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Som dere kan lese om i denne utgaven av bladet har vi
innledet et nytt samarbeid med en organisasjon i India,
Christ’s Disciples Fellowship (CDF). Det er styrets holdning
at vi er åpne for nye samarbeidsmodeller som vi opplever
er i tråd med de visjoner vi har for vår virksomhet.
Samarbeidet med CDF ble til gjennom vår kontakt med folk
fra Stefanusalliansen her i Norge. Det begynte med praktisk
hjelp i forbindelse med pengeoverføring og har utviklet seg
naturlig videre. Organisasjonen har hovedkontor i Kolkata
(tidl. Calcutta) og sin virksomhet nord-øst i India.
EOM overtok for noen år siden ansvaret for arbeidet som
Evangelistens Misjonstjeneste hadde bygget opp i India.
Dette innebar at Roald Føreland ble daglig leder også for
Misjonstjenesten.
Den senere tiden har vi hatt mye fokus på arbeidet i India,
og dette arbeidet vokser stadig og har blitt en stor og
viktig del av vår samlede virksomhet. Føreland opplevde
derfor at det var tid for å la noen andre overta den daglige
ledelsen, og har overgitt ansvaret til vår medarbeider,
Svein Løvdal. Føreland fortsetter som daglig leder av EOM.
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Forsiden: Noen av de mange tusen barna
som får et daglig måltid gjennom et
prosjekt vi støtter i Nord-Korea.

Tidligere styreleder Arild Nordlie og regnskapsfører Tore Svendsen
og besøkte tidligere i år vår nye samarbeidspartner Christ’s Disiples
Fellowship. Her sammen med lederen Arabinda Dey.

Hvordan hjelpe et folk i nød uten å støtte regimet?
I den senere tid har det vært mye fokus
på hvordan Nord-Korea forsøker å skaffe
midler til regimets opprustning på tross av de
internasjonale sanksjonene. Bistandsmidler
kan også komme på avveie. Det er derfor at
det er vanskelig å hjelpe mennesker i verdens
strengeste diktaturstat.
Matproduksjon
I følge tall fra FN lider mer enn halvparten
av befolkningen av underernæring.
Et av de viktigste målene er å få opp
matproduksjonen. Ikke bare gi mat, men
hjelpe i gang med økt matproduksjon. Vi gjør
dette ved å levere veksthus som produserer
næringsrike grønnsaker.
Siden 2011 har vi levert mer enn 200
veksthus som har produsert flere tusen tonn
med mat. Vi har også levert flere hundre kilo
med høykvalitets grønnsaksfrø. For eksempel
vil en kilo kålrabifrø gir mer enn 10 tonn
kålrabi.
Boikott og Covid 19
Hele verdenssamfunnet innførte i 2018
en veldig streng boikott av Nord-Korea på
grunn av deres atomvåpenprogram. Denne
boikotten rammer hele landet, men rammer
de fattigste aller hardest.
I tillegg har Nord-Korea selv hermetisk
stengt grensene på grunn av Covid 19. Vi
har samarbeidspartnere som fremdeles er
operative inne i landet både med veksthus,
rent drikkevann og annen matproduksjon.
De kan fortsette med dette da de har
tilstedeværelse inne i landet.
I den senere tid har det vært mye fokus
på hvordan Nord-Korea klarer å unngå
det internasjonale samfunnets sanksjoner
og skaffe penger til regimet ved hjelp av
kriminelle midler slik som narkotika og

våpenproduksjon. Det har også vært et
tema at bistandsmidler kan havne hos
myndighetene. Derfor er det veldig viktig
med kontroll av at hjelpen kommer frem. Vi
har fulgt opp hjelpesendingene ved stadige
besøk i landet, men dette har vært umulig
siden mars i år.
Våre samarbeidspartnere har
tilstedeværelse i landet og kan på denne
måten se at hjelpen kommer frem.
Bistand bryter ned fiendebilder
Så kommer altså spørsmålet: Er det mulig å
hjelpe folket uten å støtte regimet? Vi mener:
Ja! Alle veksthusene, vannpumpene og
vannforsyningsanleggene våre er satt opp i
nærheten av sykehus eller barnehjem. Maten
går til pasienter som, i tillegg til sykdommer
som tuberkulose, hepatitt og annet, lider av
underernæring.
Dette handler om å hjelpe mennesker i den
ytterste nød. Vi har en oppdragsgiver som sa:
“Jeg var sulten og dere gav meg mat, jeg var
tørst og dere gav meg drikke. Det du gjorde
mot en av mine minste, gjorde du mot meg”.
For to år siden møtte jeg en
sykehusdirektør som nettopp hadde fått et
vannforsyningsanlegg der hele sykehuset
hadde fått rent drikkevann. Tidligere måtte
de hente vann med okse og kjerre.
Den strålende sykehusdirektøren ba
meg overbringe takk til de som hadde gjort
det mulig å hjelpe pasientene med rent
drikkevann. I tillegg til at det er viktig å gi
mennesker mat og rent drikkevann, ser vi at
bistand bryter ned fiendebilder.

Roald Føreland

Daglig leder, EOM
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Barnemøte i en landsby utenfor Kolkata.

NYTT SAMARBEID I INDIA
Landsens menighet ved grensen til Orissa.

Styret i Evangelisk Orientmisjon har besluttet å inngå
et samarbeid med organisasjonen Christ’s Disciples
Fellowship (CDF) som driver arbeid i India.
Her forteller tidligere leder av Stefanusalliansen, Bjørn
Wegge, om denne organisasjonen.
TEKST OG BILDER BJØRN A. WEGGE

Calcutta, eller Kolkata som byen heter
nå, er en av verdens største metropoler.
Overbefolket, berømt, beryktet og beundret.
Fra 1773 til 1912 var den hovedstaden i
Britisk India og ble i lang tid betegnet som
Østen Juvel. Fordums glanstid er for lengst
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forbi. Derimot var det den overveldende
fattigdommen i Kolkata som skulle gjøre den
katolske nonnen Mor Teresa verdensberømt
for sitt barmhjertighetsarbeid.
Men også nordmannen og misjonæren
Dr. Olav Hodne, som bygde fortauskoler for

slumbefolkningen i 1970-80 årene, gjorde
Kolkata kjent for nordmenn flest.
Misjonær Hodne var imidlertid ikke bare en
usedvanlig dyktig fattigdomsbekjemper og
«misjonsdiakon» i det østlige India.
Den norske misjonslederen var også en
årvåken disippelbygger av rang i sitt møte
med unge, kristne indere på sin vei gjennom
storbyslummen.
Ved en tilfeldighet møttes Hodne og
inderen Arabinda Dey i Calcutta i 1975. Dey
var da 29 år gammel og hadde vært kristen
i fem år. Hodne sier selv i sitt forfatterskap
at han ble betatt av den, på mange måter,
uerfarne og nyfrelste inderens trosiver.
Litt etter litt ble misjonær Hodne den unge
Arabindas viktigste mentor, og som i sin
rådgivning vektla menighetsplanting, kristen
litteratur-misjon og hverdagsdiakoni som en
del av kirkens helhetsoppdrag.
I 1976 ble virksomheten fast etablert under
navnet Christ’s Disciples Fellowship (CDF)
med egen bibelskole, enkelt kirkebygg og

barneskole. Alt beliggende i Kadihati like ved
storflyplassen i utkanten av storbyen.
Den første bibelklasse ble organisert i
1978. Siden den gang har virksomheten
dannet kristne menigheter i 22 landsbyer
i India. Men også Andaman-øyene i
Bengalbukten og tettsteder i det sørlige Nepal
har fått besøk av CDFs evangelister.
Som et resultat av denne grensekryssingen
har Nepal i dag 12 menigheter i ulike
landsbyer. I tillegg er det bygget fem kristne
barneskoler i det bengal-språklige området
av India.
CDF legger stor vekt på evangelisering
ved bruk av bibeltraktater og ulike moderne
media. Arabinda selv vitner alltid i møte med
mennesker om hvordan han som ung ble
grepet av den kristne tro ved å lese Det nye
testamentet.
Misjonær Hodne (1921-2009) kalte gjerne
Arabinda Dey og hans medarbeider for
«kristne herolder», med en usedvanlig
frimodig vitnetrang.
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Glade naboer får etterlengtet besøk av Arabinda Dey.

Mens Arabinda på sin side understreker
hvordan den fromme norske vennen lærte
ham til ikke å stå i avstand fra dem han
skulle møte på sin vei gjennom livet. - Rop
gjerne evangeliet ut med hjertets jubel, sa
Hodne til den unge Arabinda allerede i 1975.
Samtidig som Olav Hodne understreket
hvor viktig det var for de kristne i India å
vise medfølelse og barmhjertighet overfor de
utstøtte og fattige som daglig befinner seg på
«kirkens dørstokk».
Derfor har Christ’s Disciples Fellowship
denne sommeren, gjennom økonomiske
gaver fra Evangelisk Orientmisjon, sørget
for livsviktig hjelp til noen tusen fattige,
rammet av Covid-19 epidemien. De fleste bor
i landsbyene rundt kirkesenteret i Kadihati.
Denne nødhjelpen har spredt seg som
«Kristi brev» (2. Korinterbrev 2:14) og
gitt fornyet kontakt mellom den fattige
lokalbefolkningen og CDF, forteller lederen
Arabinda Dey. Arabinda bringer sin hilsen
til kristne medsøsken i Norge og takker
for et velsignet medarbeiderskap over
landegrensene.

Arabinda og Prasanta Dey. Det nåværende
lederskapet.

Fødselsdag med fokus på misjonen

Erik Wiborg sammen med tidligere misjonsleder Bjørn Wegge.

Skolebarn fra slummen som har fått et helt nytt liv gjennom arbeidet til CDF.
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Erik Wiborg fylte nylig 75 år. I stedet for
gaver til seg selv oppfordret han sine venner
til å støtte vårt nye prosjekt Christ’s Disciples

Fellowship (CDF) i Kolkatta. Resultet ble
14.650 kr. Erik Wiborg kjenner Arabinda Dey,
leder for CDF helt siden 1980-tallet.
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Vår samarbeidspartner leverer et måltid om dagen til 14.000 barn på barnehjem og skoler.

måneder så langt.
Utfordringene som fra før var store for så
mange i dette landet, har blitt større og gjør
situasjonen svært vanskelig.»
Selv om det er riktig som CFK skriver
at det har vært umulig for dem å besøke
prosjektene i landet i dette spesielle året, så
har det vært mulig å få inn en del hjelp.
I tillegg til CFK samarbeider vi med flere
organisasjoner slik at vi skal sikre oss de
beste muligheter for til enhver tid å kunne
bidra. Derfor har vi den senere tiden kunnet
bidra til nye veksthus i samarbeid med en
annen organisasjon.
Vi har tidligere fortalt om et samarbeid
hvor vi var med på å frakte inn nær 70 tonn
mat i jernbanevogner fra nord. Vi tenker
oss å ha et fortsatt samarbeid med denne
organisasjonen.  

Vi har også forsterket samarbeidet med en
organisasjon som driver med produksjon av
soyamel og gjødsel og også har eget bakeri
som gir mat til trengende barn. Denne
samarbeidspartneren gir mat og soyamelk til
14000 barn hver dag.
Det er fantastisk å se hvor mange
mennesker som får hjelp og også erfare at
hjelpen kommer til de som trenger det mest.
Med et land som Nord-Korea er det fort å
tenke at hjelpen kan havne i «feil hender»,
og at det er vanskelig å ha kontroll på
de forskjellige prosjektene. Vi opplever
at hjelpen kommer frem, og vi får gode
tilbakemeldinger og rapporter fra våre
samarbeidspartnere.
Det er svært viktig å opprettholde fokus på
Nord-Korea nå i disse tider.

Veksthus i Norge blir til veksthus i
Nord-Korea.

veksthus i Nord-Korea.
Vi er svært takknemlige for innsatsen til
denne gjengen som siden 2017 har bidratt
med rundt 244.000 kroner til vårt arbeid i
Nord-Korea.

Hvordan går det i Nord-Korea?
Vi i staben får forholdsvis ofte spørsmål om hvordan det
står til i Nord-Korea i disse tider med virus-pandemi.
TEKST ALLAN NESET

Det er klart at det er utfordrende å skulle ha
oversikten i et så lukket land. Det kan også
være utfordrende noen ganger å ikke kunne
formidle fritt fra arbeidet.
Vi har kontakt med flere som har
virksomhet i landet, og vi kjenner oss trygge
på at de prosjektene vi er involvert i har blitt
ivaretatt, også i dette spesielle året.
CFK som lenge har vært vår hoved
samarbeidspartner har måttet ha mye «på
vent» dette året, og skriver i en melding:
«Vi er så takknemlige for e-poster,
telefoner og oppmuntrende hilsener den
siste tiden. Mange kontakter oss og sier at de
ber for oss og arbeidet vi står i, og det gjør
godt. Mange takk for trofast støtte til vår
organisasjon og til det nordkoreanske folk.
Det er nå over et år siden sist vi kunne
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besøke Nord-Korea. Høsten er som regel
svært vakker i nord, med innhøsting
av moden grøde fra sent i august til ut i
november.
I år må nordkoreanerne, i tillegg til lange
dager med innhøsting, delta i en 80 dager
lang dugnad beordret av myndighetene.
Dette for å få reparert bygninger, veier og
annen infrastruktur som har blitt ødelagt av
høstflommer.
Det vil være mange områder som i år
ikke vil kunne høste noe særlig på grunn
av katastrofale tap som skyldes tyfoner og
oversvømmelser.
Og mange må selvsagt også slite med
forverringer på grunn av karantener og
nedskjæringer som følge av covid-19 viruset.
Grensene har i all hovedsak vært stengt i 9

Dugnadsgjengen vår har satt opp et veksthus
for en av våre givere.
I stedet for lønn går pengene til prosjekt
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Flere koronadødsfall i medarbeiderflokken
I forrige utgave av bladet
skrev vi om en av pastorene
i Evangelistens Helping
Hand (EHH) som døde av
covid-19 viruset.
TEKST ALLAN NESET

Noen av barna som daglig får mat.
Vi støtter stadig flere prosjekter i Nord-Korea men veksthus utgjør fremdeles hovedvekten.

Like etter fikk vi melding om at flere
medarbeidere var smittet og at tallet på døde
økte forholdsvis dramatisk.
Bethel Assembly (BA) meldte at 12 lokale
pastorer eller evangelister var døde og
så opplyste EHH at ytterligere 6 fra deres
menigheter var døde av viruset.
Det totale antallet er dermed oppe i 19
døde, og det er helt klart en dramatisk
situasjon, spesielt for de familier og
menigheter dette gjelder.
Det vi også ser er at det ikke bare er eldre
pastorer som blir alvorlig syke, men at det
blant de døde også er yngre medarbeidere.
Det ser heldigvis ut til at tallet på døde
har stagnert, og i de siste ukene har vi
ikke fått melding om nye tragiske utfall av
viruset. Imidlertid er det fremdeles enorme
utfordringer knyttet til spredning av viruset.
Restriksjoner og nedstenging gjør at det
fremdeles er store behov med å skaffe mat
og annet nødvendig for livsoppholdet for
mange fattige, og våre gode medarbeidere i
EHH og BA jobber trofast videre med både
matutdeling og annen hjelp der hjelpen
trenges mest.
Nytt tiltak
I denne situasjonen som selvsagt ikke bare
gjelder våre to samarbeidsorganisasjoner,
har Juhani Halonen kommet opp med en
god ide. Juhani har lenge vært leder for et
fellesskap av alle evangeliske pastorer i hele
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Avisen skriver om at Juhani deler ut pengehjelp til
en kvinne som har mistet sin pastormann på grunn
av korona.
distriktet, og han har utarbeidet en ordning
som skal sikre noe hjelp til de etterlatte
dersom en pastor dør.
Et enkelt skjema som inneholder en avtale
om at man betaler inn et lite beløp til en
«hjelpekasse» som etterlate kan få hjelp fra.
Alle lederne i de forskjellige organisasjonene
har sagt at de vil oppfordre sine folk til å bli
med på denne ordningen.
Til sammen er det mer enn 5000 pastorer i
det som kalles «East Godavari District Pastors
Fellowship», og foreløpig har 2000 av disse
blitt medlemmer av ordningen og dermed
sikret seg en aldri så liten forsikring for de
etterlatte om noe skulle hende.
Takket være denne gode ideen har
fellesskapet det siste året hjulpet 53 familier
som har mistet familieforsørgeren som var
pastor.
Denne ordningen som Juhani fikk etablert
er så bra og spesiell i dette området at media
har kommet for å intervjue ham om dette.
Han fikk mye berettiget ros for initiativet og
for at man så at dette virkelig gav hjelp til
familier som hadde mistet noen.
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JOHANNESEVANGELIET

Medarbeidere i Bethel Assembly på vei for å dele ut Johannesevangeliet.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet som Bethel
Assembly startet med å trykke Johannesevangeliet på
det lokale språket Telugu med tanke på gratis utdeling i
landsbyer.

Det er gledelig å kunne bidra til at barn får tilgang på Guds ord på eget språk.
To barn som i tillegg til mat også har fått Johannesevangeliet av folk fra Bethel. Assembly

TEKST ALLAN NESET

Vi har fått rapporter om at heftene blir godt
mottatt og lest, og distribusjonen har også
fungert bra slik at evangeliet har kommet ut
til de som trenger det.
Vi som har som visjon å nå de minst
nådde med evangeliet, opplever dette med
å gjøre Guds ord tilgjengelig for stadig nye
mennesker som svært viktig. Vi er derfor
glade for å kunne fortelle at vi øker innsatsen
for dette prosjektet og trykker opp et større
antall.
Det begynte med at vi tenkte å støtte
trykkingen av 50.000 eksemplarer, men dette
ble raskt økt til 100.000. Nå har vår trofaste
giver som brenner for denne type arbeid sagt
at han gir 200.000 kroner dersom vi klarer å
samle inn samme beløp.
Det tror vi at vi skal klare, og vi kan dermed
trykke til sammen 200.000 eksemplarer. Bli
gjerne med og støtt oss i dette prosjektet.
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Endelig kan denne eldre damen lese om Jesus på
eget språk.
200.000
150.000
100.000
50.000
0

Gaveløfte
200.000 kr
Samlet inn
til nå:
97.000 kr
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Hvordan står det til med norsk misjon?
TEKST HANS AAGE GRAVAAS, GENERALSEKRETÆR I NORME

Misjonsstatistikken for 2019 foreligger.
Dette er interessant lesning. Her kan vi lese
at organisasjonene og kirkesamfunnene
i NORME (Norsk Råd for Misjon og
Evangelisering) og Digni totalt har minst
300.000 medlemmer.
Av disse medlemmene er omtrent 80.000
under 26 år. De har 10.000 ansatte, som i
2019 utførte 7.400 årsverk.
I 2019 ble det samlet inn 1,8 milliarder
kroner, og medlemsorganisasjonene
mottok enda mer i offentlig støtte til sine
nasjonale og internasjonale virksomheter.
Engasjementet er stort. Misjons-Norge er en
betydelig sivilsamfunnsressurs.
Samtidig ser vi en negativ utvikling når det
gjelder internasjonal misjon, i hvert fall hva
misjonærutsendelser angår. Nedgangen på
antallet utsendinger har skjedd jevnt og trutt
over de siste 15–20 årene.
Dette kan ha forskjellige årsaker.
Organisasjonenes egne prioriteringer og
strategier er en mulig årsak, utsendingenes
egne ønsker og behov en annen.
Det er også verd å merke seg at de store
misjonsorganisasjonene innrapporterer
færre langtidsutsendinger mens mindre
organisasjoner øker. Alt dette kan det være
grunn til å se nærmere på.
Men utviklingen av norsk misjon skjer
ikke i et vakuum. Vi må også forholde oss til
den internasjonale utviklingen. Svekkelse
av kristendommens posisjon i vesten gir oss
endrede oppgaver her hjemme.
Vekst i sør og øst innebærer også at vi i
vårt internasjonale arbeid må utvikle nye
modeller for samarbeid med nasjonale kirker
og andre internasjonale partnere.
Våre mannskaper, budsjetter og strategier
må samordnes med deres.
Tiden for «solo-raids» er forbi. Evnen til

14

JAPAN

Julehilsen
fra Japan

Hans Aage Gravaas.
samarbeid er viktigere enn noensinne. Unge
norske misjonærer med «neo-koloniale»
personlighetstrekk vil få problemer. Sammen
blir et stadig viktigere ord.
Selv om det er god grunn til å gå
strategiene etter i sømmene, er det også
grunn til å se på hva som har skjedd med
rekrutteringen. Er misjonærkall blitt
historie?
For få tiår siden henvendte store
grupper av unge mennesker seg til
misjonsorganisasjonene. – Jeg har
misjonærkall, kan dere sende meg? Nå
er situasjonen til dels snudd på hodet.
Misjonsorganisasjonene utlyser stillinger og
spør: – Vi har noen ledige stillinger, hvem vil
reise for oss?
Trange budsjettrammer og detaljerte,
strømlinjede strategier er gjerne det som
møter utsendingene. Langt på vei er dette
bra.
Misjonsorganisasjoner bør selvsagt
være mer opptatt av gavnet enn
av navnet. Samtidig er det viktig å
bygge opp under det potensialet som
utsendingene selv representerer. Deres
initiativ, relasjonsbygging, samarbeid og
gjennomføringsevne er – i tillegg til deres
åndelige utrustning og faglige kompetanse –
viktig.

I år er det lille Stine Kiho som er midtpunkt på familiebilder.

Kjære trofaste misjonsvenner!

Ønsker dere alle en riktig rik og velsignet jul!
Det har vært et skremmende år for mange
med Korona som bølger frem igjen og igjen.
Men vi vet at det er et av tegnene på at Jesus
snart kommer igjen!
Hjertelig takk for så trofast forbønn og
så mange gaver! Gud har holdt oss oppe og
friske, og vi har stort sett hatt møter som før,
og mye evangelisering har også skjedd.
Da det ble alvor med pesten, hadde vi jo et
team på 4 unge fra USA for noen måneder,
som vi ikke bare kunne mure inne. Akira fikk
laget traktater om deres liv, og det ble delt ut
forsiktig, og alt gikk bra. De dro tilbake trygt
i mai.
Det var en stor seier for Guds rike i
dette området at “Babaji” som han kalles,
brahminer fra Nord-India, tidligere yogalærer i byen vår, som nå driver indisk mat

spisested, og hans kone Yukiko, ble døpt i juli.
Det er nå syv av hans bekjente som har hørt
om hans omvendelse, som også vil ha Jesus
inn i sitt liv og tenker på dåp.
I familielivet har vi enda ikke fått tatt
familiebilde, det er helst bare blitt bilder av
barnebarnet vårt i sentrum! Vi takker Gud
for Stine Kiho som er blitt 7 måneder og
strutter av liv og glede.
Hjertelig hilsen til dere alle kjære med
bønn om gjensyn snart.
Akira, Paul Mondo, David Chikara og Mitsuki
med Stine Kiho og Hanna Izumi
ved Anniken

Masse hilsen fra oss Morier
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Med lidenskap for dei som endå ikkje har høyrt

«Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar», det er oppdraget me har fått.

I midten av oktober vart den nasjonale M28-konferansen
i Bergen gjennomført for andre år på rad, med fokus på
unådde folkeslag.
TEKST MARIANNE ELLE

16 arrangørar stod bak konferansen, og
visjonen er at konferansen skal styrke norske
forsamlingar og organisasjonar sin innsats
for å nå unådde folkeslag med evangeliet. I
Matteus 28 finn me Misjonsbefalinga, difor
er namnet på konferansen “M28”.
Gjennom heile bibelen kan me sjå Guds
plan og hjarte for nasjonane, og det står
i openberringa at det skal vere nokon frå
kvar stamme, tungemål, nasjon og folk føre
tronen. Konferansen var svært inspirerande,
men kom også med eit utfordrande bodskap:
Fylgjer me eigentleg oppdraget vårt,
misjonsbefalinga om å gjere alle folkeslag til
disiplar? Korleis skal alle folkeslag høyre viss
veldig få vil gå?
Joshua Project
Joshua Project er eit forskingsinitiativ som
ynskjer å setje søkjeljos på dei etniske
folkegruppene i verda med færrast
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tilhengarar av Jesus.
For at me skal både forstå - og fullføre
misjonsbefalinga, er det viktig med nøyaktig
og oppdatert informasjon om etniske
folkegrupper.
Joshua Project har data og informasjon om
folkegruppene i verda, og ein reknar med at
i dag er det ca. 17 000 folkegrupper i verda.
Av dei 17 000 folkegruppene reknast 7400 av
gruppene som unådde, noko som vil seie at
heile 3 milliardar menneske framleis ikkje
har høyrt evangeliet.
Oppdraget
Me som Jesu etterfølgjarar og disiplar har
fått eit oppdrag som me må ta på alvor. Det
er lite misjon blant unådde no i dag, og heile
90 % av alle utsendingar går til områder der
det allereie finst kristne.
Det er framleis 7400 unådde folkegrupper i
verda. Kor lenge må dei vente på evangeliet?

I Matt 24:14 står: “Og dette evangeliet
om riket skal forkynnast i heile verda til
vitnemål for alle folkeslag, og så skal enden
koma”.
Enden vil altså ikkje kome før oppdraget
er fullført, og me må vere strategiske og
kreative i organisasjonane, forsamlingane,
og som enkeltmenneske i korleis me når dei
unådde.
Alle kan vere med
Jeannie Marie var ei av gjestetalarane på
konferansen, og ho hadde mange vitnesbyrd
om korleis Gud brukte ho i dagleglivet i møte
med menneske som ennå ikkje er frelst.
Det er viktig å understreke at ikkje alle kan
reise ut og krysse kultur- og landegrenser,
men me kan likevel vere med i oppdraget der
me er, med dei gåver og nådegåver me har
fått.
Det finst unådde i Noreg, og me må kanskje
tørre å gå til dei som er annleis enn oss, med
andre religionar og livssyn. Me er velsigna
for å velsigne andre, og dette kan me gjere
i nabolaget, i nasjonen vår eller utanfor
nasjonen.
Alle kan også være med å be for dei
unådde - be om at evangeliet skal nå fram,
og at Herren må kalle på sine arbeidarar.
Me må også vere sendeforsamlingar og
sendeorganisasjonar som sender ut dei
Herren kallar til å gå.

Evangeliet når fram under forfølging
Under konferansen fekk me også rapport frå
ein medarbeidar om at evangeliet når fram i
land der det er sterk forfølging.
I desse landa blir Jesu namn større enn
makter og myndigheiter, og heile landsbyar
blir frelst. Mange blir totalomvendte
etterfølgjarar av Jesus, og dei vitnar og er
i brann for han, til tross for all forfølging,
tortur og fengsel.
Me må halde fram med å tenke og be for
dei som lev under press og forfølging, at dei
må halde ut og at Jesu namn kan spreie seg.
Innhaldet i denne konferansen var midt i
blinken for kva me i EOM har fokus på. Me
har lenge vore opptatt av forfølgde kristne,
og ikkje minst av unådde gruppe.
Me har sagt at me ynskjer å nå dei minst
nådde i Asia med evangeliet. Me håpar du
som lesar også i tida som kjem vil vere med
oss i denne viktige oppgåva.

ORIENTMISJONEN TIL UNÅDDE

EOM støtter arbeid blant tre kinesiske
minoritetsgrupper.
Vi støtter også trykking av nytestamenter på 89
språk som ikke har hatt noen bibelske skrifter
fra før. Alle disse er i India.

Mange har framleis ikkje høyrt evangeliet. Me kan alle vere med i oppdraget om å nå ut.
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Lederskifte i Evangelistens Misjonstjeneste

Det er dette som er livet

Da Evangelisk Orientmisjon for rundt 10 år siden først
etablerte et samarbeid med, og senere overtok hele
ansvaret for Evangelistens Misjonstjeneste, var det
naturlig at vår leder Roald Førland også ble leder for dette
arbeidet.

Kristina Jølstad Moi er en betydelig misjonsvenn. Hun
har vært med og sunget på flere av våre misjonsmøter i
Kristiansand.
TEKST ROALD FØRELAND

Hun var blant annet med på det aller første
møte med fokus på Nord-Korea i 2011. Tema
den gangen var “å tenne lys i mørke”. I så
måte var Kristinas sanger veldig relevante.
Nå har Kristina laget en CD med høy
kvalitet både musikalsk, innholdsmessig og
ikke minst åndelig.
Hun har en alvorlig kreftdiagnose
og det er ikke usannsynlig at hun står
ved avslutningen av livet, kun 49 år
gammel. Likevel sier hun at hun har det
bedre enn noen gang.
“-Det handler først og fremst om å kjenne
at Gud har kontroll, jeg får hvile i hans trygge

favn, og gjennom å få hvile, så har jeg funnet
en ro jeg aldri har kjent på før. Jeg har vært
en Martha og er nå blitt en Maria.
Jeg har alltid trodd på bønn, men nå
erfarer jeg hva bønn er og hva det gjør med
meg. Og ikke minst så makter jeg ALT i ham
som gjør meg sterk,” sier Kristina og legger
til med glimt i øye: “-Og så stoler jeg på at det
lysner.”
Et helt usedvanlig sterkt vitnesbyrd.
Noen av hennes dype åndelige erfaringer
deler hun på denne CD-en som er til både til
oppbyggelse, inspirasjon og trøst for alle som
lytter til den. Vi er takknemlige for at vi kan
viderebringe dette vitnesbyrdet.

Kristina Jølstad Moi.

Pris for CDen er 200 kr, og overskudd av
salget går til prosjektene i Nord-Korea. Den
kan bestilles fra kontoret, tlf 9013 8020 eller
epost eom@eom.no

Her overrekkes «stafettpinnen».
TEKST ALLAN NESET

Av enkelte praktiske og formelle grunner
har Misjonstjenestens arbeid i India blitt
værende som en egen stiftelse med eget
styre. Dette er et styre som blir oppnevnt av
EOMs styre og styret i bladet Evangelisten, og
hvor EOM skal ha flertall og styreleder.
Den senere tiden har arbeidet i India blitt
svært omfattende og vi har hatt mye fokus
på denne virksomheten. I tillegg har vi
fremdeles prosjekter i Japan og Kina og ikke
minst i Nord-Korea. Dette har ført til at vi har
gjort en forandring i staben.
Svein Løvdal som i flere år har virket som
forkynner og informasjonsmedarbeider i
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EOM har nå overtatt det daglige ansvaret for
Misjonstjenesten.
Løvdal har godt kjennskap til arbeidet
i India og har vært reiseleder på flere
gruppereiser til våre samarbeidspartnere i
Andhra Pradesh provinsen.
Han har gjennom dette også etablert
god kontakt med lederskapet både i
Evangelistens Helping Hand og Bethel
Assembly.
Misjonstjenesten vil fortsatt være en
integrert del av EOMs totale virksomhet, og
vi er glade for å kunne si at Roald Føreland
vil fortsette som EOMs daglige leder.
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Forslag på gaver som gir inntekter til misjonen
Syr dukketøy til inntekt for symaskiner i India
Randi Nuvstad Danielsen som vi tidligere har
skrevet om lager fremdeles dukketøy som hun
selger for misjonen.
Disse vakre settene kan kjøpes fra kontoret
og koster kr 200,- pr. sett. Pengene går til
symaskiner i India.

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.
Diktbok
Gunnar Thorstensen som i mange år
har vært styremedlem i en av våre
samarbeidsorganisasjoner, Litteraturmisjonen,
har gitt ut en diktsamling.
Han var i mange år misjonær på flere steder
i Asia og opplevde en tung periode da han etter
noen år i Kina kom tilbake til Norge i 2003. Han
har alltid likt å skrive, men det var først i denne
perioden han virkelig tok opp skrivingen.
Dette førte til at han i en alder av 75 år nå
gir ut en diktbok. Diktene er ærlige og skildrer
både motbakkene, men fremfor alt håpet og
trøsten.
Boken koster kr. 200 og kan bestilles fra
vårt kontor. Alle inntektene går uavkortet til
Litteraturmisjonens arbeid med å utbre Guds
ord.

Litografier til salgs

Vi har fremdeles noen litografier av Per Ove Sødal for salg på vårt kontor.
Prisen for disse er 1500 for de små (41,5x41,5), 3500 for de mellomstore (85,5x72 og 42,5x67,5) og 7000
for det største (122x95). Alle priser og størrelser er inkludert ramme.
Overskudd av salget går til prosjekter i Nord-Korea.
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Vi gir deg Valgene!

HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

Be for prosjektene vi støtter
og de som arbeider med dem.
Be for de mange barna som
bor på barnehjemmene.
Be for de etniske minoritetene
i landet.

JAPAN

Be for arbeidet i Taira at
stadig flere må bli frelst.
Be om styrke til familien Mori
i de mangfoldige oppgavene
de står i.
Be for de mange i menigheten
som sliter helsemessig.
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NORD - KOREA

Be for de mange som har fått
et vanskelig liv forverret på
grunn av koronaviruset.
Be for prosjektene vi er
involvert i at hjelpen må
komme frem.
Be om velsignelse og styrke til
de medarbeiderne som jobber
aktivt inne i landet.

INDIA

Be om at spredningen av
viruset må stagnere.

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

leverer over hele landet.”
”Vi sender

Be for familiene til alle de
mange medarbeiderne som nå
har dødd av covid-19.

Løvdals Trevare
Løvdals
Trevare

Be om ekstra velsignelse over
arbeidet til Bethel Assembly,
Evangelistens Helping Hand
og Christ’s Disiples Fellowship.

LØVDALS TREVARE

NORGE

Be om stabile gaveinntekter
nå som møtevirksomheten blir
satt «på vent» igjen.
Be for stab og styre at de
kan finne gode måter for
virksomheten i korona-tider.
Be spesielt for daglig
leder Roald Føreland og
styreleder Rolf Martin Næss,
at de må oppleve vedvarende
velsignelse i arbeidet.

Bibelverset
Mitt ord vender ikke
tomt tilbake til meg, men
utfører det jeg vil og
fullfører det jeg sender
det til.
Jesaja 55:11

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

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

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

Unge kvinner plukker gress og andre vekster som forhåpentligvis kan gi noe næring.
Foto: Eric Lafforgue.

Noen ønsker seg bare mat til jul
Vi gleder oss over meldinger om
at hjelpen til Nord-Korea kommer
trygt frem til dem som trenger
det mest.
Samtidig er vi smertelig klar
over at behovene fremdeles er
enorme. Derfor kommer vi med
en oppfordring om gi en julegave
til vårt arbeid med å fremskaffe
næringsrik mat og rent vann til de
mest sårbare.
Vi fortsetter med å bygge
veksthus, sende inn grønnsaksfrø,
og støtte vannprosjekter og
matdistribusjon og nødhjelp. Bli
med å spre HÅP.

3000.15.76719
eller Vipps 70393
Merk betalingen med
«Håp til Nord-Korea»

– Med din hjelp sprer vi håp!

