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EOM

Arbeidet i Norge drives av en liten, men 
effektiv stab og mange gode frivillige. Vi har i 
dag 4 ansatte i tilsammen 2,8 stillinger. 
    Vi har våre kontorer i Ynglingeforeningens 
lokaler i Kristiansand, nærmere bestemt 
i Dronningensgate 37. Her har vi både 
kontorer og tilgang på konferanserom og 
møtesal. 
    En av våre ansatte er bosatt i Oslo og har 
kontor i Misjonskirken, Den Evangeliske 
Forsamling, en menighet som har huset vår 
virksomhet helt siden januar 1920. 

    Vi er bevisste på å holde utgiftene lave med 
tanke på virksomheten i Norge slik at mest 
mulig av våre innsamlede midler kan sendes 
ut til prosjektene i landene vi  opererer i. 
    Alle i staben bruker tid på å reise rundt 
å holde møter i foreninger og Gudshus. Vi 
trives særlig godt med å komme rundt å 
treffe misjonsvenner, og ser frem til normale 
og virusfrie tider igjen. 
    Og vit at dere er hjertelig velkommen til å 
stikke innom oss på kontorene i Kristiansand 
eller Oslo.

Styre og stab har en årlig strategisamling. Her fra høstens samling i Nittedal. Fra v. Anne Marie Bjerke 
Øyulvstad, Ola Arnfinn Haraldseth, Kathrine Svendsen, Rolf Martin Næss (alle fra styret), Svein Løvdal, 
Roald Føreland, Marianne Elle og Øystein Holte fra staben. Styremedlemmene Anne Johanne Botterud og 
Gjermund Sødal var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt, og Allan Neset fra staben tok bildet.

Hjemmearbeidet 

En av våre mange trofaste støttegrupper, foreningen på Maura som har 
støttet oss i 4 generasjoner. 

Kjære leser.
Vi har valgt å gjøre årets første utgave av Asias Millioner noe 
annerledes enn det vi pleier. Det sies at et bilde taler mer enn 
1000 ord, og selv om det neppe alltid er tilfelle vet vi at det vi 
ser ofte kan gi større inntrykk enn det vi hører. 
    Vi vil derfor presentere vårt arbeid, hovedsakelig i bilder 
denne gangen. De fleste bildene er tatt før covid-19 og viser 
derfor liten sosial distanse.  Årsmelding kommer i neste 
nummer av bladet.
    Denne spesielle årboken er lagt opp slik at vi tar for 
oss hvert land vi arbeider i og presenterer de forskjellige 
prosjektene gjennom bilder og korte billedtekster. 
    Vi ønsker å gi dere en skikkelig oppdatering på det viktige 
arbeidet vi står i og som så mange av dere er med og støtter. 
Samtidig vil vi selvsagt også se fremover og ha et fokus på 
behov som ligger foran oss. 
    Vi har som mål å nå de minst nådde i Asia med evangeliet, 
og vi ser at utfordringene er mange. Sammen med trofaste 
forbedere og givere, og fremfor alt ved Guds nåde og hjelp, tror 
vi at vi også i årene som kommer skal være med å gjøre en stor 
forskjell i mange menneskers liv. 
    Vi ser at det nytter og ønsker også i fremtiden at vi med din 
hjelp kan spre håp.  

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

Ynglingeforeningen

3



NORD-KOREA NORD-KOREA

Nord-Korea
Ifølge offisielle rapporter fra blant andre 
FN og Røde Kors er sult og underernæring 
av betydelig omfang i Nord-Korea. Det er et 
land med mange utfordringer og den lukkede 
politikken som råder har gjort det vanskelig 
å finne måter å drive arbeid på i dette landet. 
    I år er det 10 år siden vi fikk unike 
muligheter til å engasjere oss i arbeid i Nord-
Korea. Med fokus på økt matproduksjon 
til de som trenger det mest startet vi i 
2011 å bygge veksthus i samarbeid med 
organisasjonen Christian Friends of Korea 
(CFK). Siden da har vi vært med på levering 
og bygging av flere hundre veksthus. 
    Fra 2013 har vi også hatt egne prosjekter 
med å gi opplæring i landbruk, samt brakt 
inn forskjellige typer frø som gir store 
mengder næringsrik mat. 
    Veksthusene settes opp i tilknytning til 
helseinstitusjoner som betyr at syke har 
langt større sjanse for raskere og bedre 

helbredelse.Vi har også prosjekter knyttet til 
rent drikkevann, både gjennom brønnboring, 
installering av vannpumper og enkle private 
renseredskaper. 
    Vi samarbeider med stadig flere 
organisasjoner og ser på dette arbeidet som 
svært viktig. 
    Vi ønsker å være med å bygge ned 
fiendebildet og også gi varig håp til de minst 
nådde. I tiden som kommer håper vi på å 
kunne øke innsatsen i Nord-Korea.

Her blir det snart næringsrik mat.

Eivind Bakke deler ut frø. 

Befolkningstall: 25,8 millioner 
Antall kristne: ca. 400 000, men antallet 
er høyst usikkert

Kilde: Open Doors World Watch List 2021

TEKST  ALLAN NESET

Lokal representant konstaterer god vekst. 
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Det kommer mye godt fra en liten pose frø. 

Lokal arbeider bidrar i dyrkingen. 

Roald Føreland overrekker frø som skal bli til 
mange tonn med grønnsaker.
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NORD-KOREANORD-KOREA

Opplæring og utdeling av grønnsaksfrø i Nord-Korea. Øyvind Dovland (over) og Ketil Fuglestad ( under). 

Ungdom pakker frø til Nord-Korea 

Konfirmanter fra Frikirka er på leir og gjør en innsats for Nord-Korea.
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NORD-KOREA NORD-KOREA

Grøfter til vannrørene blir gravd av lokale folk, gjerne sammen med gjester fra Vesten.

Vanntanken plasseres høyt for å få godt trykk på vannet.

En glad arbeidsgjeng kan konstatere at alt er på plass.
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NORD-KOREA NORD-KOREA

Livet blir lettere med tilgang på friskt vann

Her ser vi vannbøtte med rensefilter beregnet for bruk i private hjem. Vi har vært med å støtte spredningen 
av flere tusen slike.

Vi støtter en organisasjon som hver dag deler ut mat til 14.000 barn. 

Martin Andersen, Gjermund Sødal og Kristin Samdal ved vannpumpa på South Hwanghae tuberkulose-
sykehus i Haeju. Pumpa er gitt av EOM, og plaketten med korset på er intakt.
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Vennskap bryter ned fiendebilde 
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NORD-KOREANORD-KOREA

Det har gjennom årene vært mange norske misjonsvenner 
som har besøkt Nord-Korea

Første drivhus finansiert fra Norge. Øyvind Dovland helt til høyre.

Vi opplever det som svært viktig å bygge 
vennskap med de vi møter i Nord-Korea.   
    Vi tenker det er med å bygge ned det 
fiendebildet som mange av dem har av folk 

fra Vesten. 
    Vi tror at det å skape gjensidig tillit og 
relasjoner kan gi varige verdier for både oss 
og dem.

Janne Roland, Merete Håstø Albertsen, og Minda Klausen fikk mange nye bekjentskaper på turen til Nord-
Korea. 

16 17
Jobber man dugnad blir man fort venner.

Gunnar Solås møter en liten nordkoreansk jente.
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Som den første norske organisasjon som 
startet arbeid i Kina har vi alltid hatt et 
spesielt forhold til dette landet. Vi var en 
«ren» Kina-misjon frem til begynnelsen på 
50-tallet da vi på grunn av Maos overtagelse 
måtte avslutte arbeidet. 
    Tidlig på 90-tallet ble vi igjen involvert i 
Kina-relatert virksomhet, og de siste ti-årene 
har vi støtte flere prosjekter i dette mektige 
landet, da særlig gjennom organisasjonene 
Evergreen og Partners In Education.
    Utfordringene her er mange og vi ønsker i 
tiden som kommer å øke innsatsen på dette 
vårt opprinnelige misjonsfelt.

Befolkningstall: 1,42 milliarder  
Antall kristne: ca. 96,7 millioner

Kilde: Open Doors World Watch List 2021

KINA

Kina 

Evergreen gir fattige, ofte uføre kvinner, arbeid med å skjære ut kort. Vi videreselger mange av disse kortene 
hvert år. Lederen for kortproduksjonen forteller Allan Neset om arbeidet. 

Evergreen driver et bibliotek som også brukes som et treffsted for unge. Her kan de lese og låne med seg 
oppbyggelig litteratur.

TEKST  ALLAN NESET
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KINA
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KINAKINA

Evergreen har leid et leirsted hvor de arrangerer leirer for barn og unge. Første gang på barnemøte, og spent på hva som venter. 

Første gang på ungdomsmøte hos EvergreenFørste gang på ungdomsmøte hos Evergreen
20 2121
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EOM

Glade fadderbarn 
som får hjelp 
til skolegang av 
norske faddere, 
og arbeidet 
til Partners in 
Education som vi 
samarbeider med 
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KINA
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KINA

Noen av barna som har fått kjærlighet, hjelp og omsorg gjennom 
arbeidet til Tina på barnehjemmet  “Living Tree Foster Home”
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KINA
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KINA

Vi gleder oss over å ha bidratt til at folk 
i alle aldre har fått tilgang på Bibelen på 
sitt eget språk, og å se både gleden og 
iveren etter å fordype seg i Guds ord
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KINA
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JAPAN

Befolkningstall:  Ca. 126 millioner 
Antall kristne: Ca. 1 million 

Japan

Familiebilde av familien Mori i Japan. 

2 av de 11 menighetene EOM har startet i Japan, Takahagi og Uchigo, som begge drives videre med japansk 
ledelse.

TEKST  ALLAN NESET

I tiden fra 1951 og fremover var det stort sett 
Japan som sto i fokus i vår organisasjon. 
    Da Kina ble stengt dro flere av 
Kinamisjonærene direkte til Japan og tok opp 
arbeid der. Det ble i disse årene etablert 11 
menigheter og bygget et tilsvarende antall 
kirker. 
    Det var gjennom disse årene rundt 40 
norske misjonærer som hadde sin tjeneste 
her, og menighetene drives nå som 
selvstendige, japanske menigheter med 
japansk ledelse. 
    Vi støtter fremdeles arbeidet til Anniken 
og Akira Mori i Taira. Her drives en 
mangfoldig virksomhet med menighet, kafé, 
forskjellige evangeliseringsfremstøt og også 

hjelpearbeid rettet inn mot de som faller 
utenom i samfunnet. På grunn av de mange 
naturkatastrofene de senere år har det å gi 
mat, vann og husly til flom og tyfonoffer blitt 
en viktig del av arbeidet.
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JAPAN JAPAN

Bilder fra tiden etter tsunamien som 
berører sterkt. Familien Mori i Tairakirken 
etablerte raskt et omfattende hjelpearbeid

Det kommer mange kristne ungdomsteam fra utlandet for å jobbe sammen med menigheten. Her et team 
fra Ungdom i Oppdrags base i Ålesund.

 I menighetssenteret som familien Mori driver i Taira er det også en kafe hvor det ofte samler seg 
ungdommer. Kafeen er i samme etasje som kirkesalen og er dermed et bra sted «å begynne» for de som 
nærmer seg en menighet for første gang.
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JAPAN JAPAN

Gudstjenestedeltagere blir alltid ønsket velkommen til å spise et måltid mat sammen etterpå.

Akira ønsker en nydøpt hjertelig velkommen i 
menigheten.

Akira og Anniken Mori. 

Menighetssenteret Global Mission som familien Mori driver i Taira. Skilt utenfor forteller at her kan folk 
komme og få både mat, drikke, tak over hodet og også fellesskap.

Global Mission Center har en flott kirkesal. Her ser vi fra innvielsesgudstjenesten.
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Befolkningstall:  1,4 milliarder  
Antall kristne: 67,4 millioner

Kilde: Open Doors World Watch List 2021

INDIA 

EHH høstet i løpet av fjoråret store mengder frukt og grønt. 

Bibelspredning

Bob Aron fra BA deler ut Johannesevangeliet som vi har støttet trykkingen av på det lokale språket 
Telugu.

I samarbeid med Litteraturmisjonen støtter vi arbeidet med å trykke Guds ord på stadig nye språk, også 
minoritetsspråk i India. Vårt styremedlem Anne Johanne Botterud er her med på overrekkelsen av 6 nye 
språk i Kottayami provinsen Kerala.India

India har de senere årene vært det landet 
der vi har hatt mest omfattende arbeid. 
Det begynte ved at vi innledet et samarbeid 
med Evangelistens Misjonstjeneste i 2011, et 
arbeid vi senere overtok fullt administrativt 
ansvar for. 
    I India samarbeider vi med 
organisasjonene Evangelistens Helping Hand 
(EHH) og Bethel Assemly (BA) i provinsene 
Andhra Pradesh og Telangana. 
    I 2019 inngikk vi også et samarbeid med 
organisasjonen Christ’s Disciples Fellowship 
(CDF) som har sitt hovedsete i Kolkata. 
Arbeidet i India er meget omfattende og 
mangfoldig og innebærer både helsehjelp, 
undervisning, barnehjem, eldrearbeid, 

bibelskole, TV arbeid og menighetsplanting. 
I tillegg støtter vi trykking av Guds ord på 
minoritetsspråk.

TEKST  ALLAN NESET
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INDIA 

Undervisning
Forventningsfulle barn ankommer sommerbibelskolen 
som EHH arrangerer hver sommer.

Tidligere bibelskoleelever hos EHH.

Spente kvinner på sykurs hos BA.

36 37Skolebarn fra slummen på CDF’s skole i Kolkata.



INDIA INDIA 

Menighetsarbeid

Bob Luke i BA forbereder dåp av nye troende.Juhani Halonen fra EHH døper en lam kvinne som 
ble kristen gjennom matutdelingsprogrammet.

Vårt styremedlem Kathrine Svendsen og Suhashini Halonen fra EHH ønsker velkommen til 
kvinnekonferanse. 

Matutdeling 

Både BA og EHH har hatt et omfattende program for matutdeling gjennom hele perioden med covid-19.
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INDIA INDIA 

Helse og sosial

Noen av beboerne på aldershjemmet.

Sunita og Kishore Halonen leder arbeidet på eldresenteret. 

Nye senger på spedalsksykehuset.40 41

En av legene fra EHH hospitalet utfører helsetjeneste på landsbygda.



 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

Vi tilpasser alt hva du ønsker av 
KJØKKEN, BAD og GARDEROBER i 

heltre. Vi er også forhandler av  
Strai Kjøkken & Bad  

www.strai.no

INDIA 

På forsiden kan dere lese at “arbeidet 
ga vekst”. Det gjelder både det konkrete 
landbruksarbeidet, men også det 
mangfoldige arbeidet vi i EOM står i. 

Landbruk

    Mye ble høstet, og mer av det som er 
sådd ut skal ved Guds nåde høstes i tiden 
som kommer. Husk derfor fortsatt på våre 
prosjekter i bønn. 

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”
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– Med din hjelp sprer vi håp!

I dette heftet har dere sett bilder fra det 
mangfoldige arbeidet som vi i Evangelisk 
Orientmisjon støtter i 4 forskjellige land. Selv 
om vi er en liten organisasjon når vi svært 
mange mennesker, og vi opplever ved Guds 
nåde å bringe håp inn i mange menneskers liv. 
    Dette vil vi gjerne fortsette med og vi 
inviterer dere til fortsatt medarbeiderskap. 
Vi vet at vår virksomhet er avhengig av både 
forbønn og villige givere for å lykkes, så 
hjertelig takk til alle dere som står trofast med 
oss.
    Enten du ønsker å støtte prosjekter i India, 
Kina, Japan eller Nord-Korea lover vi at din 
gave vil bli brukt på best mulig måte i aktuelle 
land.

Kjære leser.

3000.15.76719
eller Vipps 70393

Støtt evangelisering og menighetsbyggende arbeid i 
Japan. 

Hjelp barn og fattige i Kina. 

Vær med å gi næringsrik føde og rent vann til trengende 
i Nord-Korea. 

Hjelp folk til helse og frelse i India. 

Gavekonto


