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EOM og veien videre 

Evangelistens Helping Hand 
pastor død av covid-19 viruset

EOM startet arbeid i Kina på slutten av 1800-tallet og het den 
gang Den Norske Kinamisjon. I 1952 ble alle våre misjonærer 
kastet ut av Kina og vi etablerte oss i Japan. Rundt 1990 var 
vi tilbake i Kina og i 2012 startet vi arbeid i Nord-Korea og 
India. I år har vi sett at det har vært gunstig å ha arbeid i flere 
land. Det er vanskelig å komme inn i Kina og NK, men i India 
har vi hjulpet flere tusen mennesker.  Historien og dagens 
situasjon viser oss at det er fornuftig å ha arbeid i flere land. 
I turbulente tider som nå kan situasjonen forandre seg fort. 
Derfor er det viktig å tenke strategisk fremover. Vil det bli 
vanskeligere å drive misjon der vi arbeider? Skal vi etablere 
arbeid i nye land? Kan arbeid via tredjepartsland være en 
mulighet for fortsatt å få tilgang til vårt arbeid i dag?

Vi har i år sett at det har vært viktig å ha flere 
samarbeidspartnere, spesielt i Nord-Korea har en ny partner 
hjulpet oss med å nå ut med mat.  Flere ben å stå på, gjør at 
arbeidet vårt ikke stopper opp. Her må vi også gjøre løpende 
vurderinger, skal noen prosjekter utvides? Skal andre 
prosjekter nedtrappes og selvstendiggjøres? Skal vi etablere 
nye prosjekter og søke kontakt med nye partnere? Her 
hjemme er det viktig med en gjennomgang av givermassen. 
Har vi områder vi kan fokusere mer på? Hvordan er 
givermassen fordelt på alder? Bør vi arbeide mere mot de 
unge for å sikre rekruttering i årene fremover? Hvordan kan 
vi tenne en glødende misjonsiver hos ungdommen? 

Dette er spørsmål og utfordringer styre og stab har hatt 
søkelys på under vår årlige styresamling, og som du kan lese 
om i dette nr.  Vi har den fordel at vi er en liten organisasjon 
og vi kan snu oss raskt rundt i vårt arbeid. Det er viktig at vi 
er dynamiske og er åpne for de muligheter Gud gir oss. Vi 
setter stor pris på forbønn og ber om at du som leser bladet 
står med oss i bønn, slik at Herren leder oss i vårt arbeid, og 
at vi lytter til Ham hvor veien går videre.

Bilde av avdøde Pastor Sunil.

Vi har tidligere skrevet om hvordan 
korona-viruset har påvirket livet for folk på 
landsbygda i India. 
    Tidligere var det ikke selve sykdommen 
som var den største utfordringen, men mer 
det faktum at landet ble “nedstengt” og 
gjorde det svært vanskelig for de mange som 
lever som dagsarbeidere, bokstavelig talt “fra 
hånd til munn”. 
    I de senere tider har også selve 
sykdommen spredd seg hurtig og det er nå 
svært mange i India som er smittet. Vi har 
ikke oversikt over hvor mange som er smittet 
blant de mange som på en eller annen måte 
er knyttet til arbeidet vi støtter gjennom 
Evangelistens Helping Hand eller Bethel 
Assembly, men vi har nå fått vite at en av 
EHHs pastorer er død som følge av covid-19.
    Prasanth Halonen har sendt oss følgende 
informasjon : “ Pastor Sunil døde av covid-19 
viruset og hele hans familie er i karantene. 

Sunil var sønn av pastoren i Mirthipadu 
landsbyen og altså andre generasjons pastor. 
Som ung dro han for å studere ved bibelskole 
i Kakinada. 
    Etter endte studier dro han tilbake til sin 
hjemmelandsby og virket som assistent for 
sin far. Samtidig med dette startet han en 
tjeneste i Madhurapudi, en nabolandsby, og 
fikk bygget en kirke der.
    For ikke så mange år siden døde hans 
far og han fikk da ansvaret for begge 
menighetene. For 3 år siden fikk han bygget 
en kirke også i landsbyen hvor faren hadde 
sitt hovedvirke. Denne menigheten hadde 
frem til da vært uten kirkebygg. 
    Sunil var leder for det lokale 
pastorfelleskapet i lang tid, og ble etterhvert 
også med i lederskapet for hele distriktet. 
Han var også en dyktig lovsangsleder.Sunil 
etterlater seg kone og fire barn, alle under 15 
år.”
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EOM EOM

GUDS ORD TIL STADIG NYE 
SPRÅKGRUPPER

Litteraturmisjonen oppstod som en følge av 
at Bibelmisjonen Nytt Livs Lys ønsket å legge 
ned sitt trykkeri på Sri Lanka som de mente 
ikke lengre holdt kvalitetsmessige mål. En 
liten gruppe menn som kjente godt til dette 
arbeidet kunne ikke helt forsone seg med 
en nedleggelse. Denne gruppen, med Arthur 
Andås i spissen, dro derfor på befaring til 
Sri Lanka og bestemte seg umiddelbart for å 
fortsette dette arbeidet videre under navnet 

Litteraturmisjonen. Styret i Nytt Livs Lys 
lot Litteraturmisjonen overta trykkeriet 
vederlagsfritt.
    Dette kunne styreleder Jan Erik Lehre 
fortelle i sin hilsen og åpningstale til de 
fremmøtte. Han fortalte videre at Arthur 
Andås var opptatt av å bruke de ressurser 
som var tilgjengelige og at han engasjerte 
mange pensjonister. Ved Guds nåde har 
organisasjonen opplevd å få de ressurser 

man har trengt både innen økonomi, 
personal, styremedlemmer, misjonærer og 
små og store givere.
    Gjennom disse 20 årene har mye blitt gjort. 
Bygninger og maskiner har blitt fornyet, og 
tidligere i år kunne man takket være en stor 
gave kjøpe en ny presse. I tillegg til lokale 
ansatte er det i dag 2 misjonærer knyttet 
til trykkeriet, Daniel Kort fra Tyskland 
og Svend Trygve Svendsen utsendt av 
Litteraturmisjonen. Svend Trygve er sønn av 
Tore Svendsen som på frivillig basis har vært 
regnskapsfører for Evangelisk Orientmisjon 
de siste snart 10 årene. Det viktigste av alt 
som er gjort gjennom Litteraturmisjonen er 
selvsagt ikke på utstyrsfronten. Det viktigste 
er at det som har vært hovedanliggende, 
nemlig å få oversatt og trykket Bibelen eller 
Nytestamentet på stadig flere unådde språk, 
har resultert i at over 60 nye folkegrupper 
har fått Guds ord på eget språk. Det er 
dette arbeidet Evangelisk Orientmisjon 
samarbeider med dem om.
    På jubileumsfesten som ble ledet av 
regnskapsfører Tore Svendsen var det 
innslag og hilsener fra flere. Gunnar Andås 
som er arbeidende styreformann i trykkeriet 
og har hatt en stor rolle i Litteraturmisjonen, 

Festen ble trygt ledet av regnskapsfører Tore 
Svendsen.

En viktig samarbeidspartner for oss i Evangelisk 
Orientmisjon de senere årene, har vært 
Litteraturmisjonen. Dette er en forholdsvis ung 
organisasjon som nylig markerte sitt 20-årsjubileum, 
og det ble behørig feiret trygt innenfor de rammer 
koronaviruset setter for oss. EOM stilte på jubileet med 
både stab og styre.
TEKST  ALLAN NESET

Daglig leder Roald Føreland i Evangelisk 
Orientmisjon hilste jubilanten og takket for godt 
samarbeid. 

Litteraturmisjonens styreleder Jan Erik Lehre ønsker 
velkommen.

fortalte fra arbeidet. I starten hadde man 
ingen penger, men man lette etter behov. 
Han siterte fra 2. Kongebok 4 om oljen som 
stoppet da det ikke var flere kar igjen. I dette 
ligger en utfordring til ikke primært å se 
på ressursene man har, men å fokusere på 
behovene. Da vil ofte ressursene komme. 
Daglig leder Roald Føreland hilste på vegne 
av Evangelisk Orientmisjon og uttrykte 
takknemlighet for samarbeidet og formidlet 
ønske om fortsatt innsats for å gi Guds ord til 
stadig nye unådde. Mangeårig styremedlem 
i Litteraturmisjonen Gunnar Thorstensen 
hilste og leste dikt fra sin ferske diktsamling. 
    Kveldens festtaler var Hans Aage Gravaas. 
Han er leder av NORME og holdt en sterk 
appell om hvem vi liker å identifisere oss 
med og hvem vi tar avstand fra. Hvor fort det 
er å tenke “oss og dem”, og glemme at vi alle 
er Guds unike skapninger.
    Trine Lise Åsheim gledet festen med 
vakker sang, og innledet med sangen “ Ditt 
Ord er en lykte for min fot og et lys på min 
sti”, en sannhet som på mange måter fanger 
opp viktigheten av arbeidet med å gi stadig 
nye folkegrupper Guds ord på eget språk
Vi i Evangelisk Orientmisjon håper på gode 
samarbeidsprosjekter også i tiden som ligger 
foran.

Noen av heftene med bibeldeler som har blitt 
trykket.
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Strategisamling med korona-avstand (Foto: Allan Neset).

Et av kjennetegnene på vår organisasjon er 
at vi har en liten hjemmeadministrasjon. 
Det er også slik at vi er forholdsvis 
geografisk spredt med noen på Sørlandet 
og noen på Østlandet. Derfor kan det være 
godt å komme sammen og få sjansen til å 
samtale om fremtidsperspektivene og ikke 
bare de ordinære styresakene og daglige 
gjøremålene. 
    Vi var i år 11 deltagere som snakket 
om temaer som “Samarbeidspartnere 
ute”, “ Støttespillere hjemme”, “Langsiktig 
rekruttering”, “ Hvilke verdier ved EOM er 

det vi ønsker skal engasjere?” I tillegg var det 
satt av tid til bønn. 

Samarbeidspartnere ute 
Det er riktig å si at med tanke på vår størrelse 
så har vi et svært omfangsrikt og mangfoldig 
arbeid. Fra å være en ren Kina-misjon til så å 
bli Japan-misjon, er vi nå aktive på fire felt.
    Vi har tidligere i styret snakket om at det er 
mer enn nok, og at vi trenger å konsentrere 
oss om disse fremfor å søke etter nye. Det er 
selvsagt et godt og viktig poeng. Samtidig er 
det slik at flere av de områdene vi driver i er 

sensitive og til tider uberegnlige slik at det 
oppleves trygt å ha “flere ben å stå på”. 
    I Nord-Korea har det tidvis vært vanskelig 
å få inn ønsket hjelp. Det gjorde at vi fikk 
kontakt med forskjellige organisasjoner 
med det felles formålet å bringe hjelp til det 
nordkoreanske folk. Slik opplevde vi at når 
en dør lukket seg fant vi en annen åpning.
    Også i Kina har vi hatt utfordringer i det 
siste. I dette landet har vi vært engasjert i en 
rekke prosjekter de senere år som alle har 
vært vanskelige å følge godt opp på grunn av 
dagens forhold. 
    Så lenge det er mulig vil vi følge opp disse 
prosjektene, men vi vil også være åpne 
for nye muligheter her i vårt opprinnelige 
misjonsfelt. Når det gjelder eventuelt nye 
land å satse i er vi åpne for det. Vi vil da 
ha fokus på områder som det er naturlig å 
kombinere med dagens satsing. 
    Vi ser også at vi i noen sammenheng kan 
ha synergieffekter for eksempel ved at vi går 
inn i områder som i sin tur har lettere tilgang 
til de av dagens prosjekter som virker usikre.
    Vi er bevisste på vår visjon som er å nå de 
minst nådde i Asia med evangeliet. Derfor 
er vi også åpne for prosjekter eksempelvis 
i Sentral-Asia som har områder med 
enorme behov og liten tilstedeværelse av 
misjonsorganisasjoner. 

Støttespillere hjemme 
Vi ser også at vi har utfordringer her 
hjemme. Som tverrkirkelig misjon har vi 
inngang i mange forkjellige sammenhenger, 
men det betyr også at det er ingen 
menigheter, skoler mv som er eksklusivt 
forpliktet på vår virksomhet. Vi søker støtte 
der vi får en anledning. 
    Tidligere ble misjonen støttet av en stor 
mengde misjonsforeninger. De blir det 
færre og færre av. Vi ser at mange av dem 
som legger ned virksomheten i foreninger 
fortsetter givertjenesten enkeltvis. Dette er til 
stor glede og oppmuntring. 

STRATEGISAMLING I STRATEGISAMLING I 
NITTEDALNITTEDAL
De siste årene har vi hatt en samling med både stab og 
styre hvor vi snakker om “tingenes tilstand” og veien 
videre. I år var samlingen lagt til Nittedal, hjemstedet til 
vår nye styreleder Rolf Martin Næss, og også styremedlem 
Anne Johanne Botterud. 

TEKST  ALLAN NESET

    Vi er opptatt av å nå ut til stadig flere her 
til lands. Vi ønsker at vi på sikt kan få flere 
områderepresentanter rundt omkring i 
landet. Misjonsvenner som kunne tenke seg 
å være en slags stedlig representant for vår 
organisasjon på sitt hjemsted. 
    Vi vil gjerne komme rundt å ha møter og 
da hadde det vært flott å kunne ha noen 
“kjentfolk” i de forskjellige nærmiljøene. Så 
skulle du som leser dette kjenne at det er en 
oppgave du kunne tenke deg blir vi glade om 
du tar kontakt med oss på kontoret. 
    Vi vil også jobbe for å engasjere flere unge 
mennesker som sammen kan besøke større 
ungdomsarrangementer som festivaler, 
landsmøter, og også kristne skoler med tanke 
på team-turer og annet samarbeid.

Våre verdier 
Som nevnt innledningsvis snakket vi også 
om hvilke verdier vi vil skal kjennetegne 
vår virksomhet. Vi har den senere tiden blitt 
ledet inn i prosjekter med en klar humanitær 
profil. Dette opplever vi har vært viktig 
og riktig. Vi har hele tiden et evangelisk 
fokus på vårt arbeid. Vi skal fortsatt være 
Evangelisk Orientmisjon, og vi ønsker å tenke 
hele mennesket og gi både mat, helse, og 
frelse. 
    Et motto vi har lånt sier “Hjelp for i dag og 
håp for i morgen”. Slik ønsker vi å fremstå.
Ellers er vi opptatt av nøysomhet og klok 
forvaltning. 
    For oss er det viktig at en høy andel av 
innsamlede midler når ut til prosjektene. 
Vi har sagt at minst 80% skal ut og vi jobber 
med å utarbeide måter å måle dette på i 
regnskapene våre.
    Årets strategisamling ble oppmuntrende 
og gav bud om nye spennende tider for vår 
organisasjon. Fremfor alt er det viktig at vi 
går i Guds planer. Hudson Taylor sa at “ Guds 
arbeid, gjort på Guds måte, vil aldri mangle 
Guds støtte” Det tror vi på, og det ønsker vi å 
leve etter.
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Johannesevangeliet er ferdig trykket

Tanken var å trykke 50.000 eksemplarer 
av dette evangeliet på språket Telugu med 
tanke på gratis utdeling i landsbyene der 
menighetene i BA har sitt virke. Ganske raskt 
viste det seg at mange ville være med å støtte 
dette arbeidet, så antallet ble fort økt til 
100.000 eksemplarer. Det er en glede å kunne 
fortelle at trykkearbeidet nå er fullført. Dette 
har staben i BA fått ferdig samtidig med at 
de står midt i et vedvarende arbeid med å 
levere mat og annen hjelp til de fattigste i 
landsbyene.
    Vi takker alle som ble med på dette og 
ber om forbønn for det viktige arbeidet som 
gjenstår, nemlig det å få ut heftene til de som 
trenger det. Vær også med å be om at de som 
nå får lese Johannesevengeliet på eget språk 
må bli berørte og få et personlig møte med 
Jesus gjennom det de leser. 

I sommer skrev vi om et arbeid med å trykke 
Johannesevangeliet som pågikk i regi av Bethel Assembly 
(BA), en av organisasjonene vi samarbeider med i India.

Juhani Halonens datter, Teena, overrekker utstyr til leger på det lokale offentlige sykehuset. 

En innsats som blir lagt merke til

Sist skrev vi om at arbeidet som våre 
venner står i blant de fattige og sultne nå i 
koronatiden ble rost av politimyndigheter 
og presse. Nå skriver Juhani Halonen i 
Evangelistens Helping Hand (EHH) at leger 
fra det offentlige sykehuset har kontaktet 
dem. 
    Det var mens EHH gav helsehjelp og gratis 
medisiner til de fattige at leger fra sykehuset 
i Gokavaram tok kontakt og uttrykte sin 
store takknemlighet for at EHH så dedikert 
gav betingelsesløs hjelp til de som virkelig 
trengte det i samfunnet. Men de hadde også 
et spesielt ønske. De lurte på om EHH kunne 
skaffe 2 mindre pulsoksimetere til bruk på 
deres sykehus. 
    De fortalte at myndighetene hadde utstyrt 
dem med et stort apparat for dette formålet 
som var i flittig bruk, men på grunn av stadig 
nye covid-19 tilfeller var de ikke i stand til 
å ta seg av alle pasientene i tide. Derom de 
hadde hatt 2 ekstra målere ville det være 
svært nyttig. 
    De fortalte også at de hadde sendt en 
forespørsel til myndighetene, men at det 

var masse forsinkelser og byråkrati som 
gjorde at det ikke skjedde noe. Så Juhani tok 
utfordringen, skaffet 2 små pulsoksimetere 
og gav dem til det offentlige sykehuset.
    De kostet ikke mye sammenliknet med 
det store utstyret de hadde og de viste seg 
å være svært nyttige i arbeidet med å teste 
oksygennivået til pasienter som kom til 
covid-19 testing. 
    Legene og det øvrige personalet uttrykte 
stor glede over å få en slik gave fra EHH. 
Det var Juhanis datter Teena som dro til 
sykehuset og overrakte de 2 målerne til 
legene. Det var folk fra media tilstede som 
også uttrykte stor takknemlighet for EHH 
som tok sosialt ansvar og som sørget for 
nødvendig utstyr til det offentlige sykehuset. 
    Vi er glade for at Juhani og de andre i EHH 
på denne måten hjelper de som trenger det 
mest og samtidig bygger opp en enorm tillit 
blant både øvrighetspersoner og folk flest i 
sitt nærmiljø. Vi tror og ber om at det må få 
store positive konsekvenser for hele arbeidet, 
også det menighetsbyggende, og vi er glade 
for å kunne stå med i denne tjenesten. 

Johannesevangeliet har nå blitt delt ut i flere landsbyer.

Endelig kan denne eldre damen lese om Jesus på 
eget språk.

Vi har fortsatt fokus på hjelpearbeidet i India. 
TEKST  ALLAN NESET

TEKST  ALLAN NESET
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NORD-KOREA

Der er godt å se at arbeidet gror i Nord-Korea. 

TEKST ALLAN NESET  

Vi har nå fått en viss klarhet i situasjonen i deler av det 
arbeidet vi støtter i Nord-Korea, og vi ønsker igjen å rette 
fokus mot de store behovene vi utfordres på med tanke på 
å skaffe næringsrik mat og rent vann. 

Det såes i Nord-Korea

Støtten til 5 nye veksthus er effektuert og vi 
tenker oss at vi fremover vil trappe opp vårt 
engasjement. Som vi tidligere har antydet 
har vi funnet det riktig å samarbeide med 
flere organisasjoner slik at sjansene er 
størst mulig for at vi til enhver tid kan holde 
arbeidet i gang. 
    Vårt gode samarbeid med Christian 
Friends of Korea vil fortsette og vi vil 

samtidig også bruke 2 andre kanaler som vi 
har god erfaring fra med tanke på å få inn 
både personal og utstyr. Vi er også åpne for 
andre måter å opprettholde virksomheten på 
i dette for oss viktige arbeidet. 
    Vi har de senere årene hatt en trofast 
flokk givere som har støttet arbeidet i Nord-
Korea.  Noen av disse har spurt om det er 
slik at vi nå etter koronaen kom  har «lagt 

dette på is». Det har vi ikke. Vi har hele 
tiden fulgt med og hatt en dialog med våre 
samarbeidspartnere. 
    Vi har også som nevnt tidligere vært med 
på både innførsel av mange ti-talls tonn mat 
og bygging av nye veksthus, også i denne 
perioden. Fremfor alt er det viktig for oss å 
påpeke at vi selvsagt ikke bruker midler gitt 
øremerket til Nord-Korea på andre deler av 
vår virksomhet. Dersom deler av arbeidet av 
grunner vi ikke rår over blir satt «på vent», 
har vi sett at Gud åpner dører når tiden er 
inne. 
    Vi har derfor stor tro på, og frimodighet 
for, det viktige arbeidet som her har blitt oss 
betrodd. Og vi håper at mange vil stå med oss 
fortsatt også i denne delen av vingården.

Vi gleder oss over gode avlinger. 

Det er store veksthus av denne typen og tilhørende utstyr vi nylig har sendt 800.000 kroner til.
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Pastor Ohira i Takahagi sammen med kone og sønn

Kjære  venner!
Tusen takk for all forbønn og hjelp og støtte!

Besøk i nabomenighetene i sør 
Nylig var jeg på besøk i menighetene i 
Takahagi og Isohara som Orientmisjonen 
i sin tid plantet og bygget opp. Begge 
pastorene her sliter med helsa, men de er 
ved godt mot. Pastor Ohira i Takahagi er blitt 
70 år og har Krohn-sykdom, men han virket 
kjekk, gikk med stødige skritt.  Sønnen på 26 
flytter til Tokyo om noen dager for å jobbe 
som sekretær for en politiker der.
    Kona Mitsue er sykesøster på halv tid og 
har støttet sin mann hele veien. Vi fikk en 
fin bønnestund sammen.  De samles ennå til 
gudstjenesten der. 
    I Isohara virker pastor Iki og frue. Takk 
for forbønn for hennes skjoldbruskkreft . 
Kreften var blitt mindre ved forrige sjekk! 
Hun var utenfor og jobbet med blomster i Masse  hilsen  fra  oss  Morier

haven da jeg kom.  Så kom pastoren mens 
vi pratet. Han har dialyse tre ganger i 
uken.  Jeg måtte bare be inderlig for dem på 
veien hjem. Et fint bilde hang på veggen fra 
da Aslaug og Inger Johanne besøkte Japan 
siste gang ved 50 års jubileet for arbeidet 
her i 2001. Flere av de troende på bildet er 
døde, og jeg tror ikke det er noen nye som er 
kommet med siden. 
    Be at evangeliet må få komme til i disse 
traktene som ikke har andre menigheter 
så langt jeg vet. Takahagi har ca 30.000 
innbyggere og Isohara er sentrums byen for 
en sammenslutning på 45.000.  Det var her 
våre tidligere misjonærer Sylvi Gravklev 
og Borghild Horgen i Takahagi, og Aslaug 
Brustad og Inger Johanne Jørgenrud i Isohara 
la ned så mange år av sine liv!

SVEIN LØVDAL : 
Møter Tryggheim bedehus, Evje: 
Fredag 16. okt. kl. 19:00 
Lørdag 17. okt. kl. 19:00 
Søndag 18. okt. kl. 11:00 
Kjosen bedehus sammen med Marianne Elle 
Fredag 23. okt. kl. 19:00 
Rotnes kirke  
Søndag 25. okt. kl. 11.00 
Moen bedehus 
Søndag 25. okt. 19:00 
Lillestrøm Frikirke 
Søndag 15. nov. kl. 11:00 
Sandefjord Normisjon  
Søndag 15. nov. kl. 19:00 
Holt bedehus 
Tirsdag 19. nov. kl. 19:00 

ROALD FØRELAND: 
Bjelland bedehus 
Torsdag 29. okt. kl. 19:30 
Finsland bedehus 
Torsdag 5. nov. kl. 19:00

ALLAN NESET: 
Sannidal bedehus 
Torsdag 12. nov. kl. 19:00 
Langeland bedehus  
Onsdag 18. nov. kl. 19:30  

FESTPLAGG GIR MAT 

KORT FRA KINA 

Giveren ville være anonym, men sendte oss bilde 
av  bunaden.

Vi får stadig hyggelige henvendelser fra 
folk som har funnet på noe ekstra for å få 
inn penger til misjonen. Nylig var det en 
trofast misjonsvenn som fant ut at hun 
ikke lengre hadde bruk for bunaden sin og 
at det var altfor galt at den bare hang der. 
Hun besluttet å selge den og det innbrakte 
26.000 kroner til vårt arbeid. 
    Vedkommende som har vært brennende 
opptatt av misjon i Asia i over 45 år ønsket 
at pengene skulle gå til det arbeidet vi 
støtter i Nord-Korea. Hun ville gjerne 
bruke 20.000 på et nytt veksthus og 6000 
kroner til frø. Fantastisk å tenke på at et 
festplagg fra Norge kan gi mat og fornyet 
livsmot til en svært stor menneskemengde 
i Nord-Korea.

De populære papirklipp-kortene fra Kina 
har nå kommet. 

I tillegg til de tradisjonelle julekortene, har 
vi nå fått en del kort med kristne motiver 
og bibelvers som kan brukes til forskjellige 
anledninger hele året.

Ta kontakt med kontoret for bestilling. 

12 13

JAPAN

MØTEOVERSIKT (Perioden 15 - 20.  nov.). 



.

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”

HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN

 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.”

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

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

KINA NORD-KOREA INDIA

Takk for alle de som har fått 
mat og annen hjelp siste 
tiden. 

Be om at mange må oppleve 
frelse gjennom arbeidet. 

Be om fornyet og vedvarende 
kraft til medarbeiderne i EHH 
og BA. 

Be for familien til Sunil Kamar. 
Be om håp og trøst for dem i 
denne vanskelige tiden.  

JAPAN NORGE

Takk for forbedret helse til 
mange som har slitt med 
sykdom. 

Be om fortsatt helbredelse til 
de som sliter. 

Be for menigheten i Taira at 
de må oppleve Guds kraft og 
ledelse. 

Be om styrke til familien 
Mori i alle deler av den 
mangfoldige tjenesten de  
står i.

Takk for stabile gaveinntekter 
i et spesielt år.

Be om visdom til stab og 
styre, at de fortsatt må ha en 
god og riktig forvaltning av 
ressursene. 

Be om en god oppfølging av 
planene som ble samtalt om 
på årets strategisamling. 

Mitt ord vender ikke 
tomt tilbake til meg, men 
utfører det jeg vil og 
fullfører det jeg sender 
det til.

                       Jesaja 55:11

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

Takk for at Gud holder sin 
hånd over sitt folk i Kina. 

Be om fornyet og styrket 
enhet mellom de kristne 
i husmenighetene og den 
offisielle kirke. 

Be om at det må legge seg 
til rette for økt støtte til 
prosjekter i Kina.

Takk for at vi igjen kan 
være delaktige i konkrete 
prosjekter.

Be for ledere og 
øvrighetspersoner i Nord-
Korea at de må bli berørt av 
Herrens nåde. 

Be for velsignelse over 
arbeidet med de nye 
veksthusene vi er involvert i.
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Bruk konto:

3000.15.76719
eller Vipps 70393

– Med din hjelp sprer vi håp!

Hjelp oss å så ut Guds kjærlighet 

Arbeidet nytter og Gud skal ha æren EOMs daglige leder kan bekrefte at arbeidet nytter og at 
vår innsats gir næringsrik mat til de som virkelig trenger 
det.

Mulighetene for å få inn hjelpen til Nord-
Korea har nå blitt bedre og vi har nettopp 
sendt inn midler til bygging av 5 nye veksthus. 

Behovene i dette landet er enorme og 
har iallfall ikke blitt mindre etter vi fikk 
koronapandemien. Vi opplever dette som vårt 
kall og ønsker fornyet og vedvarende fokus på 
denne tjenesten. 

Håper også du som leser vil være med å spre 
håp.


