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I dyp takknemlighet
Arild Nordlie har sluttet som styreleder i Evangelisk Orientmisjon
etter 13 år i styret (syv av årene som styreleder). I avskjedsbrevet
avsluttet han med setningen: «I dyp takknemlighet».
Arild har gjort en fantastisk innsats som styreleder. Han har
vært ute og besøkt alle misjonsfeltene våre, og møtt de fleste av
våre kontaktpersoner og samarbeidsorganisasjoner. I tillegg har
han hatt et stort antall misjonsmøter, foredrag og til og med TVintervju.
Noe av det viktigste engasjementet Arild har hatt er Indiaarbeidet. I 2016 overtok vi det administrative ansvaret for
Evangelistens Misjonstjeneste sitt arbeid i India. Arild var også
styreleder for dette arbeidet.
I de siste månedene har vi kunnet se nye frukter av misjonens
arbeid – spesielt i India. I fjor leverte vi 475 symaskiner til fattige
kvinner. Tanken er jo, først og fremst, at de får et levebrød ved
å få en symaskin. Men nå brukes mange av maskinene til å sy
munnbind på grunn av koronasituasjonen. Foreløpig 50.000
stykker.

Informasjon fra styret
Styret i Evangelisk Orientmisjon har bestemt at det ikke
blir noe nytt valg før i ordinært årsmøte i april 2021. I
praksis betyr det at nestleder Rolf Martin Næss overtar
som styrets leder nå som Arild Nordlie har sluttet. I
samme periode vil 1. vararepresentant Kathrine Svendsen
gå inn som fast medlem i styret.
Som det kan leses om i denne utgaven av
Asias Millioner, så har det vært forandringer
i ledelsen. Arild Nordlie hadde i god tid
meddelt at han ville takke av som styreleder i
det planlagte årsmøtet i april. Dette møtet ble
som kjent avlyst på grunn av korona-viruset,
og det har ikke siden vært mulig å arrangere
ordinært årsmøte.
Med tanke på den usikkerheten som er
knyttet til varigheten av pandemien, så

I fjor fikk vi utviklet et stort område utenfor sykehuset i
Krishnunipalem til dyrkbar mark. Grønnsakene som blir
dyrket her blir nå distribuert til fattige familier. Vi har fått store
gaveløfter fra generøse givere som gjør oss i stand til å trappe opp
dette fremover. Tidligere i år var det en giver som ble minnet om
å gi penger til en trykkemaskin. Samme dagen var det en annen
giver som ville gi penger til trykking av Johannes-evangelier.
Foreløpig er de i gang med å trykke 50.000 evangelier til to kr pr
stykk.
Vi opplever gjennom dette å gå i ferdiglagte gjerninger.
I dette bladet kan du lese om mange bønnesvar. Det er
virkelig meningsfylt å kunne være med å hjelpe mennesker
i den ytterste nød. Vi slutter oss til Arild Nordlies uttalelse «i
dyp takknemlighet» og ønsker nestleder Rolf Martin Næss
velkommen som ny styreleder.

Roald Føreland
Daglig leder, EOM

har styret enstemmig bestemt at vi ikke
vil avholde noe annet årsmøte i år enn det
digitale møtet vi hadde i april. Det betyr
at det ikke blir noe nytt valg før i ordinært
årsmøte april 2021. I praksis betyr det at
Rolf Martin Næss, som har vært nestleder,
overtar som styrets leder frem til nytt valg
kan avholdes. I samme periode vil
1. vararepresentant Kathrine Svendsen gå
inn som fast medlem.

Misjonsmøte på Facebook
Vi arrangerer et misjonsmøte med
fokus på India 22. juni kl 19.30- 20.30 i
Kristiansand.

Utgiftene i India er mange. Her blåste nylig taket av
under en sterk monsunvind. Takk for at du støtter!

– Tusen takk!
Vi gleder oss over at det stadig er noen
som velger å ha fokus på vårt arbeid i
forbindelse med fødselsdager.
Jorunn Grosås, som selv har besøkt vårt
arbeid i India, feiret nettopp bursdag. Hun
hadde ønske om å gi en gave til India. Det
resulterte i 5000 kroner til arbeidet. Tusen
takk for gaven, Jorunn!

Dette møtet vil bli direktesendt på
Facebook. Svein Løvdal og Roald Føreland
blir med, og det blir videoglimt fra det store
hjelpearbeidet som foregår i India i regi av
våre samarbeidspartnere.
Mer enn 100 tonn matvarer er blitt
distribuert til mer enn 15.000 fattige
familier. Mer enn 50.000 munnbind er blitt
produsert og delt ut.
Vi håper du har mulighet til å gå inn på
vår Facebookside og følge møtet.
Velkommen!
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barnehjemsbarna kan skrive under på at han
har en spesiell forkjærlighet for nettopp den
delen av vår virksomhet, og at det oppstår en
sterk og gjensidig glød når han besøker India.
I India har han også hatt gleden av å være
med å dele ut Det nye testamentet på helt
nye språk. En utrolig opplevelse på steder
med primitive kår, hvor han fikk se gleden
hos folk som endelig fikk anledning til å lese
Guds ord på eget språk.

Arild kommer lett i kontakt med nye mennesker. Her slår han av en liten prat med en gutt i en landsby. EOMs regnskapsfører Tore Svendsen (til høyre) er også med på turen.

– Tusen takk for innsatsen!
Denne våren sluttet Arild
Nordlie som styreleder i EOM
etter syv år i førersetet og til
sammen 13 år i styret. – Vi
kommer til å savne deg og
engasjementet ditt, Arild!
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TEKST ALLAN NESET

Arild Nordlie synes det kan være vanskelig
å skulle trekke frem hva som har vært
den største opplevelsen i disse årene med
Evangelisk Orientmisjon. Som han selv sier,
«det er mange inntrykk og opplevelser som
jeg kommer til å huske hele livet. Turen til
Nord-Korea gjorde noe med meg som jeg er

veldig takknemlig for å ha fått oppleve. Men
jeg vil imidlertid si at møtet med India, og
særlig barna på barnehjemmene vi støtter,
har satt dype spor. Vi har tre barnebarn, og
det er lett å sammenligne den oppveksten de
har, med hvilke utfordringer barna i India
har. Samtidig ser jeg et håp for fremtiden i
barna. Det å få være med å gi barna en trygg
oppvekst, utdanning og kristne verdier i livet
– det gir håp for fremtiden!»
Vi som har opplevd Arild i møte med

Utfordringer i kø
I løpet av disse årene har han også fått se at
det å drive arbeid i de landene hvor EOM
har virksomhet ikke bare «går på skinner».
Som han sier: «Å drive misjon er ingen
selskapsreise, det er hardt arbeid med mange
utfordringer. I dag er vi til dels ganske
heldig stilt ved at det er enkelt å reise fra en
verdensdel til en annen, men utfordringene
står i kø. Ikke minst ser vi at de styrende
myndigheter i mange land ser på misjon
og kristen virksomhet som en trussel, og
noe som undergraver statens interesser.
Det å vandre i klokskap, og samtidig med
frimodighet, krever stor kunnskap og mye
mot. Det har jeg sett mye av i møte med våre
venner – alle de steder hvor vi har arbeid.
Ikke minst gjelder dette prosjekter i Kina og
Nord-Korea, men også i India har det flere
steder i landet vært tiltagende utfordringer
knyttet til det å drive en virksomhet som
vår.»
Når Arild Nordlie nå takker av som
styreleder i Orientmisjonen er det en svært
aktiv leder som gir seg. Arild kom inn i vårt
styre i 2007, og ble styreleder i 2013. I løpet
av disse årene har EOM opplevd en betydelig
vekst, både i gaveinntekter, men også med
tanke på arbeidsfelt. Så man kan si det er
riktig at Arild har vært leder i en svært
ekspansiv periode. Den utfordringen har han
tatt på en åpen og konstruktiv måte, og han
har engasjert seg sterkt både med reiser til
våre forskjellige felt, og også i utviklingen
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har jobbet sammen med Arild. Som han sier
har engasjementet bare økt gjennom årene.
Særlig det å møte mange misjonsvenner har
gitt ham masse energi og glede.
Inspirerende reiser
Noe som han også har opplevd svært
inspirerende har vært turene til Japan og
Kina sammen med misjonsvenner. Sammen
med Marianne var han reiseleder på flere
turer som EOM arrangerte, og han gleder
seg over disse turene og all velsignelsen
det har gitt – både det å oppleve arbeidet
på nært hold, men også det å bli kjent med
de som står i en tjeneste på de forskjellige
feltene. Flere av turdeltakerne er blitt venner
for livet. Han kjenner at han stadig tenker
tilbake på våre venner rundt i de forskjellige
landene vi har arbeid, og at han kjenner seg
både stolt og rørt over hva han har fått se og

Arild får blomster av en av damene på et av sykursene.
av hjemmearbeidet. Blant annet har han
satt organisasjonsutvikling på dagsorden, og
jobbet med en bevisstgjøring av stab og styre
på hva det innebærer å være en virksomhet
som vår.
Vokste opp med misjon
Arild ble født i Askim i 1949 av foreldre som
var engasjert i Misjonsforbundets menighet
Betania. Dette var en aktiv menighet hvor
han hadde det meste av oppveksten i et godt
kristent miljø.
I unge år traff han Marianne som
skulle bli hans kone. Hun kom også fra
Misjonsforbunds-miljø, nærmere bestemt fra
Betania på Havnås i Trøgstad. Dette var en
menighet som hadde støttet Orientmisjonens
arbeid i alle år, men det skulle gå noen år før
Arild fikk mer kjennskap til denne misjonen.
Arild jobbet flere år innenfor økonomi og
data, og flyttet i den forbindelse noe rundt på
Østlandet. De bodde noen år i Drøbak, og var
med på å blåse liv i et gammelt bedehusmiljø,
også det tilknyttet Misjonsforbundet. Så var
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det noen spennende år på Hamar sammen
med gode venner, hvor de var sentrale i det
de kalte Hamar Kristne Senter.
Arild forteller at både han og Marianne
har vært kristne hele livet. Fra oppvekst og
ungdomsår ble begge bevisste på sin tro, og
den har holdt til denne dag. For Arild ble den
kristne bevisstheten vekket i tidlig ungdom,
og siden da har troen vært et anker i livet.
Arild hadde ikke noe forhold til Evangelisk
Orientmisjon, eller Orientmisjonen som
de fleste omtaler den som, da de flyttet til
Trøgstad i 1995, men de valgte å gå inn i den
menigheten Marianne var vokst opp i, og
dermed ble han kjent med Orientmisjonen.
Da han etter noen år ble spurt om å stille
som kandidat til styret, sa han ja, og som han
sier; uten helt å vite hva han sa ja til. Det
forandret seg fort når han først hadde sagt ja,
og tok fatt.
I løpet av de årene som siden er gått, til
sammen 13 år, har han lært misjonen godt
å kjenne, og han forteller at arbeidet er blitt
en del av ham, noe vi alle har merket som

være med på gjennom disse årene. I tillegg til
Kina og Japan har Arild også besøkt NordKorea og India, sistnevnte flere ganger.
Som nevnt innledningsvis har Arild
også vært opptatt av utviklingen av
Orientmisjonen. Dette utdyper han: «For
meg har det vært viktig å arbeide med
visjoner og strategier for videre utvikling.
Vi har dyktige medarbeidere som står på,
og med glød jobber hver eneste dag for å
oppfylle det vi har som vårt mål: Å nå de
minst nådde med evangeliet. I de senere
årene har vi jobbet mye med visjonen, og lagt
grunnlaget for fortsatt vekst og utvikling av
vårt mandat. Jeg er glad for å kunne overlate
stafettpinnen til neste generasjon, og er trygg
på at Orientmisjonen også i fremtiden vil
være en livskraftig organisasjon som er med
og oppfyller sin del av misjonsbefalingen der
hvor Gud betror oss å arbeide.»  

– Å drive misjon er ingen selskapsreise, det er hardt arbeid med mange utfordringer, sier Arild. Her ser vi
ham på et besøk i Nord-Korea, en tur som gjorde dypt inntrykk.
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Våre venner i India fortsetter å stå på!
En ivrig Prasanth Kumar Halonen står på med matutdeling til stadig nye landsbyer.

Vi er svært takknemlige
for den enorme innsatsen
våre venner og lokale
samarbeids-partnere i
India gjør for å avhjelpe
nøden som har oppstått
i forbindelse med
koronapandemien.
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Vi har allerede skrevet mye om dette, og får
stadig meldinger om at arbeidet vokser, og
at stadig nye landsbyer blir nådd. Det betyr
også at storsamfunnet legger merke til den
uegennyttige innsatsen som menighetene
gjør, og vi både håper og tror at dette vil
være med å berede grunnen for en åpning i
alt fremtidig virke.
Forleden hadde en stor avis med 1,7
millioner lesere en artikkel om Evangelistens
Helping Hand og Prasanth Halonen og

OVER: Bethel Assembly koker en stor gryterett med ris som de deler ut langs veien til sultne dagarbeidere.
arbeidet med å dele ut mat til trengende. Alle
våre kjære medarbeidere der ute er involvert
i dette hjelpearbeidet. Bob Luke i Bethel
Assembly er begynt å koke ferdig ris som han
deler ut langs veien, sammen med munnbind
for de som måtte trenge det.
Halonenbrødrene har delt arbeidet mellom
seg slik at de når forskjellige områder, alt
etter hvor de fra før har godt kjennskap.
Prasanth meldte nylig at han takket
være Guds nåde og støtten fra EOM hadde
fått distribuert grønnsaker i syv såkalte
Panchayatas, som er en slags overordnet

enhet, som igjen består av 10 landsbyer. Han
forteller at den rasjonen med mat som hver
familie får er nok mat for en familie på to
voksne og to barn i 10 dager.
Behovene for vedvarende innsats er stor.
Våre venner er beredt på å stå i dette så lenge
det trengs. Nå opplever de temperaturer på
mellom 45 og 47 grader! Prasanth forteller at
alle medarbeiderne trosser varmen og gjør
en strålende innsats.
Vi håper på, og ber om, at også vi her
hjemme må «holde ut» og være med å gi til
dette arbeidet slik at det kan fortsette.
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«Gud vær oss nådig og velsigne oss! Måtte Han la sitt ansikt lyse hos

KINA

JAPAN

oss... så din vei blir kjent på jorden, din frelse blant alle hedninger.»
Salme 67, 2-3

Nytt fra Kina
Kina var som kjent landet hvor koronaviruset oppstod, og
det har vært vanskelig for oss å holde en god oppdatert
kontakt med de organisasjonene vi støtter i landet.

Forleden var vi med teamet vårt til lunsj i et lite sushisted i gangavstand fra kirken. Enkemannen som driver
det takket inderlig for at vi kom, og serverte med liv og varme og ekstra service. Han fortalte at han hadde
lest traktatene med teamets vitnesbyrd. Akira sa til ham at han er velkommen til kirken vår.

Hjertelig takk for all forbønn som gjør at vi har
kunnet oppleve dette ordet stadig også i disse
korona-tider (se øverst på siden).
Hjertelig takk for alle gavene som er sendt til
Japan, til stor hjelp og oppmuntring i vårt arbeid.
Spesielt vanskeligstilte har fått hjelp blant
annet gjennom betaling for småjobber. Da jeg
følte at jeg ikke kunne betale ut mer, var Guds
oppmuntring så tydelig om å fortsette, og nye
midler kom akkurat da det ikke var mer i kassen.
«Golden Harp», som Akira er leder for, har fått
reist et to-etasjes bygg, «Freden», for noen
spesielt sterkt hemmede personer. Da det ble
innviet for to uker siden var flere samlet, og
Akira kunne forkynne Guds ord til dem.
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Enda har vi ingen koronarammede i vår bydel
Taira på 80-90.000 mennesker, og bare 12 i hele
Iwaki på 340.000 innbyggere. De fleste bruker
masker, og vi går bedende fram, men vi får lov å
ha møter, og opplever at det er viktig.
Jeg sendte noen takkebrev til dere givere i
Norge. Brevene kom tilbake med japansk lapp
på at det ikke kunne befordres brev til dette
området. Det er forunderlig med alle skillene
denne pandemien har skapt, men godt å kunne
nå dere på denne måten. Akira vil lage flere små
video-hilsener til dere.

Hjertelig hilsen familien Mori ved
			Anniken

Vi har likevel klart å få en medarbeider
fra Evergreen, organisasjonen tuftet på
Peter Torjesens liv og virke, til å gi en liten
tilstandsrapport fra livet i Shanxi-provinsen
hvor de har sitt arbeid:
«Det er nå 17 uker siden kinesiske
myndigheter effektuerte restriksjoner
som følge av pandemien, og alle offentlige
sammenkomster er fremdeles avlyst. Dette
inkluderer skoler, kirker, møter av alle slag
og liknende, og munnbind er påbudt i det
offentlige rom. Kjøpesentre har åpnet igjen,
og det er mulig å spise på restauranter. Alle
må imidlertid registrere seg for å komme inn
i restauranter, parker og enkelte butikker, og
alle blir temperaturmålt, over alt.
Grensene er stengt for alle utlendinger
for å hindre at smitte skal komme fra
andre nasjoner. Dette medfører at mange
mennesker og steder ikke ønsker å ha med
oss å gjøre som ikke er etnisk kinesiske,
selv om vi har bodd i landet i flere tiår. Vi
opplever i det hele tatt en ganske betydelig

anti-utlending-holdning. Men vår største
frustrasjon er at selv om mye av dagliglivet
går greit, så er det meste av arbeidet satt
på vent. Vi kan ikke ha noe opplæring,
ingen samlinger med større grupper, ingen
planleggingsmøter, ingen skole for barna,
ingen virksomhet i kirkene og ingen tilgang
til barnehjemmet vi jobber med.
Nå som vi forsiktig begynner å treffe
venner igjen, så har vi oppdaget hvordan
de siste månedene har påvirket familier
og enkeltmennesker i befolkningen.
Antall skilsmisser øker, barn har fått
søvnproblemer, og det er klager på økt
misbruk.
Vi spør oss hvordan vi best kan tjene på en
trofast måte i disse utfordrende omgivelsene.
Vi søker etter nye muligheter for å tjene
det samfunnet vi er kalt til å nå, men vi har
vanskelig for å finne svar. Husk på oss i
vår søken med å finne måter å ivareta det
arbeidet vi har stått i, og også i arbeidet med
å ivareta de rundt oss.»
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Med stengte grenser er det spørsmål om Nord-Korea har hatt tilgang til nok såkorn denne våren (arkivfoto).

Ny matkrise i Nord-Korea?

Prisen på matolje har gått opp fra 35 RMB til 85 for en
fem-literskanne. Lønna til mange ansatte i statsdrevne
foretak er rundt 30 RMB i måneden. Med stengte grenser
mot Kina er det blitt knapphet på alt.
Vi i EOM har som kjent støttet prosjekter i
Nord-Korea i flere år, prosjekter som i all
hovedsak er knyttet opp til matproduksjon,
rent vann og distribusjon av medisiner
– prosjekter vi håper og ber om kan få
fortsette. Koronakrisen har gjort et arbeid
som før var utfordrende ganske så umulig.
Nord-Korea har stengt grensen mot Kina for
å hindre spredning av koronaviruset. Det
skaper problemer på alle plan i Nord-Korea,
ettersom 90 prosent av deres utenrikshandel
er med Kina (inkludert mat). Og det setter
hjelpearbeidet på hold.
Vi vet ikke hvordan situasjonen er i
Nord-Korea med tanke på eventuell smitte.
Senest i dag, når dette skrives, er det en sak
på nyhetene at Nord-Korea, sammen med
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Turkmenistan og fire Stillehavsnasjoner, har
holdt seg helt uten smittetilfeller og følgelig
heller ingen døde. Hvorvidt man kan feste
lit til disse opplysningene for Nord-Koreas
del er usikkert. Nord-Korea var raskt ute og
«lukket» landet når viruset ble kjent, og det
er som sagt umulig å si noe om hva som er
den reelle situasjonen.
Det som er udiskutabelt er at landet
har store utfordringer med matmangel
og underernæring selv uten pandemier.
En medarbeider i en organisasjon vi
samarbeider med forteller at de har fått
levert noe mat og medisiner som var inne i
landet, men at de ikke vet hvor lenge dette
varer. Det er også en stor utfordring at
knapphet gjør at prisene stiger. Prisen på

matolje har gått opp fra 35 RMB til 85 for en
fem-literskanne. Lønna til mange ansatte
i statsdrevne foretak er rundt 30 RMB i
måneden. De forventes da å skulle dyrke mat
til seg selv og familien på si.
Denne aktuelle organisasjonen som vi
altså støtter, jobber for å finne måter å få
inn forsyninger på, og man håper å kunne få
inn containere med tog. En slik forsendelse
vil kunne ta 67 tonn med matolje fra
soyabønner, samt sukker og mel.
Disse varene er tenkt kjøpt utenfor NordKorea, og man håper på å kunne få skaffet
disse til priser som er noe lavere enn dagens
oppskrudde, men det er uansett et ganske
stort økonomisk løft. Vi er glade for å kunne
være med i dette arbeidet, og håper å kunne
stå i en vedvarende tjeneste med å vise Guds
kjærlighet til dette landet.
Trenger mye hjelp
Uavhengig av den pågående koronapandemien er Nord-Korea et land med store
humanitære behov med røtter i de politiske
og økonomiske valgene som landets regime
har tatt gjennom mange år. Klimakriser av
forskjellig omfang, slik som flom og tyfoner,
skaper vedvarende utfordringer med tanke
på matsikkerhet, vann og sanitærforhold,
helseomsorg, ernæring og evnen til å kunne
redusere katastrofer.
– Det er anslagsvis 10,9 millioner
mennesker i Nord-Korea som trenger en
aller annen form for humanitær hjelp,
skriver Dr. Nazanin Zadeh-Cummings i en
rapport som nylig ble publisert hos Centre
for Humanitarian Leadership. Nazanin sier
at rapporten har som mål blant annet å gi
svar på hva som er kjent når det gjelder den
humanitære situasjonen i landet akkurat nå.
Hun sier at man regner med at noe over 40%
av alle landets beboere, rundt 10,1 millioner
mennesker, har en usikker matsituasjon.
Manglende dyrket land og strukturelle

– Over 10 millioner mennesker i Nord-Korea har en
usikker matsituasjon, sier Dr. Nazanin ZadehCummings, her med en frøpose fra EOM.
hindringer gjør at det ikke produseres
nok mat. Det skyldes også manglende
teknisk utstyr for å kunne optimalisere
matproduksjonen.
I årene 2015-2017 er det antatt at 43,4% av
befolkningen var underernært. Anslagsvis 1
av 5 barn under 5 år har mangelsykdommer
eller har vokst for lite i høyden på grunn
av underernæring. Dette er imidlertid en
fremgang fra tidligere tider. En undersøkelse
fra 1998 konkluderte med at dette var
situasjonen for 62,3% av barn under 7 år.
Helseomsorgen lider under mangel av
utstyr, medisiner og manglende tilgang
på vann og strøm. Nær 10 millioner
nordkoreanere har ikke tilgang til trygt
drikkevann, og rundt 4 millioner kan ikke
benytte seg av sanitært utsyr.
Det internasjonale Røde Kors hevder at
6 millioner nordkoreanere var berørt av
naturkatastrofer i årene fra 2004 til 2016.
Vi i EOM er glade for å ha blitt betrodd
en tjeneste rettet mot dette folket. Vi har tro
på at det nytter og ber om en vedvarende
mulighet for engasjement i Nord-Korea.
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Vi gir deg Valgene!

HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

Be for ledelsen i Evergreen at
de må få visdom og kraft fra
Gud til fortsatt å kunne være
et redskap i Hans tjeneste.
Be for oversettelsesarbeidet
vi støtter. Be om mot og
utholdenhet til de som står i
arbeidet.
Be for barna på barnehjemmene vi støtter som er
spesielt sårbare i tider som
denne.

JAPAN

NORD - KOREA

Be for de mange som lider
ekstra på grunn av stengte
grenser.
Be om snarlig åpning av
grensene for å få inn utstyr.
Be om ledelse for oss i EOM
slik at vi på best mulig måte
kan være med å bidra med
hjelp til dette landet.

NORGE

Be for Akira og det bønnearbeidet han står i gjennom
JEMA (samarbeid av ulike
menigheter).

Takk for at vi har opplevd så
stort engasjement for våre
prosjekter i denne spesielle
tiden.

Takk for at de har opplevd
svar på forbønnen om å
stanse selvmordene fra
en spesiell bro. Broen ble
tidligere brukt hver måned av
folk som ønsket å ende livet
sitt. Det siste året har det ikke
vært noen!

Takk for fortsatt gode
gaveinntekter.

Be for hele familien Mori og
arbeidet de så trofast står i.
Og takk for at alt gikk bra da
David og Mitsuki ble foreldre.

Be om at vi må lykkes i å
få stadig nye mennesker
interessert i vårt
misjonsarbeid.
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Be for staben at vi må få
visdom til å ta riktige og
kloke steg når vi nå skal
gradvis tilbake i reise- og
møtevirksomhet.

INDIA

Takk for at så mange har
støttet arbeidet med å
avhjelpe nøden i fattige
landsbyer.

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

leverer over hele landet.”
”Vi sender

Løvdals Trevare
Løvdals
Trevare

Takk for at våre venner i
Evangelistens Helping Hand
og Bethel Assembly står på i
arbeidet. Be om at de alle må
få fornyet kraft fra Gud til all
god gjerning.

LØVDALS TREVARE

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

Be om at myndighetspersoner
må se og anerkjenne den
store og barmhjertige
innsatsen de indiske
menighetene gjør for sine
medmennesker, og bli positive
til den kristne tro.

Bibelverset
Søk først Guds rike og
hans rettferdighet, så skal
dere få alt det andre i
tillegg.
Matteus 6,33

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

De siste ukene har Evangelistens Helping Hand distribuert mat til mer enn 15.000 familier med hjelp fra
givere i Norge. Her ser vi Prasanth Kumar Halonen, lederen for prosjektet, dele ut grønnsaker fra en lastebil.

Det viktige hjelpearbeidet fortsetter!
De siste ukene har våre samarbeidsorganisasjoner i India kunnet gi mat til
mer enn 15.000 familier – takket være dere
givere. Tusen hjertelig takk for at dere er
med og bidrar!
Dette arbeidet fortsetter. Det er fremdeles
mange fattige landsbyer som trenger
hjelp. Siden koronakrisen ser ut til å bli
langvarig er det selvsagt også behov for
nye forsyninger til de som allerede har fått
mat.
Vi håper derfor at mange av våre lesere
fortsatt vil være med å støtte dette
livsviktige arbeidet.

Bethel Assembly deler ut mat til fattige dagarbeidere.

Bruk gavekonto

3000.15.76719
eller Vipps 70393

– Med din hjelp sprer vi håp!

