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Opptrapping i India

LEDER

NORD-KOREA

TEKST  ALLAN NESET

Da korona-pandemien brøt løs i mars, hadde vi et “krise-møte” 
i staben og spurte oss selv og Gud: Hva kan vi nå gjøre? 30 
avlyste møter, alle reiser satt på vent, Nord-Korea stengt, akutt 
matmangel i India. Heldigvis har vi gode samarbeidspartnere 
i alle våre prosjektland, og vi har erfart faktisk å kunne trappe 
opp arbeidet – spesielt i India. De har distribuert mat til mer 
enn 150.000 mennesker, levert mer enn 100.000 munnbind, og 
gitt 550 symaskiner til fattige kvinner. Alt dette i tillegg til våre 
pågående menighets-prosjekter, helse-prosjekter og barnehjem.

Den store humanitære innsatsen har skapt positiv 
oppmerksomhet i India. En avis med mer enn en million 
abonnenter skrev en artikkel om innsatsen, og en TV-stasjon 
hadde reportasje i sin nyhets-sending der våre medarbeidere 
distribuerte mat. Det er et veldig positivt vitnesbyrd at en kristen 
organisasjon bidrar i så stor målestokk med nødhjelp.

Hjelpeaksjonen har også hatt positive synergieffekter ved at flere 
lokale givere har bidratt. Alt dette gjør seg jo ikke selv. Vi hadde 
på ingen måte budsjett til en så stor aksjon. I denne situasjonen 
har vi virkelig erfart et av våre kjerne-bibelvers “Hittil har 
Herren hjulpet” (1. Sam. 7,12.) Vi har mottatt ekstraordinære 
gaver på mer enn 5 millioner. Tusen takk til alle som har bidratt 
med store og små gaver!

Det har faktisk også løsnet i Nord-Korea, og vi har vært 
i stand til å finansiere en stor hjelpesending av mat, et 
vannforsyningsanlegg samt 5 store veksthus. I Japan går arbeidet 
videre, men i Kina går det på “sparebluss” for tiden.

Her i Norge kan vi glede oss over en ny medarbeider som du 
kan lese om i dette bladet. Velkommen til Marianne Elle. Hun vil 
ha kontor i Oslo. Vi har lenge bedt om at Gud må kalle en ung 
medarbeider i vår tilårskomne stab, så vi anser henne som et 
stort bønnesvar og ønsker henne hjertelig velkommen
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NYE VEKSTHUS TIL NORD-KOREA 
I forrige nummer av bladet kunne vi fortelle 
om at vi hadde vært med på et prosjekt som 
tok nær 70 tonn mat inn i Nord-Korea. Etter 
lang tid hvor vi har opplevd å «være på vent» 
med prosjekter i dette landet, er det godt  
igjen å kunne bidra.  
    Siden sist har det lagt seg til rette for at 
vi kan være med på 5 nye drivhus, dette i 
samarbeid med en annen organisasjon vi 
jobber med. De kan fortelle om at det var 
mange og vanskelige forhandlinger med 
myndighetene, og at de virkelig måtte være 
kreative og stå på, men at det nå er klart for 5 
nye drivhus. Disse er planlagt plassert ved 5 
forskjellige klinikker hvorav 2 også fungerer 
som brødfabrikker.  
    Ved et par av disse stedene er det store 
utfordringer knyttet til å få tillatelse fra 

Det er veksthus av denne størrelsen vi nå er med på igjen.

enten lokale eller sentrale myndigheter, men 
vi håper at det skal gå i orden. Alternativt 
vil de bli satt opp i et område hvor vi har 
pågående prosjekter, og hvor vi også tidligere 
har vært med å sette opp drivhus.  
    Vi anser arbeidet i Nord-Korea som svært 
viktig. Det å kunne være med på prosjekter 
i et såpass lukket land har alltid gitt mening. 
Nå som vi har en pandemi gående er det 
kanskje enda viktigere. Våre prosjekter 
er som kjent knyttet til det å gi syke og 
underernærte tilgang på næringsrik kost og 
rent vann, behov som høyst sannsynlig har 
blitt forverret under koronaen. 
    Vær med i bønn om at forholdene må legge 
seg til rette for at de planlagte drivhusene 
kan bli satt opp uten vanskeligheter, og til 
velsignelse for dem de er ment for.

Roald Føreland
Daglig leder, EOM
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Vi i styre og stab i Evangelisk Orientmisjon har lenge hatt 
et ønske om å kunne finne yngre mennesker som kan «bli 
med på laget», og bidra til at vårt arbeid også blir relevant 
for unge misjonsinteresserte. På en strategisamling i 
september i fjor bestemte vi at vi aktivt skulle forsøke å få 
inn unge kandidater, både i styre og stab. Gleden er derfor 
stor over å kunne presentere stabens nye ansikt, Marianne.

Møte med Marianne Elle

TEKST  ALLAN NESET

Først, fortell oss om deg selv og din  
bakgrunn:  
    Mitt navn er Marianne Elle, en 27 år 
gammel jente fra de «indre skoger» i 
Drangedal i Telemark. Jeg er så heldig å være 
gift med min beste venn og støttespiller, Rune 
Elle. Vi møttes i kristent ungdomsarbeid, og 
giftet oss i Søgne i 2017 der Rune vokste opp, 
og der vi også bodde de to første årene som 
gifte.  
    Jeg er en aktiv og livsglad jente som er 
veldig glad i å være ute, gå fjellturer og andre 
turer, eller jogge. Jeg liker å ta bilder, elsker å 
reise og utforske kulturer, samt at jeg har en 
stor interesse for mat og ernæring. Jeg liker 
å ha det gøy sammen med min mann, og vi 
er begge veldig spontane og eventyrlystne. Vi 
kan også sitte ned og nyte en god bok - eller 
se en god film sammen. I tillegg deler vi det 
viktigste; troen på Jesus, og vi har begge et 
stort engasjement for misjon. 
    Jeg har vokst opp i en flott, kristen 
familie med en fantastisk mor og tre flotte 
storesøsken. Min far gikk bort i en alder av 
40 år, da jeg bare var fem år gammel. Det var 
selvsagt en tøff erfaring for meg som barn, 
men jeg kjente på trøst fra Gud og har hvilt i 
at pappa er hjemme i himmelen.  
    Jeg gikk på en liten barneskole i Kjosen, 

Drangedal, der vi bare var fem elever i 
klassen. Jeg har alltid vært alene som kristen 
i klassen, både på barne- og ungdomsskolen, 
men jeg opplevde likevel å bli styrket av det. 
Det gjorde meg mer sikker i min tro, at jeg i 
tidlig alder opplevde at jeg måtte stå opp for 
hva jeg trodde på. 
    Jeg har bedehusbakgrunn, og har gått 
i skjørtene på bedehuskvinnene helt fra 
barnsben av. Jeg har alltid vært med på 
møter, og har vært svært aktiv i all slags 
kristent arbeid; søndagsskole, yngres, utallige 
leirer, og en ungdomsgruppe der jeg også 
en periode var med i styret og hadde en del 
ansvar.  
    I en alder av 12 år var jeg på et møte der 
de fortalte om forfulgte kristne. I etterkant 

ser jeg på dette møtet som starten på et 
misjonskall. Gud rørte sterkt ved meg da jeg 
hørte om situasjonen for forfulgte kristne, 
og Han la ned en spesiell lengsel i meg etter 
å hjelpe disse menneskene på en eller annen 
måte. 
    Da jeg var ferdig med ungdomsskolen 
flyttet jeg på kristen internatskole, og 
opplevde dette som en veldig fin tid. 
Etter videregående ble jeg med i en 
kristen organisasjon i fem år. Dette var 
noen fantastiske år som virkelig ble 
livsforvandlende. Her fikk jeg erfare å 
få en personlig relasjon med Jesus, og 
engasjementet - og kallet mitt for misjon - 
begynte å blusse opp igjen. Jeg var med på 
mange misjonsreiser, og besøkte 17 land 
i løpet av de fem årene jeg var der som 
student  og stab. 
    Jeg opplevde også i denne tiden at Gud la 
Asia på hjertet mitt, spesielt Kina og Nord- Marianne på barnehjem i Kina.

Marianne klar for innsats på sitt hjemmekontor.

Rune og Marianne på Gaustatoppen.
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Korea og våre forfulgte brødre og søstre der. 
Jeg fikk igjen kjenne på Guds hjertebank for 
disse menneskene som desperat trenger håp, 
fornyelse, og en frelser. I denne tiden ble 
misjonskallet bare tydeligere og tydeligere 
for meg, og jeg visste det var misjonsarbeid 
jeg skulle involvere og engasjere meg i i 
fremtiden. 
    I 2017, etter jeg kom hjem fra en av 
team-turene, følte jeg Gud talte til meg 
om utrustelse og utdanning. Jeg begynte 
derfor på Universitet i Agder, og tok en 
bachelorgrad i ernæring, mat og kultur og 
folkehelse. Gjennom hele studietiden ba jeg 
og mannen min mye for fremtiden, og at det 
måtte åpne seg en vei for misjonsarbeid etter 
endte studier. Mye av bakgrunnen for valg 
av studier, og det å studere generelt, var at 
jeg ønsket å kunne bruke interessen min for 
mat og ernæring på en eller annen måte i 
misjonen. 

Hva gjorde at du takket ja til å involvere 
deg? 
    -  Etter to år i Søgne, flyttet vi til Bærum 
grunnet Runes studier. I Misjonskirken på 
Majorstua i september i fjor var Roald der og 
delte om EOM og arbeidet i Nord-Korea. Jeg 
kjente hjertebank og skjelving, og jeg visste at 
igjen var det Gud som rørte ved hjertet mitt. 
EOM var også kjent for meg, siden mamma 
alltid har hatt bladet, og jeg har i mange år 
sagt til henne: «Tenk å få være en del av 
EOM, og få være med på de prosjektene de 
har. Det hadde vært en drøm det». Rune og 
jeg gikk bort til Roald etter gudstjenesten, og 
det var et veldig spesielt møte der jeg forstod 
at dette ikke var tilfeldig, men GUDfeldig.  
    Det tok ikke lang tid før Roald og gjengen 
lurte på om jeg ville arbeide sammen med 
dem fra august 2020. Jeg kan fortsatt ikke 
tro hvordan Gud har lagt alt til rette, og 
opplevelsen jeg har av å gå i ferdiglagte 
gjerninger. Dette var slik jeg kom i kontakt 
med EOM, og jeg gleder meg til alt som ligger 
foran. 

Hva tenker du blir viktig for EOM i tiden 
som kommer? 
    - Jeg tenker det i tiden som kommer blir 
viktig for EOM at flere i min generasjon blir 
opplyste om EOMs viktige arbeid, og blir tent 
i brann for Jesus og misjon. Jeg drømmer 
også om at prosjektene skal holde fram, og at 
vi kan være kreative og tenke ut gode måter 
å gjøre ting på, spesielt i en tid som denne. 
Mest av alt drømmer jeg om å se flere folk 
bli frelst, både hjemme og ute. Det er det 
viktigste oppdraget vi som kristne har i livet, 
å peke på Jesus og dele om han. 

Hva opplever du som viktig for deg og din 
rolle i tiden som kommer? 
    For meg personlig ser jeg på dette som 
en svært spennende tid der jeg kan vokse 
og utfordre meg på mange ting. Jeg har 

Marianne spiser kokosnøtt i Bangladesh.

mye å sette meg inn i nå i starten, og håper 
på en bratt læringskurve. Jeg har i starten 
ansvar for informasjonsarbeidet. Det 
inkluderer å lage bladet, samt produsere 
aktuelt stoff for nettside, facebook og 
andre sosiale medier, og jeg håper vi som 
organisasjon kan nå mange på disse nye 
informasjonsplattformene.  
    Etter hvert håper jeg at jeg kan bli mer 
delaktig i de ulike prosjektarbeidene, og 
kanskje bruke litt av min kunnskap om mat 
og ernæring inn i dette. Jeg kan ikke legge 
skjul på at jeg også gleder meg svært mye til 
misjonsturene EOM arrangerer, og det å få 
være «ute i feltet» igjen. 

Er det noe som har overrasket deg i møte 
med EOM? 
    - Noe som har overrasket meg i møte 

med EOM er kanskje hvor mye som kan bli 
utrettet, selv i en nokså liten organisasjon. 
Villige hender, føtter og hjerter kan utrette 
svært mye når vi er åpne- og lydige til hva 
Gud ønsker å si- og gjøre gjennom oss. Dette 
er noe jeg har sett i EOM, der Gud bruker 
villige og lydige mennesker til å utrette store 
ting. 
 
Marianne er bosatt i Oslo, og har en 
tilhørighet i Misjonskirken, Den Evangeliske 
Forsamling. Dette er en menighet vi i 
misjonen har hatt et tett forhold til og et 
godt samarbeid med helt ifra menigheten 
ble startet. Tanken er også at Marianne 
etterhvert skal ha kontorfellesskap her. 

Marianne har reist mye i Herrens tjeneste, ofte med 
ryggsekk.

Marianne ble feiret og ønsket velkommen på 
kontoret i Kristiansand. 
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Frivillige på farmen er fornøyde med avlingen.

TEKST ALLAN NESET  

Vi har tidligere nevnt at 
våre venner i Evangelistens 
Helping Hand i fjor satte 
i gang et arbeid med 
tanke på å utnytte den 
jorda som lå i tilknytning 
til eiendommen i 
Krishnunipalem. Og 
videre hvordan dette ble 
til stor velsignelse da 
koronaviruset kom. 
Her forteller Kishore Halonen som er 
ansvarlig for dette arbeidet hvordan det hele 
kom i gang. 

    -Jeg hadde tidligere hatt kontakt med 
organisasjonen Plant et Tre (se faktaboks), 
og da ledelsen for EOM var her i februar 
2019 snakket vi om muligheten for å kunne 
dyrke friske og sunne grønnsaker og frukt 
til barnehjemmene, spedalskkolonien og 
eldrehjemmet. Jeg ba dem om en mulighet til 
å effektuere de planene jeg hadde, og de var 
positive til min forespørsel.  
    - Etter en fryktelig sommer håpet vi på å 
starte opp i juni, men en forlenget regntid 
gjorde at alt måtte utsettes. Det var ikke før 
i november at vi kunne sette våre planer 
ut i livet. Vi plantet ut 7 forskjellige sorter. 
Dette var en helt ny erfaring for meg, og jeg 
gikk med liv og lyst inn for å lære alt det 
nødvendige om teknikker knyttet til dyrking. 
Jeg ble så begeistret for denne nye oppgaven 
at min kone begynte å erte meg litt. Hun sa at 
jeg var blitt mer opptatt av mine nye «barn», 
grønnsakene, enn jeg var av mine egne barn.  

    - Vi involverte noen av de eldste barna på 
barnehjemmet i prosjektet og de frydet seg 
over å få være med. Vi har ikke brukt noen 
form for kjemikalier og alt har blitt dyrket 
helt organisk. Vi kunne begynne å høste 
noe allerede etter 6 uker, men den virkelige 
grønnsaksproduksjonen kom første uken i 
mars, og da ble plutselig hele India stengt ned 
på grunn av koronapandemien. Det ble svært 
begrensede muligheter for transport av 
mat, noe som resulterte i skyhøye priser på 
det lille som var å få tak i. Alle i samfunnet 
begynte å mangle mat, men for våre 
barnehjem og helseinstitusjoner hadde vi nå 
gode forsyninger av kvalitetsgrønnsaker. Vi 
fikk faktisk så store mengder at vi kunne dele 
ut til folk i landsbyen også. Slik ble vår første 
erfaring med matproduksjon. Vi høstet helt 
til andre uken av mai. 
    - Etter at venner i Norge begynte å lese 
om dette gjennom Evangelisk Orientmisjon 
og Evangelistens Misjonstjeneste begynte 
flere å gi til dette arbeidet. En stor giver 
gav midler som gjør oss i stand til å virkelig 
ta dette videre. Vi er i ferd med å fullføre 
planene om leie av et landbruksområde 
på 10 mål slik at vi samlet får 12-13 mål 
dyrkbar mark. Nå fremover vil alt vi dyrker 
bli gitt til mennesker som lever under 
fattigdomsgrensen. Dette prosjektet vil bli 
til stor velsignelse for svært mange som er 
avhengig av hjelp for sitt daglige brød i disse 
tider. Jeg opplever meg så priviligert og 

velsignet som har fått dette ekstraordinære 
prosjektet lagt på meg, og jeg vil gjøre alt jeg 
kan for at så mange mennesker som mulig 
skal få kjenne Jesu Kristi velsignelse gjennom 
dette arbeidet.  
    Kishore avslutter med å rette en hjertelig 
takk til EOM, EMS, ledelsen i Plant et Tre, 
og alle givere for støtten, og ber om fortsatt 
forbønn for prosjektet. 
    De er nå i gang med å forberede ny jord. 
De nylig innleide arealene er planert og 
klargjort, og jorda pløyes opp tilstrekkelig til 
at man kan begynne så-arbeidet. De utvider 
antallet grønnsaker og har også skaffet seg 
flere enkle jordbruksmaskiner. Vi ber om at 
dette arbeidet må gi både mat og frelse til 
mange mennesker.

PLANT ET TRE

Landbruksvirksomheten til 
Evangelistens Helping Hand 

Sunita Halonen og gode hjelpere kan glede seg over godt resultat.

Veldedig organisasjon som jobber for miljøet 
ved å drive gjenbruksbutikker i Norge og 
treplantings-, landbruks- og brønnborings-
prosjekter i utviklingsland. 

Daglig leder er Jørgen Lollike som har med 
seg et styre med bred erfaring fra humanitært 
arbeid i Øst-Europa og den tredje verden. 
Frivillige konsulenter med bred fagleg 
kompetanse. 

Hovedkontor på Biri og gjenbruksbutikker på 
Mosterhamn og Øystese. 
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Vi har den senere tiden hatt mye fokus på korona-pandemien 
som har påvirket arbeidet både ute og hjemme, og for 
våre venner i India har denne selvsagt vært en betydelig 
prøvelse. Nå er det dessverre ikke slik at vi kan proklamere 
at «faren er over». Utfordringene knyttet til dette viruset 
er fremdeles enorme, og som alltid er det de fattigste som 
lider mest. Derfor er det viktig med vedvarende forbønn og 
omsorg for våre kjære trossøsken i India.

Juhani Halonen klipper snoren og innvier kirken i Chinthuru. 

Opp i alt det som har blitt mye vanskeligere 
er det godt å kunne melde om at mye av 
det gode arbeidet som har kjennetegnet 
våre samarbeidsorganisasjoner, fremdeles 
utføres og at stadig nye mennesker får hjelp 
til både legeme og ånd. Juhani Halonen i 

Evangelistens Helping Hand (EHH) forteller 
at de i løpet av sommeren kunne formidle 
50 nye symaskiner til kvinner som hadde 
fullført sin syopplæring. Et av stedene som 
har hatt sy-skole gående er V R Puram som 
ligger 140 km nord for Krishnunipalem hvor 

EHH har sitt hovedsete. Her var det 28 glade 
damer som kunne motta nye maskiner etter 
å ha fullført sin opplæring i syfaget. Juhani 
var selv tilstede sammen med noen andre 
pastorer, og etter å ha uteksaminert forrige 
kull og gitt dem maskiner, kunne de åpne 
for en klasse på 25 nye som nå skal få denne 
enestående muligheten for å skaffe seg et 
levebrød og et betydelig bedre liv. 
    De 22 resterende maskinene skulle etter 
planen deles ut på sysenteret i Gokavaram. 
Også her er det en klasse som er ferdige med 
sin opplæring og klare for å begynne å jobbe. 
Uheldigvis opplevde dette området en ny og 
fullstendig nedstengning igjen, som gjorde at 
overrekkelse og formell avslutning av kurset 
måtte settes på vent.  
     Gokavaram opplevde 35 nye positive 
tilfeller av smitte, og stedet ansees som en 
stor smittetrussel og er derfor gjenstand for 
strenge restriksjoner. Dette betyr at ikke 
bare sy-prosjektet må avvente, det er heller 
ikke mulig å ha gudstjenester og møter 
her, noe EHH normalt har på dette stedet.
Juhani ber om forbønn for snarlig bedring av 
forholdene her. Så fort forholdene bedrer seg 
vil de siste symaskinene i denne omgang bli 
utdelt til de som trenger dem.  
    Juhani forteller videre at de i forbindelse 

TEKST ALLAN NESET  

Guds arbeid holder frem, 
også i tider med prøvelser  

med besøket på sysenteret i V R Puram 
hadde gleden av å være med på en ny 
kirkeinnvielse. Stedet Chinthuru som ikke 
ligger langt unna hadde tross vanskelige 
tider nesten klart å fullføre et nytt kirkebygg. 
    Pastor Suresh hadde sammen med 
menigheten klart å samle inn nok midler til 
bygging, og selv om kirken ikke var ferdig, 
ønsket de at Juhani skulle komme og besøke 
dem og foreta en høytidelig innvielse. Dette 
gjorde han selvsagt med stor glede, og han 
gleder seg også over at menigheten hadde 
klart å samle inn nesten 400.000 rupies (ca. 
50 000 nok) for å reise kirken opp til dette 
nivået. Han anslår at de mangler 150.000 
rupies (ca. 20 000 nok) for å fullføre den, og 
de ba ham om hjelp til dette.  
    Dette er ikke midler som EHH har og 
heller ikke har budsjettert med, så han 
oppfordret dem til bønn om at det måtte 
lykkes å få samlet inn de resterende midlene 
til fullføringen. Et bønne-emne vi gjerne 
videreformidler her. 
    Som nevnt innledningsvis er det fortsatt 
mange utfordringer våre venner står 
overfor, og som påkaller vår oppmerksomhet 
og forbønn. Samtidig gleder vi oss over at 
arbeidet bærer stadig nye frukter, og at også 
vi fikk Hans kall og skal få være med.

Alle kursdeltakerne samlet. 
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Masse hilsen fra oss Morier

Kjære venner!
Vi gleder oss nå over Shoei Suzuki som vil 
bli døpt kommende søndag 23/8.  Han er en 
yngre bror av hr Suzuki på bildet.  Jeg har 
aldri møtt ham, men Akira har i forbindelse 
med hans kone Kayokos dåp hjemme hos 
dem i februar og begravelsen hennes på 
forsommeren.  Shoei har alltid avvist 
påvirkning av religion, fordi det var falskt, 
avgudsdyrkelse.   Men da han så hvordan 
bønn forvandlet hans kone kom han til tro på 
Kristus som den sanne Gud. 
    Han vil bli døpt i kirken vår hvor så mange 
ba for hans kone. Det ble 70 som deltok i 
Skype-bønnemøtet Akira ledet tirsdag kveld. 
Ikke verst for å være ferietid da.  Man ba 
også i grupper for sitt lokale område og 
delte bønneemner.  Det blir forhåpentligvis 
jevnlig gjentagelse. Pastor Nakano i Yoshima 
og pastor Yamamoto  i Uchigo og Yumoto, 
alle EOM startede menigheter i Iwaki, deltok 
også. 

Nytt håp for en liten familie 
I fjor høst kom prøvelsene på løpende bånd 

for den kristne familien Miyachi. Sønnen 
Yoshiki ble utsatt for alvorlig mobbing på 
skolen. Faren til Fru Naoko døde, og hun selv 
fikk plutselig brystkreftdiagnose og måtte 
på sykehus. Venninnene hennes tok avstand 
og depresjon kom i tillegg.  Vi ba stadig for 
dem  på bønnemøtet vårt i vinter og vår,  og 
Shigeko besøkte dem i Yokohama.  Naoko 
fikk oppmuntring og ble bedre psykisk. 
Kreften er tatt, men hun går til kontroller 
og får medisiner. Yoshiki har fått det bra på 
en annen skole (1. middel= 7. klasse).   Sist 
fredag kom de hit for andre gang, og her 
synger familien på “Open Mike” om Guds 
fred sammen med Shigeko.  
    I går kveld ba de sammen de fire pluss 
Akira etter kveldsmøtet, og Naoko kjente for 
første gang hvordan Guds fred fylte henne 
stille og overbevisende. I dag morges våknet 
hun for første gang siden prøvelsene begynte 
med en følelse av tindrende håp! Du ser det 
i blikket på det siste bildet fra vår lunsjstund 
sammen med dem.

Shoei venter spent på å bli døpt av Akira Mori.

MØTEOVERSIKT  (Perioden 20. sept - 20. okt.). 

 
 
Som vi har nevnt tidligere setter vi i staben 
stor pris på å komme rundt og treffe 
misjonsvenner og fortelle om arbeidet. Vi 
har nå bak oss en tid hvor smittevernregler 
gjorde det uaktuelt å reise rundt, men nå er 
det igjen mulig innenfor gjeldende regler. 
    Så dersom du er med i en forening, 
en menighet, eller et bedehusmiljø, 
og interessert i å høre fra et voksende 
misjonsarbeid, så ikke nøl med å ta kontakt. 
Vi kommer gjerne. I det siste har vi utvidet 
«forkynner-teamet» slik at vi nå er 6 
personer som tar møter.

Svein Løvdal tlf 470 11 782 svein@eom.no 
Roald Føreland tlf 901 38 020 roald@eom.no  
Allan Neset tlf 455 10 977 allan@eom.no 
Arild Nordlie tlf 419 03 022 ma.nordlie@
gmail.com  
Marianne Elle 971 63 753 marianne@eom.no 
Janne Roland 971 66 036 jannero@outlook.
com

 
 SVEIN LØVDAL : 

Fredag 16. - søndag 18.okt. 
Møtehelg på Evje (kontakt Svein for mer info) 
 
ROALD FØRELAND: 
Onsdag 24. sept. kl. 19:30 
Bjelland bedehus

ALLAN NESET: 
Torsdag 1. okt kl. 19:00 
Talgje bedehus 
Møter Åkra bedehus: 
Fredag 2. okt kl. 19:00 
Lørdag 3. okt kl. 19:00 
Søndag 4. okt kl. 11:00 
Fredag 9. okt. kl. 19:00 
Oddernes Menighetshus-Voksengruppa

LYST PÅ BESØK ?

Vedsalg 
Vi minner igjen om vedsalg for misjonen. 
Også i år har vår trofaste dugnadsgjeng 
sagd, kløyvd, fraktet og stablet ved, så nå 
har vi 170 sekker med ved som selges. 
    Alle inntekter av salget går uavkortet 
til prosjektene vi er med på i Nord-Korea. 
Veden ( gran) koster 60 kr.pr.sekk, fritt 
levert i nærheten av Kristiansand. 
    Bestilling på sms til 916 77 613, Sigurd 
Grønningsæter.

Gaver til Japan 
Vi fikk nylig inn 2 store gaver til arbeidet 
i Japan, på henholdsvis 20.000 og 50.000 
kroner. Vi er glad for at mange fremdeles 
følger med på, og er opptatt av, det som 
skjer på vårt «gamle» felt.  
    Arbeidet som drives av Anniken 
og Akira Mori er et i ord og gjerning 
evangeliserende arbeid som er til stor 
velsignelse for stadig nye mennesker.

Hundepass som misjonstjeneste 
For en del tid siden fortalte vi her i 
bladet om en dame som hadde en liten 
bi-jobb med å passe en hund i nabolaget 
innimellom. For dette fikk hun en liten 
godtgjørelse som hun videresendte til vårt 
arbeid i Nord-Korea.  
    Nå har hun igjen sendt oss 12.000 kroner 
til dette formålet. Dette synes vi er et 
kjempeartig initiativ, og vi gleder oss over 
at misjonsvenner kommer opp med slike 
gode ideer. På spørsmål om hvor mange 
lufteturer hun måtte ha for en slik fin sum, 
kunne hun lattermildt forklare at hun nok 
hadde «rundet opp beløpet en del».

EOM
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA NORD-KOREA INDIA

JAPAN NORGE

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

tlf 69 81 35 35
www.syversen-snekkeri.no

Og Gud makter å gi dere 
all sin gave i rikt mål,
så dere alltid og under 
alle forhold har nok av 
alt, ja, har overflod til all 
god gjerning.

                         2.KOR 9:8

 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.”

Be for den store mengde 
kinesiske kristne, både i 
husmenigheter og offisielle 
kirker. 

Be om at de må få kraft og 
styrke i tider med prøvelser.

Be for de forskjellige 
prosjektene vi i EOM støtter, 
at de må kunne drives videre 
til velsignelse for mange 
mennesker.

Takk for de mange som 
helhjertet støtter opp om 
arbeidet vårt.

Takk for vår nye medarbeider, 
Marianne.

Be om at hun må kjenne seg 
ledet og oppleve Herrens 
velsignelse i arbeidet.

Be om at vi må få «inngang» 
i stadig nye grupperinger her 
hjemme.

Be om visdom til styre og stab.

Takk for at det stadig kommer 
noen som vil bli døpt, nå sist 
Shoei Suzuki.

Be for familien til Akira hvor 
flere opplever utfordringer.

Be for familien Miyachi, 
sønnen Yoshiki som blir 
mobbet på skolen, og fru 
Naoko som har fått en 
kreftdiagnose.

Be for Annikens bokprosjekt 
om livet som misjonær.

Takk for muligheten for å 
være med på 5 nye veksthus.

Be om at disse må bli til 
velsignelse for de som trenger 
det mest.

Be for organisasjonene vi 
samarbeider med, at de må få 
visdom til å ta gode og riktige 
avgjørelser i denne spesielle 
tiden.

Takk for at Prasanth Halonen 
er frisk etter smitten.

Takk for at vi sammen med 
våre venner har fått levere 
mat til over hundre tusen 
mennesker som virkelig 
trengte det.

Be om at medarbeidere i EHH 
og BA må holde seg friske 
nå som det har blitt en sterk 
økning i smittetallene i India.

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer 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
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– Dere skal gi    
   dem mat

Vi i Evangelisk Orientmisjon ser betydningen 
av å hjelpe mennesker, ikke bare i åndelig 
nød, men også i legemlig nød. Derfor har 
vi involvert oss i landbruksprosjekter som 
tar sikte på å gi fattige og underernærte 
næringsrik mat. 

Vi har erfart at mennesker gjennom dette 
også har tatt imot frelsen og blitt døpt. 

Dette arbeidet inviterer vi dere til å fortsatt 
være med å støtte, både i Nord-Korea og 
India.

Merk gjerne gaven med «matproduksjon 
India» eller «matproduksjon Nord-Korea». 

Nystartet landbruksprosjekt gir mat til tusener i India. 

Bruk konto:

3000.15.76719
eller Vipps 70393

Vellykket veksthusprosjekt i Nord-Korea.

– Med din hjelp sprer vi håp!


