 
hjelpeprosjektet.

Merket med korset
Løvdal fortalte også fra Nord-Korea og 
situasjonen der. Han hadde planlagt en tur 
med ungdom nå i vår, som selvsagt ble avlyst 
på grunn av korona-viruset, men vi håper å 
kunne gjennomføre en slik tur på et senere 
tidspunkt. Vi viste deretter en videohilsen fra 
Stone, som fra sin base i Sør-Korea jobber inn 
mot naboen i nord, og som gjennom flere år 
har foretatt flere reiser i året. Han fortalte 
om de mange drivhus og vannanlegg som var 
levert, og poengterte det faktum at på alt som 
er levert, fra den minste frøpose til de største 
drivhus, så er alt blitt merket med korset og 
en tekst om at dette er gitt i ære til Gud og for 
å hjelpe mennesker.
    Allan Neset, som har vært engasjert i EOM 
i snart 35 år, fortalte deretter fra tidligere 
arbeid i Japan og situasjonen i Japan nå. 
Han delte også erfaringer fra tiden på 
begynnelsen av 90-tallet, da vår organisasjon 
atter ble involvert i arbeid i Kina. Det var jo 
vårt opprinnelige felt i tiden fra oppstart i 
1889 til 1950, da Maos overtagelse satte en 

stopper for misjonsvirksomheten.
    Hanna og Akira Mori brakte en videohilsen 
med oppdatering av arbeidet i Japan, et 
arbeid som har sitt utspring fra Global 
Mission Center i Taira. Neset kunne fortelle 
at Akira allerede for over 30 år siden hadde 
betrodd ham at han hadde en drøm om at de 
en gang skulle ha et større misjonssenter som 
skulle kalles nettopp Global Mission Center, 
og at det er fantastisk å oppleve den brede 
virksomheten som nå er knyttet til det som 
begynte i Tairakirken.

Valget er utsatt
Siden dette ikke var et vanlig årsmøte var 
det ikke lagt opp til forhandlingsbiten. Vi 
fant det vanskelig å skulle gjennomføre valg, 
men Føreland knyttet noen kommentarer til 
årsrapporten og regnskapet. Han påpekte 
at det var India som hadde hatt mest fokus 
gjennom fjoråret, og at vi hadde vært vitne 
til mange frukter av dette arbeidet. Når 
det gjelder den økonomiske situasjonen, så 
utdypet han at vi hadde et godt år i 2019, 
med en økning på rundt 400.000 kroner, slik 
at gaveinntektene ble 11,4 millioner kroner. 
Hvis vi da legger til at vi i 2018 også hadde 
en testamentarisk gave på rundt 2 millioner 
kroner, ser vi virkelig en gledelig oppgang i 
fjoråret.
    Vi var spente på hvor mange som ville 
følge årsmøtet. Det viste seg at rundt 45 
personer var med direkte, men siden 
møteopptaket også kan lastes ned, og sees i 
etterkant, kan vi nå i skrivende stund melde 
om at over 900 personer har vært inne og 
sett. Det er jo langt i overkant av antallet 
som de senere år har vært på våre årsmøter, 
og vi kan også glede oss over at vi rett etter 
sendingen fikk inn 5500 kroner i kollekt. 
    Det store seerantallet gjør at vi absolutt 
vurderer en form for digital overføring av 
de kommende årsmøtene også, selv om vi da 
forhåpentligvis også kan møtes fysisk. 

Et annerledes årsmøte
Lørdag 25. april ble årsmøtet til EOM for første gang 
arrangert som en direkteoverføring på internett. Dette 
skjedde som en konsekvens av smittevernreglene, og 
forbudet mot å møtes i grupper på mer enn fem personer.

Roald Føreland, daglig leder i EOM, ledet sendingen med flere gjester og videoinnslag fra misjonsfeltene. 
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Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”

HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA NORD-KOREA INDIA

JAPAN NORGE

Be om fortsatt styrke for 
menigheter som sliter med 
restriksjoner – både som 
følge av virus og forsterket 
overvåking fra myndighetene.

Be for Evergreen og alle som 
er involvert i arbeidet deres.

Be fortsatt for arbeidet på de 
barnehjemmene vi støtter.

Be for arbeidet rettet inn mot 
minoriteter.

Be for våre samarbeids-
organisasjoner, at mulighetene 
for å få inn personell og utstyr 
snart må legge seg til rette. 

Be spesielt for Heidi Linton, 
som leder CFK, at hun må 
kjenne på vedvarende styrke og 
velsignelse i arbeidet.

Be spesielt for de som lider av 
tuberkulose og hepatitt at de 
må få den hjelpen de trenger nå 
i disse koronatider.

Be for Anniken og Akira 
Mori og alle medarbeiderne 
i Global Mission Center, at 
de må finne gode måter å 
drive virksomheten på i disse 
virustider.

Be for de som er mest 
eksponert for smitte, at de må 
holde seg friske.

Takk for at vår mangeårige 
medarbeider Matsuda 
opplever en forbedret 
helsesituasjon.

Be for de i menigheten som 
sliter med sykdom.

Takk for at vi opplever stabile 
gaveinntekter til tross for 
stans i møtevirksomheten og 
problemer med å samles.

Takk for at vårt årsmøte på 
nett gikk greit, og at mange 
hundre har vært inne og sett 
det.

Be for stab og styre at vi må 
være i Guds plan og ledelse. 

Be om fortsatt stabile 
inntekter som gjør at vi kan 
fortsette støtten til livsviktige 
prosjekter på våre forskjellige 
felt.

Takk for at vi har kunnet bidra 
til at mange tusen mennesker 
har fått mat i disse krisetider.

Be om at vi sammen med våre 
samarbeidspartnere fortsatt 
kan få inn midler til å drive 
det nødvendige humanitære 
arbeidet i de fattigste 
landsbyene.

Be for India nå i korona-krisen, 
at de må finne muligheter for 
å hjelpe de mange millioner 
mennesker som er spesielt 
utsatt i denne katastrofen.

Be for lederne i BA og EHH, at 
de må få kraft og styrke.

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no
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tlf 69 81 35 35
www.syversen-snekkeri.no

Jeg er den gode gjeteren. 
Jeg kjenner mine, og mine 
kjenner meg, slik som Far 
kjenner meg og jeg  
kjenner Far. Jeg gir livet 
mitt for sauene. Jeg har 
også andre sauer, som 
ikke hører til denne  
flokken. Også dem må jeg 
lede. De skal høre min 
stemme, og det skal bli 
én flokk og én gjeter.

 På jakt etter: 

•	VINDUER
•	DØRER
•	GARASJEPORTER
•	OVNER
 Vi gir deg Valgene!

LØVDALS TREVARE

4909 Songe - Tlf. 37 16 41 97
www.lovdals-trevare.no
post@lovdals-trevare.no

Løvdals TrevareLøvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi sender over hele landet.”

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

 Joh. 10,14-16
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På grunn av mangelen på forsyninger er det mange landsbybeboere som sliter med å skaffe seg mat og  
andre nødvendige ting. Derfor har vi vært med på å dele ut mat til over 15.000 familier de siste ukene.

Bruk gavekonto

3000.15.76719
eller Vipps 70393

Mange tusen mennesker i India er rammet av matmangel. 

– Ditt bidrag gjør en forskjell!
India har vært stengt siden 25. mars i 
et forsøk på å stanse spredningen av 
koronaviruset. Nå letter de litt på sin 
«lockdown», men stengingen har skapt 
store problemer for millioner av fattige. 

India opplever den største folkevandringen 
siden 1947. Millioner av mennesker 
forsøker å komme seg hjem til landsbyene 
sine. Hjemme i landsbyene sliter folk med 
å skaffe seg mat og andre nødvendige ting 
på grunn av manglende forsyninger. 

Siden pandemien startet har vi ved Guds 

nåde og gode giveres hjelp fått være med å 
spre over 50.000 munnbind. Den senere tiden 
har vi fokusert mest på matdistribusjon, siden 
det er en reell fare for en stor sultkatastrofe. 

I skrivende stund har vi vært med å 
gi mat til over 15.000 familier i fattige 
landsbystrøk. 

Dette arbeidet MÅ fortsette. Nøden øker jo 
lengre tid som går, og vi ønsker å være der 
med humanitær hjelp og Guds kjærlighet.  
Vi håper du vil fortsette å være med oss og 
støtte dette viktige arbeidet! 

– Med din hjelp sprer vi håp!


