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LÆR MER

Hjelpearbeidet holder frem
Når vi ser rundt oss i vårt hjemlige samfunn kan det virke som
om pandemien er over, men det er langt fra virkeligheten. Selv
om mange ting er åpnet opp igjen, og enkelte smittevernsregler
er blitt lempet litt på, oppfordres vi til fortsatt forsiktighet.
Ekspertene sier at sannsynligheten for økt smitteomfang i høy
grad er reell, og at det kan gå lang tid ennå til vi kan si at «faren
er over».
Også i de land vi som organisasjon har våre prosjekter er det slik
at det er koronaviruset som fremdeles stjeler oppmerksomheten.
Vi er glade for at våre lesere, faste givere og andre støttespillere
har stått så trofast med i disse tidene, slik at vi har kunnet bidra
til forbedret liv og hverdag for titusener av utsatte mennesker. Vi
har hatt mye fokus på India i det siste, og også i dette nummeret
av Asias Millioner kan dere lese fra arbeidet i India. Denne
gangen forteller vi historier om enkeltmennesker som er blitt
reddet, og som har møtt Guds kjærlighet gjennom det arbeidet vi
støtter. Det er viktig iblant å ha fokus på at bak det høye antallet
mennesker som nevnes befinner det seg enkeltmennesker som
har sin helt spesielle historie, og som også har sin helt spesielle
verdi i Guds øyne.
Vi er også glade for at vi har fått bekreftet at det er blitt
gjennomført prosjekter i Nord-Korea som vi har vært delaktige i.
Det har vært mye usikkerhet knyttet til korona-situasjonen i dette
fra før så stengte landet, og flere av dem vi samarbeider med
har vært rådville med hensyn til hvordan vi skulle få inn hjelp
og få bidratt til konkret hjelpearbeid. Vi skriver i dette bladet om
en betydelig matforsyning som ble sendt inn nord i landet, og vi
takker Gud for at vi er blitt betrodd muligheten av å være en del
av dette viktige arbeidet. Vi håper også at dere våre viktige lesere
ser storheten i dette, og vil være med oss videre i arbeidet med å
nå de minst nådde i Asia.

/orientmisjonen
www.eom.no
Forsiden: Rolf Martin Næss i Nord-Korea.

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

EOMs nye styreleder besøkte nylig misjonsvennene på Moen bedehus, og fortalte fra arbeidet i Nord-Korea.

Endelig er det møter igjen!
Søndag 14. juni samlet våre misjonsvenner på Jaren seg til
møte i misjonshuset på Moen for å høre nytt fra arbeidet
vårt. Det ble en fin kveld hvor alle holdt behørig avstand.
Etter en lang korona-pause fra reise- og møtevirksomheten, var det godt å komme i gang
igjen. Mangeårig medarbeider Allan Neset
hadde tatt turen fra Sørlandet, og underveis
hadde han tatt en stopp i Nittedal og fått med
seg Evangelisk Orientmisjons nye leder, Rolf
Martin Næss. Trofaste misjonsvenner tok i
mot gjestene med behørig avstand og opplegg
for alternativ bevertning – en virkelig fin
kveld ble det.
Neset var begeistret over å være på Moen
igjen, og advarte mot at etter flere måneders
«møte-tørke» var det fare for at han hadde
så mye på hjertet at det kunne bli et langt

møte. Han benyttet også anledningen til å
rose forsamlingen for initiativet de hadde
tatt tidligere i virus-perioden med å samle
inn kollekt til misjonen. Han ga så en
oppdatering av arbeidet fra de forskjellige
feltene våre i ord og bilder.
Rolf Martin Næss, som har flere turer til
Nord-Korea bak seg, informerte spesielt fra
arbeidet i dette landet. Han er «tett på» dette
arbeidet og vil forhåpentligvis snart kunne
dra dit igjen, og også besøke våre andre
prosjekter både i Kina, Japan og India. Dere
kan bli bedre kjent med Rolf Martin gjennom
presentasjonen i dette nummeret av bladet.
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Motorsyklist og misjonsleder
Den nye styrelederen i
Evangelisk Orientmisjon
har både lang utdannelse
og bred erfaring. På
fritiden elsker han å kjøre
motorsykkel.
TEKST ALLAN NESET

Som mange av våre lesere har fått med seg
ble det på forsommeren foretatt et lederskifte
i EOMs styre. Arild Nordlie overlot roret til
Rolf Martin Næss fra Nittedal.
Rolf Martin er vokst opp som prestesønn i
Nittedal med fem eldre søsken. Etter fullført
videregående var han 15 måneder i marinen,
og hadde en fin periode der med mye
utenriksseiling. Etter det begynte han å jobbe
i fondsmeglerbransjen. Kombinerte dette
med å ta utdannelse på kveldstid; gikk syv
år på kveldsutdanning som bedriftsøkonom
og agronom. Nå arbeider han i Sparebank 1
Markets i Oslo.
At Rolf Martin er en sporty og aktiv
mann skjønner man når han blir
spurt om sine hobbyer. Svaret da er
stisykling, landeveissykling, randonee
toppturer, vekttrening og små mure- og
snekkerprosjekter på hus og hytte. Hele
familien liker å holde seg aktive, så Rolf
Martin har brukt mye tid gjennom årene på å
følge opp barna i alpint, motocross, langrenn
og sykling, samt forskjellige medfølgende
styreverv i idretten.
Stort engasjement
Som kristen har han siden han var ung
hatt en spesiell interesse og tanke for den
forfulgte kirke. Faren hans, Rolf Næss, var
aktiv i «Misjon bak Jernteppet» og var på
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bibelsmuglerturer til Øst-Europa på slutten
av 70- og 80-tallet. Dette inspirerte Rolf
Martin, og ga en forståelse av hvor viktig
det er å ha en tanke for misjon og trosstøtte
til våre søsken som lider. Ellers er han en
god økumen som trives blant alt Guds folk.
Er for tiden aktiv i Pinsemenigheten Betel i
Nittedal, samt også kirkegjenger i Nittedal
menighet.
Rolf Martin har vært styremedlem i
EOM siden 2016. Hans engasjement for
Orientmisjonen ble skapt gjennom vennskap
med vårt styremedlem Anne Johanne
Botterud. For fem år siden fikk han det han
omtaler som tidenes 50-års gave, nemlig
en tur til Nord-Korea. Dette var det Anne
Johanne som ordnet, og den turen er blitt til
en stor velsignelse i livet. Han har virkelig
kjent en stor glede ved å få være med på
å transportere grønnsaksfrø fra Norge, og
å reise rundt og evaluere prosjekter EOM
støtter i Nord-Korea.
– Det oppleves fantastisk å få være med på
å utnytte det åpne vinduet vi er så heldige å
få bruke der nede. Dette gir oss muligheter til
både å så Guds ord, gi tilgang til vann og mat,
og håp til mennesker som virkelig trenger
hjelp, sier Rolf Martin.
På spørsmål om hva som blir viktig
fremover svarer han: «Jeg tror det er viktig
for EOM å engasjere flere ungdom og yngre
ROLF MARTIN PÅ PRIVATEN:

Rolf Martin er 55 år, og har vært gift i 26 år
med sykepleier, diakon og familieterapeut
Hilde Tretterud fra Kløfta. Sammen har de tre
barn; Maria Christine (25) som skal begynne
i sin første jobb som lærer i Harstad i august,
Martine Sofie (22) som studerer til siviløkonom
i Tromsø og Marcus Alexander (14) som går på
ungdomsskolen.

Rolf Martin har kjørt egen sykkel siden han var 18 år, de siste 20 år hovedsakelig av merket Ducati.
voksne inn i vår organisasjon. Vi har et stort
potensiale da det vi driver med er både
spennende, engasjerende, og ikke minst hva
Jesus sier vi skal gjøre: «Det dere gjør mot
en av mine minste gjør dere mot meg.» Det
å bidra til at mennesker får tilgang til rent
vann, kan dyrke næringsrik mat, og få høre
om Jesus er noe av det mest meningsfulle vi
kan fylle våre liv med.
Jeg tror det er mulig å rekruttere flere
frivillige til å reise på prosjekter. Mange vil
føle at de bidrar gjennom sitt liv til å hjelpe
andre, og vil oppdage en stor glede ved dette!
Jeg har besøkt barnehjem i Kina og vært på
tre reiser til Nord-Korea, og har fått tatt del i

arbeidet der nede. Det som blir spesielt viktig
for meg er å gjøre meg godt kjent med våre
partnere i India; Evangelistens Helping Hand
og Bethel Assembly, samt vårt arbeid i Japan.
Videre følge opp og evaluere nye partnere og
prosjekter i Nord Korea.»
Avslutningsvis forteller Rolf Martin
at det som har overrasket ham mest i
møte med EOM er hvor effektivt arbeid
en liten organisasjon kan utrette – uten
at unødvendige penger brukes på
administrasjon og byråkrati.
Det er en viktig oppgave Rolf Martin har
påtatt seg. Vi vil oppfordre alle våre lesere til
å huske på ham og familien hans i forbønn.
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Et takknemlig vitnesbyrd

– Tusen takk for hjelpen! Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort
uten dere, sier Mahima. På grunn av koronaviruset er hun
uten inntekt, og kjemper for å skaffe nok mat til familien.
Mahima er en av enkene som får hjelp på
sy-senteret til Bethel Assembly (BA). Hver
måned sender Evangelisk Orientmisjon
støtte, slik at kvinnene på sy-senteret kan få
undervisning i søm, og et måltid mat.
«Mannen min var alkoholiker. Etter at han
døde for to år siden har jeg måttet forsørge
oss. Selv om jeg jobbet seks dager i uken – fra
soloppgang til solnedgang – klarte jeg ikke
å skaffe nok penger. Barna mine har ofte
måttet legge seg sultne, men vi har overlevd.
Selv om jeg tjente lite, var det bedre enn
ingenting. Da koronaviruset kom mistet jeg
jobben. Brått hadde vi ingen penger til mat.
Jeg var dypt fortvilet.
Fra andre fikk jeg høre om sy-senteret til
Bethel Assembly. Der fikk jeg lov til å starte.
I løpet av skoledagen får jeg og de to barna
mine et gratis måltid mat. Jeg har også fått
støtte til skolepenger for barna.
Gjennom arbeidet på sy-senteret har jeg
lært om Gud. Nå ber jeg regelmessig. I stedet
for å ha fokus på alt det triste som har skjedd
oss har jeg nå fått håp for fremtiden. Før
hadde jeg ingenting, og jeg ønsket egentlig
bare å dø. Nå er livet mitt helt forandret!»

Siste nytt fra India...
«Gode venner! I dag er det registrert mer
enn 8.000 nye positive tilfeller av korona
bare i Andhra Pradesh provinsen, noe som
er en fryktelig negativ utvikling. Det totale
antallet i India er nå 1,5 millioner smittede,
og vi aner ikke hvordan dette skal gå. Alle
kirker er stengt igjen, og folk er svært redde
for å komme ut av hjemmene sine. Skoler

6

Satya ble lam da hun var seks år på grunn av polio. Da hun skulle døpes måtte hun bæres ut i vannet.

Mathjelp førte til dåp
– Mannen min viste meg aldri noen omsorg. På
sy-senteret får jeg omsorg av mennesker jeg ikke
kjenner. Det har lært meg om Guds kjærlighet,
forteller Mahima.

og offentlige kontorer stenges ned igjen, og
sykehusene er fulle. Støtten dere sender er
den eneste hjelpen for mange tusen i denne
krisen, og vi ønsker å takke dere for alt dere
gjør. Vi venter nå på støtte for august. Den
blir til mat for så mange sultne mennesker
i India. Jeg ønsker å takke dere for deres
kjærlighet og omsorg.»
Bob Luke, leder av Bethel Assembly

Noen ganger er det slik at mennesker kan komme til tro
«når de ser de gjerninger dere gjør». Slik var det i denne
historien om lamme Satya og moren hennes.
Som en del av matdistribusjonen til
Evangelistens Helping Hand kom noen
pastorer og evangelister til landsbyen
Mamidipalli i Vizayanagaram distriktet
for å dele ut mat til fattige familier. Bak en
av dørene de banket på fant de to kvinner
som var ganske utsultet, en eldre mor med
en funksjonshemmet datter. Kvinnene
ble veldig glade for hjelpen. Moren hadde
mistet jobben som dagarbeider på grunn av
koronaviruset, og nå hadde de ikke mat.
Etter dette begynte kona til den lokale
pastoren å gå på besøk til mor og datter og
fortalte dem om Jesus og om hans kjærlighet

til alle mennesker. Etter hvert som de hørte
mer og mer om Jesus begynte troen på Jesus
å spire, og de opplevde at Han måtte være
en sann Gud som inspirerte folk til å være
god mot andre. De hørte også om Jesus sin
gjenkomst og livets to utganger, og kjente
sterkt på at de måtte ta imot frelsen.
Da de hørte at pastor Juhani Halonen
skulle besøke landsbyen i slutten av mai ba
de om å bli døpt, noe Juhani med glede sa ja
til.
Arbeidet med å bringe mat til stadig flere
landsbyer fortsetter for fullt. Takk for at dere
står med i forbønn og givertjeneste!
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Sekker med
mel lastes om
fra lastebil til
togvogn.
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Et prosjekt vi nylig har vært med på er å frakte inn mel og sukker som kan brukes til matproduksjon.

Flere har spurt oss hvordan
det står til i Nord-Korea nå,
i disse koronatider, og om
vi har noe nytt å melde om
prosjektene våre. Selv om vi
får lite informasjon har det
kommet flere gode nyheter
– både om mel og vann.
8

TEKST ALLAN NESET

Vi skulle selvsagt gjerne vært mer «tett
på» enn vi har anledning til i Nord-Korea.
Ettersom landet er stengt, er det begrenset
hvor mye informasjon vi får. Men vi har
tillit til Gud om at det som er sådd ikke
skal vende tomt tilbake. Det vi vet er at
mange mennesker får vedvarende hjelp og
forbedrede liv som følge av alt vi er med på.
Nylig var vi delaktige i et nytt brønnboringsprosjekt. Det ble fullført før

sommeren. Vannforsyningsanlegget er
plassert ved et barnehjem, noe som gjør at
utsatte barn får tilgang på rent vann.
En stor utfordring siden koronapandemien
startet har vært å få importert varer og utstyr
fra utlandet inn til Nord-Korea. Dette har ført
til stor prisøkning, og mange har måttet klare
seg med halvparten av hva de pleide å spise
før. Derfor har vi nylig vært med å støtte en
kristen organisasjon som ønsket å ta inn mat
med jernbanevogner nord i landet. En slik
vogn rommer mye, så dette initiativet førte
til at 67 tonn, hovedsakelig mel, men også
sukker og annet, ble lastet sør i Russland på
grensen til Nord-Korea.
En medarbeider forteller at grensevaktene
forlangte at alle melsekkene og annet ble
lastet ut og inspisert, og så lastet inn igjen,
noe som sikkert kunne vært unngått om
man hadde betalt litt bestikkelser. Etter at
lasten hadde krysset grensebroen ble varene
satt i karantene, og det ble gitt forskjellige
tidspunkt for hvor lenge det kom til å vare.
Da den opplyste karantenetiden var over
var de lokale myndighetene fremdeles
uvillige til å sende fra seg lasten. Det ble nye
spennende dager hvor det ble truet med at
dersom de ikke friga vognen med mat ville
man innrapportere det til høyere hold i
hovedstaden. Samtidig gikk medarbeiderne i
organisasjonen inn i en to dagers forbønn for
prosjektet.

Nå er alt kommet frem dit det skulle, og
kan bli til hjelp for de som trenger det mest.
Vår kontakt melder om at dette prosjektet
hadde en svært positiv virkning selv mens
lasten var i karantene. Vi er glade for at vi
som en liten misjonsorganisasjon kan være
med i et slikt livgivende arbeid.
Den senere tiden har vi i EOM også
inngått et samarbeid med en organisasjon
som har spesialisert seg på vannboring.
Denne kontakten kom i stand etter den
årlige konferansen som arrangeres for
organisasjoner med fokus på Nord-Korea,
og som sist ble avholdt i Stockholm. Vår
nye styreleder, Rolf Martin Næss, deltok på
denne konferansen, og knyttet kontakt med
en aktuell organisasjon som hadde hørt om
oss gjennom andre vi har samarbeidet med i
Nord-Korea.
EOMs styre har tidligere innvilget dekning
av tre brønner. Den ene av disse er nå ferdig
og i drift ved et barnesykehus og barnehjem.
De to øvrige er dessverre satt «på vent» på
grunn av pandemien, men representanter
for denne samarbeidsorganisasjonen håper
å kunne dra inn i Nord-Korea og fortsette
arbeidet så snart forholdene normaliseres.
Vi håper på et fortsatt fruktbart samarbeid
til beste for de som trenger det i Nord-Korea,
og ber at også dere lesere fortsatt må huske
på arbeidet i dette prøvede landet i forbønn
og givertjeneste.
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– I dåpens vann var det bare fred, fortalte Babaji etter at han ble døpt. Til venstre står kona hans, Yukiko.

Kjære venner!

Hjertelig takk igjen for all forbønn, omtanke
og igjen økonomisk støtte fra så mange!
Vi er privilegerte, og kjenner vi blir holdt
oppe! Gud gir styrke og vi har våre hjem
avsides hvor vi henter hvile og ny kraft, så vi
planlegger ikke noen spesiell ferie ellers.
Fortsatt ingen korona enda i vår bydel,
men barna som kommer og lærer engelsk
hos meg har munnbind på. Jeg syns ikke
småbarn bør bruke maske. Det ser ut som
om det er begge deler i barnehagen ved siden
av. Dessverre er korona økende i Tokyo etter
unntakstilstanden ble opphevet. Men likevel
begynner samfunnet langsomt å fungere
igjen.
På morgennytt var det forferdelig å se all
ødeleggelsen i det ytterste sydvest av Japan
som rekordnedbør har forårsaket. Et sted
var det 472 mm nedbør på en time. Vi vet
enda ikke omfanget. Mye av uværet kommer
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østover, og vi får en del i natt, men mest går
vel til havs.
Nylig ble et flott ektepar døpt. Det var Sunil
Raji Pandey (59), kalt Babaji, og hans kone
Yukiko Suzuki.
Babaji er fra Bramin-prestekasten i India.
Da han var ung var han i et munkekloster
i fjellene i Nord-India hvor han er fra. Her
tilbrakte han åtte år naken, ofte i isende
vinterkulde. Han var syltynn av faste, og
glemte sin barndom og oppvekst. Det kom en
del utlendinger, særlig nordmenn, svensker
og tsjekkere, alle tøffe fjellklatrere forbi.
Yukiko fra Japan ble han også kjent med.
Hadde han blitt der noen få år til ville han ha
dødd. En dag klarte han å rømme tilbake til
sin hjemby, og giftet seg med Yukiko Suzuki.
Nå er de begge blitt kristne etter at broder
Suzuki (71 nå) besøkte ham hver uke og
vitnet om Jesus.

Masse hilsen fra oss Morier

Erna Lindal og dalig leder i EOM, Roald Føreland, hadde et hyggelig møte på bryggekanten i sommer.

Ga to millioner kroner til misjonen
Vi som jobber på kontoret kjente til at det
var en eldre misjonsvenn som sammen
med sin avdøde mann hadde bestemt å
tilgodese Evangelistens Misjonstjeneste i
sitt testament. Gjennom kontakt med denne
damen, Erna Lindal, ble det til at hun valgte
å overføre de aktuelle to millionene allerede
nå. På den måten kan hun jo få informasjon
om hva hennes misjonsgave er tiltenkt brukt
på, og også få tilbakemeldinger underveis.
Erna fortalte at mannen tidlig hadde bestemt
at han ønsket en slik ordning, og at dette
var en avgjørelse hun støttet fullt ut og også
gledet seg stort over at de hadde tatt.
Erna er nå beboer på et alders-og sykehjem
nær Kristiansand, og det var også i denne
byen hun levde hele sitt liv og hadde en

bopel som ga grunnlaget for gaven. Da vi
besøkte henne for å takke, og også snakke
med henne om mulige prosjekter å støtte,
var det ikke mulig å komme inn til henne
på grunn av koronapandemien. Dermed ble
det til at vi tok en prat på brygga utenfor
aldershjemmet.
Tross høy alder utviste Erna en strålende
god hukommelse og fortalte om ungdomstid
i menigheten, og om livet sammen med
mannen, Arne. At hun også har beholdt en
betydelig sans for humor kom frem da hun
med glimt i øyet avsluttet formiddagsstunden
med å spørre: «Blir det kollekt ved utgangen,
eller har jeg gitt nok som det er?»
Vi ønsker også her å takke for den
generøse gaven!
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Bob Luke (til høyre), lederen i Bethel Assembly, inspiserer arbeidet med trykkingen av Johannesevangeliet.

Guds Ord til stadig flere

For å leve opp til vårt ønske om å nå de minst nådde med
evangeliet deltar vi i prosjekter som går ut på å oversette,
trykke og distribuere Guds ord.
Forleden opplevde vi at Gud minnet
forskjellige mennesker om å bidra til dette
arbeidet: En trofast misjonsvenn, Steinar
Handeland, tok kontakt og ville gi 30.000
kroner til en trykkemaskin som de kunne
bruke i India for å trykke bibeldeler. Også
andre kastet seg på, og i løpet av kort tid
kunne en av våre samarbeidsorganisasjoner
i India, Bethel Assembly, ta i bruk en ny, god
maskin.
Ganske samtidig var det en annen
mangeårig giver og støttespiller som
meddelte oss at han igjen ville gi et betydelig
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beløp til trykking av Guds ord hvis vi kunne
samle inn et tilsvarende beløp. Dette er
virkelig noe vi har tro på, og vi synes det er
kjempeutfordrende å kunne være med på
dette prosjektet.
Trykking av Johannesevangeliet
Som noen av våre lesere vil huske bidro vi
for et par år siden til trykking av Markusevangeliet på språket telugu. Disse ble
distribuert gjennom menighetene til våre
indiske samarbeidspartnere Evangelistens
Helping Hand og Bethel Assembly.

Evangeliene ble svært godt mottatt rundt om
i de forskjellige landsbymenighetene.
BAs leder Bob Luke forteller at han fikk
mange gode tilbakemeldinger av typen:
«Tusen takk, dette kan jeg lese i et strekk
når jeg er på reise», «Markusevangeliet er
så lite i størrelse at jeg kan ta det med meg i
lomma, og til og med lære noen vers utenat»,
«Jeg har aldri før sett et særtrykk av bare
en evangelist som er så lett å lese», «Vær
så snill å gi meg flere så jeg også kan gi til
andre», «Jeg har ønsket å lese Bibelen, men
ikke visst hvor jeg kunne få tak i den, og nå
har jeg i alle fall fått en del av den», «Jeg er
ikke så flink til å kommunisere, men denne
lille boken vil tale». Slike, og mange liknende
tilbakemeldinger, fikk Bob Luke til å ønske at
han kunne trykke flere bibeldeler og dele ut
til dem som ønsket det.
Denne tanken slo fart da han fikk overta
trykkpressen, så nå er arbeidet i gang med
å trykke et særtrykk av Johannesevangeliet.
Bob Luke tenker at nettopp evangeliet etter
Johannes er en bra start for dem som aldri
har lest i Bibelen før, og som ikke kjenner
historien om Jesus Kristus. Han ønsker å
trykke 100.000 eksemplarer, og budsjetterer
med at det vil ha en kostnadsramme på cirka
200.000 kroner. Det inkluderer alt av blekk,
papir og trykketeknisk utstyr, og også omslag
og innbinding.
Dette vil vi gjerne være med på. En trofast
giver, som også før har støttet trykking av
Guds Ord, har gitt et gaveløfte på 100.000
kroner dersom vi klarer å samle inn det
samme. Det både håper og tror vi at vi skal
klare, og vil herved oppfordre dere våre
lesere til å bli med på denne giverdugnaden.
Får vi altså inn 100.000 kroner til dette
formålet vil det utløse ytterligere 100.000 fra
en giver. Da vil Bethel Assembly ha nok til å
gjennomføre dette prosjektet som vi tror vil
få stor betydning for mange unådde indere
som leser telugu.

Vedsalg
Også i år har vår trofaste dugnadsgjeng
vært til skogs og jobbet med ved. De har
produsert rundt 170 sekker med ved, der
inntektene går uavkortet til prosjektene i
Nord-Korea.
Veden (gran) koster 60 kroner pr sekk,
fritt levert, i nærheten av Kristiansand.
Bestilling på sms til: 91677613, Sigurd
Grønningsæter.

Kort
Vi har i mange år fått utrolig vakre julekort
fra Evergreen i Shanxi-provinsen i Kina,
vårt første misjonsfelt. Disse er kunstnerisk
utført papirklipp og gir arbeid til mange
kvinner som har fått et svært bedre liv
gjennom dette arbeidet.
Vi har nå bestilt nye kort, ikke bare med
julemotiv, men også kort som kan brukes
ved forskjellige anledninger hele året. Ta
gjerne kontakt med kontoret dersom dere
er interessert i å kjøpe disse kortene og
støtte kvinnene som lager dem.

Møte på Facebook
I slutten av juni hadde vi et møte i
Kristiansand som ble sendt direkte på vår
Facebookside.
Mange fulgte oss direkte, men de aller
fleste som har sett det har vært inne og sett
sendingen i ettertid.
Dette var et møte hvor vi i tillegg til
solosang og andakt informerte om arbeidet
på våre respektive felt. Dette møtet ligger
ute ennå, så de som ikke har fått sett det
har fremdeles mulighet.
Gå inn på Facebook, søk på Evangelisk
Orientmisjon og klikk deg nedover, så vil
du finne møtet – og forhåpentligvis bli både
oppmuntret og oppbygget.
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Vi gir deg Valgene!

HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

NORD - KOREA

INDIA

Be for våre venner på
barnehjemmet nord for
Beijing.

Be for brønnboringsprosjektet
vi er involvert i, at arbeidet
kan fullføres.

Takk for alle som har fått hjelp
gjennom arbeidet til EHH og
BA.

Be for arbeidet til Evergreen
og minoritetsgruppene vi
støtter.

Be om at mel og andre varer
som ble sendt inn må bli til
hjelp og velsignelse for de
som trenger det mest.

Be for alle som er i faresonen
nå som smitten har økt igjen.

Be for de mange kristne i Kina,
både i husmenighetene og i
den offisielle kirken, at de må
kunne utøve sin tro og sitt
kristenliv på en god og trygg
måte.

JAPAN

Be for Mine og kona som tar
ansvar for trengende barn.
Be for pastorparet i
Isoharakirken som begge
sliter med alvorlig sykdom.
Be for Rikako som nettopp
fikk et NT av Hanna, at hun må
lese det og bli berørt.
Be for familien Mori som står
i en omfattende tjeneste i
Iwaki.
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Be om at matproduksjonen i
de mange drivhusene vi har
støttet må bli ivaretatt.
Be om Guds ledelse i arbeidet.

NORGE

Takk for stabile, gode
gaveinntekter gjennom hele
koronaperioden i våres.
Be for styre og stab at vi må
kunne drive arbeidet optimalt.
Be spesielt for vår daglige
leder, Roald Føreland, og
styrets nye leder, Rolf Martin
Næss, at de må kjenne
på glede og mening over
tjenesten.
Be for høstens møter og
arrangementer nå som det
er blitt åpnet opp for noe
virksomhet igjen.

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

leverer over hele landet.”
”Vi sender

Løvdals Trevare
Løvdals
Trevare

Be om kraft og styrke til
familiene Halonen og Luke
som gjør en stor og uvurderlig
innsats nå under covid-19
pandemien.

LØVDALS TREVARE

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

Be for pastorer og
menighetsledere som alle
opplever utfordringer nå
som folk i menighetene er
bekymret for tilgangen på mat
og frykter for smitte.

Bibelverset
Og jeg er helt overbevist
om dette, at Han som har
begynt den gode gjerning
i dere, vil fullføre den
inntil Jesu Kristi dag.
Fil. 1,6

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

Bob Aaron fra Bethel Assembly viser frem et ferskt eksemplar av Johannesevangeliet på språket telugu.

– Gi dem Ordet!
I vårt arbeid med å nå de minst nådde
opplever vi at det å få tilgang på Guds
Ord er viktig. Derfor har vi støttet både
oversettelses- og trykkeprosjekter.

Nå jobber våre samarbeidspartnere i
Bethel Assembly med å trykke Johannesevangeliet på et språk som folk forstår i

de landsbyene hvor de har sitt virke. Ønsket
er å kunne dele ut 100.000 utgaver på språket
telugu. Dette vil koste 200.000 kroner. En
trofast giver har lovet å gi 100.000 kroner
til prosjektet dersom vi kan samle inn et
tilsvarende beløp. Det håper vi mange vil være
med på.
– Bli med å spre det gode budskap!

Bruk konto:

3000.15.76719
eller Vipps 70393

Merk gaven med «Johannesevangeliet».

– Med din hjelp sprer vi håp!

