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Det mest oppsiktsvekkende med alt arbeidet vårt i fjor er at
våre samarbeidspartnere i India har registrert økt vekst i
medlemsmassen med 32.500 medlemmer (59 % økning).

Styrets årsmelding 2020

Dette er helt utrolig med tanke på nedstengning og alle mulige
vanskeligheter i forbindelse med covid-19. Vi har spurt lederne
i både Evangelistens Helping Hand og Bethel Assembly om de
kan forklare hvorfor dette har skjedd, men vi har ikke fått noe
entydig svar.
Et av svarene kan ligge i at de distribuerte mat til mer enn 90.000
familier. Mye av dette ble distribuert gjennom nettverkene av
menigheter (731 i tallet). De distribuerte 475 symaskiner til
fattige kvinner som får et levebrød midt i en vanskelig tid. De
tilbyr gratis helsetjenester til tusenvis av mennesker. De hjelper
eldre og spedalske. Foreldreløse barn får et hjem Kort og godt de
sprer gode gjerninger.
Det har de også gjort tidligere år, men i 2020 gjorde de det i en
langt større målestokk enn tidligere. Dette skjedde takket være
ekstraordinært store gaveinntekter fra norske givere.
Det store nødhjelpsarbeidet har hatt en pris. 18 av 426 pastorer
døde av covid-19. Dette skyldes trolig at de har stått i bresjen
for både matdistribusjon og annet, uten å være nøye nok med
smittevern. Dette er jo en dyp tragedie og vi har forsøkt å minne
dem på ansiktsmasker og sosial distanse.
Misjonsarbeidet i både Japan og Kina fortsetter på samme nivå
som tidligere år, men i Nord-Korea har vi opplevd spesielle
utfordringer på grunn av nesten total nedstengning. Vår hovedsamarbeidspartner har ikke kunnet utrette noe der, men vi har
lykkes med å etablere kontakt med nye samarbeidspartnere som
har kunnet drive nødhjelp, matdistribusjon og tilveiebringelse
av rent drikkevann. Dette har vært ressurskrevende, men
takket være en betydelig inntektsøkning har vi lykkes med å
gjennomføre relativt store prosjekter også i Nord-Korea i fjor.
Vårt håp for 2021 er at vi igjen skal kunne trappe opp arbeidet
ytterligere og besøke våre venner både i Japan, Kina, India og
Nord-Korea. Vi satser på misjonsreiser i november. Velkommen
med!

Roald Føreland
Daglig leder, EOM

Mange hundre kvinner kom for å delta på fjorårets kvinnemøter.

2020 ble året da mye ble annerledes enn planlagt. Våre
samarbeidspartnere i India har lidd store tap ved at 18 av
426 pastorer døde av Covid-19.
TEKST ROALD FØRELAND

Flere hundre tusen mennesker døde og
samfunnet led store økonomiske tap på
grunn av nedstenging.
Det oppsto akutt matmangel mange steder.
Takket være store gaveinntekter har vi vært
i stand til å respondere på dette, og vi har
finansiert matdistribusjon til mer enn to
hundre tusen mennesker.
I Norge har vi måttet avlyse de fleste
møtene og gruppereisene. Likevel har
vi klart å nå ut med informasjon til våre
etablerte støttepartnere.
Vi har også nådd nye grupper spesielt
gjennom økt bruk av sosiale medier og
telefon. 2020 ble virkelig et år der vi
opplevde Guds omsorg i arbeidet.

INDIA
Vi har en samarbeidsavtale med stiftelsen
Evangelistens Misjonstjeneste (EM)
som innebærer at vi har overtatt det
administrative ansvaret for EMs prosjekter i
Andra Pradesh/Telangana-provinsen.
Vi støttet evangelister, pastorer og
bibelkvinner, to barnehjem, en institusjon
for spedalske, en klinikk, to bibelskoler, et
eldresenter samt yrkesopplæring for fattige
kvinner. Vi finansierte fire nye kirkebygg.
EM har to samarbeids-organisasjoner i
India: Evangelistens Helping Hand og Bethel
Assembly.
Til sammen har de mer enn 87.000
medlemmer fordelt på 731 menigheter.
Økning fra fjoråret med 32.500 (59 %).
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En viktig utvikling i 2020 var at menighetene
i større grad tok over ansvaret for å lønne
egne pastorer. Dette mener vi er et sunt
prinsipp og er et skritt i riktig retning med
tanke på selvstendiggjøring.
Vi ønsker likevel å være med å lønne
pastorer og evangelister i nystartede
menigheter og i ekstremt fattige områder.
En ny aktivitet i 2020 var gjennomføring av
to kvinnekonferanser. Styremedlem Kathrine
Svendsen var hovedtaler, og det møtte opp
nærmere 1000 kvinner. Hovedbudskapet var

at kvinner skal få oppleve sin verdi og at de
har fremtid og håp.
Johannes-evangelier
Vi finansierte trykking av 200.000 Johannesevangelier. Disse blir distribuert sammen
med nødhjelp.
Symaskiner
Vi distribuerte 475 symaskiner til fattige
kvinner. Disse kvinnene får et levebrød ved
hjelp av en symaskin.

Kathrine Svendsen talte til en stor forsamling kvinner i februar.

Mange av kvinnene sydde munnbind for
å hjelpe fattige mennesker til å overholde
smitteverns-regler. Mer enn 200.000
munnbind ble distribuert.
Jordbruk
Takket være en generøs giver har vi kunnet
utvide jordbruksvirksomheten. Nå dyrkes
det grønnsaker på 13 mål med dyrkbar mark.

fra EOM, samt Gunnar Andås og Jan Erik
Lehre fra Litteraturmisjonen. EOM har som
sin visjon; «Å nå de minst nådde i Asia med
evangeliet». Dette prosjektet treffer godt med
denne visjonen.Vi støttet en norsk mann som
jobbet ved bibeltrykkeriet på Sri Lanka.
Christ’s Disciples Fellowship (CDF)
CDF er en ny samarbeidspartner i Kolkata.

Store mengder næringsrike grønnsaker

Vi startet et pilotprosjekt ved å støtte

er produsert og distribuert til fattige
mennesker.
Evangelistens Misjonstjeneste har sin
egen årsmelding som er tilgjengelig på deres
hjemmesider www
evangelistensmisjonstjeneste.no

denne organisasjonen som driver 4 skoler,
42 menigheter, diakonale prosjekter og
evangelisering.
Dette samarbeidet startet ved at vi ble
kontaktet av en støttegruppe i Norge som

Ny-testamenter på minoritetsspråk
Siden 2017 har vi vært med å finansiere
trykking av ny-testamenter på
minoritetsspråk. Dette skjer i samarbeid med
Litteraturmisjonen. Dette prosjektet har ikke
trengt støtte i 2020, da en annen organisasjon
har påtatt seg stort økonomisk ansvar her.
Det er samlet inn ca 100.000 kr til
prosjektet som blir brukt neste år.
Prosjektkomiteen består av Roald Føreland

har støttet CDF i en årrekke. De inviterte oss
til et samarbeid der de står for ca. 50% av
finansieringen.
Leder for CDF er Arabinda Dey. CDF har
tidligere blitt støttet av Strømmestiftelsen,
Santalmisjonen og Stefanusalliansen. Siden
2016 har de stått på egne ben, men trenger
støtte for å opprettholde drift av mye av
virksomheten.
Samarbeidet vil bli evaluert i slutten av
2021. Arild Nordlie og Tore Svendsen besøkte
CDF i februar.

Kishore Halonen har ansvaret for jordbruksprosjektet vi støtter hos Evangelistens Helping Hand.

Prosjektet med sy-opplæring og utdeling av symaskin har vært svært vellykket.
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KINA
Aktiviteten i våre prosjekter i Kina har vært
lavere enn normalt i 2020. Dette skyldes
økende kontroll fra myndighetenes side.
Vi har arbeid eller støtter arbeid blant tre
forskjellige folkeslag.
Bibler
Bibeldistribusjon har blitt svært vanskelig
i Kina. Vi har finansiert trykking av 5.000
bibler.
Støtte til fattige barn
Vi støttet organisasjonen Partners In
Education som arbeider blant fattige
barn. En medarbeider ble lønnet av
Orientmisjonen, og vi støttet 29 fattige
familier med skolepenger.
Felles for disse familiene er at de har
under 5.000 kroner i årslønn.

Barnehjem
På grunn av den strenge ettbarns-politikken
i Kina er det veldig mange foreldreløse barn.
Mange av disse havner i barnehjem.
Vi støttet et barnehjem i Hubei-provinsen
med husleie og lønn til tre ansatte. Dette
barnehjemmet har 30 barn med cerebral
parese. Her er 30 ansatte pleiere.
Loven om at foreldre kun har lov å få
ett barn er nå opphevet. Det er nå lov med
to barn pr familie. Men konsekvensene av
ettbarns-politikken kommer til å vare i flere
generasjoner.
Unådde folkegrupper
Vi støttet flere evangelister som jobber
med å nå ut med evangeliet til unådde
folkegrupper. Vi støttet en omreisende
bibellærer som gir bibelundervisning til
kristne i avsidesliggende områder.

Også i år har vi fått bidra til bygging av veksthus. Arkivfoto.
NORD-KOREA
Ifølge Røde Kors lider 70 prosent av
befolkningen av underernæring eller
feilernæring. Hovedfokus for prosjektet i
Nord-Korea er hjelp til økt matproduksjon og
rent drikkevann.
Matproduksjon og rent drikkevann
Vi støttet prosjekter for rent drikkevann
gjennom vannpumper og vannfilter. Vi har
finansiert drivhus og plast til fornyelse av
eksisterende veksthus. Vi har finansiert og
levert vannpumper, flere tusen vannfiltre og
et stort vannforsyningsanlegg til sykehus.
I 2020 hadde vi fokus på Rasonprovinsen der vi finansierte ni store
drivhus, og vi har bestilt ytterligere fem til.
Samarbeidspartneren i dette området har
flere prosjekter som omfatter matproduksjon
til flere tusen mennesker.
I tillegg har vi fortsatt kontakt med
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Christian Friends of Korea, som er vår
hovedsamarbeidspartner. Disse har ikke
vært i stand til å utrette mye i år på grunn av
korona-situasjonen.
Gjennom en annen samarbeidspartner
har vi levert tre vannforsyningsanlegg til
barnehjem og sykehus.
Ytterligere en samarbeidspartner har
distribuert nødhjelp i form av mel og andre
matvarer.
Grønnsaksfrø
Vi har distribuert flere tusen pakker med
grønnsaksfrø (mest kålrabi og spinat). Vi har
kontakt med en organisasjon i Russland som
har mulighet til å distribuere frø.
Denne organisasjonen har kontakt med
flere tusen nordkoreanske gjestearbeidere i
Russland og hjelper dem med mat og klær.
Arbeiderne er svært takknemlige for poser
med grønnsaksfrø.

Barnehjemsbarn som får omsorg og kjærlighet.
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Evergreen
Vi importerte og solgte ca 130 pakker med
håndlagde postkort, produsert av fattige
kvinner i Shanxi-provinsen.
Evergreen som er en kinesisk
bistandsorganisasjon med høy kristen profil,
startet på initiativ fra provinsmyndighetene
med utgangspunkt i virksomheten til en av
våre tidligere misjonærer, – Peter Torjesen.
De har prosjekter innen landsbyutvikling,
helse, barnehjem og utdanning.
Reiser til Kina
På grunn av korona var det ikke mulig å
arrangere gruppereise i år.
JAPAN
Misjonærene Anniken og Akira Mori er dypt
takknemlige for trofast forbønn og støtte fra
misjonsvenner i Norge. Vi har støttet Global
Mission Center. Målsettingene i Global
Mission Center (GMC) er:
1) Sette mennesker i forbindelse med Kristus
2) Hjelpe dem å vokse i Kristus

3) Fremelske arbeidere i Guds Rike for å se
Kristi menighet nå ut over fylke og land
4) Tjene Kristi Legeme lokalt, nasjonalt og
internasjonalt.
GMC holder nærkontakt med Pastor Mine i
Onahama (Iwaki), Pastor Iwatsuka (Miyako),
samt deres egen sønn Paul Mondo som
har fått pastortjeneste i et nybrottsarbeid
i Tokyo. GMCs hjelpearbeid fortsetter med
sine 4 ansatte. Inn under dette hører også
kafé-arbeidet hvor stadig nye mennesker
kommer til. Datteren Hanna Mori arbeider
her.
GMC har 9 misjonærer under sin
paraply. Disse er lønnet fra sine respektive
menigheter.
Menigheten i GMC besto av 65
medlemmer. 6 personer ble døpt i 2020.
Mer informasjon finnes på deres hjemmeside
www.globalmissioncenter.com
NORGE
Misjonen har hatt én fulltidsansatt i Norge:
Daglig leder Roald Føreland.

Sunil Raji Pandey er opprinnelig fra India og en av dem som ble døpt av Akira Mori i fjoråret. Her viser han
stolt frem dåps-attesten.

Svein Løvdal var ansatt i 50 % stilling med
informasjonsarbeid og møtevirksomhet. Han
har også jobben som prosjektkoordinator
for India og er daglig leder for Evangelistens
Misjonstjeneste.
Allan Neset var engasjert i 50 % stilling
som forkynner og informasjonsmedarbeider,
og har vært redaktør for bladet.
Arild Nordlie har besøkt India, hatt møter
og hjulpet med administrative funksjoner.
Arild har vært styreleder i EOM i 7 år og
gikk, etter eget ønske, ut av styret i mai.
Han er imidlertid fortsatt tilgjengelig for
møtevirksomhet og andre oppgaver.
Styret og daglig leder ønsker å uttrykke
stor takknemlighet til Arild for 13 års
styrearbeid og 7 år som styrets leder.
Christine Kristoffersen har laget bladet,
utviklet hjemmesiden, utformet annonser
og gjort annet informasjonsarbeid på
konsulentbasis frem til august.
Da overtok vår nye medarbeider
Marianne Elle. Hun er ansatt i 80 % stilling.
Vi er svært takknemlige for å ha knyttet til
oss en ung medarbeider. Marianne har stor
erfaring fra misjonsarbeid i mange land og
kjenner spesielt nød for Nord-Korea.
Foreløpig har hun jobbet primært med
informasjonsarbeid, men tanken er at hun
også vil bli engasjert i prosjektarbeid til
Nord-Korea når dette blir mulig igjen.
Frivillige medarbeidere
Tore Svendsen har vært regnskapsfører
og har gjort dette vederlagsfritt. Han hadde
også ansvaret som prosjektkoordinator for
India frem til Svein Løvdal overtok dette i
september.
Hanna Hoel har jobbet med språkvask
av en bok som Anniken Mori skrev. Boken
kommer ut i 2021.
Øystein Holte er blitt en viktig del av
staben og han bidrar med møtearrangering,
kontakt med givere og annet dugnadsarbeid.
Christen Holte leser korrektur på bladet
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Hvor går veien for Kinas minoriteter?
og det som legges ut på nett.
Gerd Strøm Olsen har vært behjelpelig
med sekretærarbeid og hjulpet med å sende
ut takkebrev til givere.
Vi har en dugnadsgjeng, bestående av
Sigurd Grønningsæter, Jon Helge Jansen
og Torbjørn Håland. De bidrar med enkle
dugnadsoppdrag mot «betaling» i form av en
misjonsgave til våre prosjekter i Nord-Korea.
Dette har generert mer enn 65.000 kr i 2020.
En bønnegruppe i Kristiansand er
behjelpelig med alt praktisk i forbindelse
med flere av misjonens møter.
Informasjonsarbeidet
Vårt blad ”Asias millioner” har nå 4033
abonnenter som er en reduksjon på 102 fra
2019. Dette skyldes i stor grad færre møter og
færre annonsekampanjer.
Vi har en hjemmeside www.eom.no

9

ÅRSMELDING

ÅRSMELDING

Kontor
Kontor i Dronningens gate 37 i Kristiansand.
Vår nye medarbeider, Marianne Elle, har hatt
tilgang på kontorplass i Misjonskirken på
Majorstua, Slemdalsveien 1.
Årsmøtet
Grunnet korona-restriksjonene var det ikke
mulig å holde vanlig, fysisk årsmøte i 2020.
Misjonsdelen av årsmøtet ble vist direkte på
Facebook og på vår hjemmeside lørdag 25.
april.
Det var ca. 50 personer som fulgte møtet
direkte, men 6000 som har vært innom
og sett deler eller hele dette programmet.
Roald, Allan og Svein rapporterte om EOMs
virksomhet med videosnutter fra både India
og Nord-Korea.
Den formelle delen av årsmøtet ble avholdt
via zoom 15. august. 14 personer som
representerte 84 stemmer deltok.

Rolf Martin Næss ble valgt som styreleder
ved akklamasjon. Årsmelding og regnskap
ble enstemmig godkjent. Budsjettforslag for
2021 og 2022 ble enstemmig godkjent.
Økonomi
2020 har vært et meget godt år for EOM,
økonomisk sett. Vi har fått inn i 14,4
millioner kroner i gaveinntekter, en
betydelig økning fra fjoråret.
Et detaljert regnskap vil være tilgjengelig
til årsmøtet.
For styret
Rolf Martin Næss, styreleder
Gjermund Sødal, styremedlem
Ola Arnfinn Haraldset, styremedlem
Anne Johanne Botterud, styremedlem
Kathrine Svendsen, styremedlem
Anne Marie Bjerke Øyulvstad, vara
Roald Føreland, daglig leder

Fordeling av midler:

Inntektsutvikling:
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14.400.000 kr

11.400.000 kr

11.000.000 kr

7.650.000 kr

6.000.000 kr

4.950.000 kr

4.900.000 kr

4.253.000 kr

Vi har en facebook-side. Denne er godt
besøkt og har vært i aktivt bruk. Honnør til
Christine og Marianne.
Nytt av året er at vi har begynt å
eksperimentere med en Instagram-konto. Vi
har markedsført oss med annonsekampanjer
i de kristne avisene Vårt Land og Dagen.
Vi har fått noe mediepublisitet gjennom
prosjektet i Nord-Korea og India, blant
annet i Dagen og Vårt Land samt regionale
og lokale aviser som Drangedalsposten
og Tvedestrandsposten. Vi har hatt 52
misjonsmøter i menigheter og grupper.
Vi har søkt støtte fra stiftelser, legater og
firmaer, noe som har resultert i flere hundre
tusen kroner i støtte.

3.810.000 kr

Fra årets strategimøte med styre og stab. Styreleder Rolf Martin Næss og daglig leder Roald Føreland.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Marianne Elle har gjort en stor innsats med å få
EOM synlig på digitale medier.

Et detaljert regnskap er tilgjengelig på forespørsel.
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Ny vanntank settes på plass på barnehjemmet i Ginnepalli.

GUDS RIKE GÅR FREM; TROSS UTFORDRINGER
Selv om det er for tidlig å si at «faren er over», så er det
faktisk slik at noe av arbeidet i India nå er på vei tilbake til
det normale.
TEKST ALLAN NESET

Både BA og EHH melder om at de fleste
kirkene igjen er åpne og barna vender
tilbake til barnehjem og skoler i Ginnepalli
og Krishnunipalem.
Fra barnehjemmet i Ginnepalli har vi fått
en gledelig melding fra lederen, Abraham
Prasad at alle barna som tilhører dem er
trygge og ved god helse og at retningslinjene
fra myndighetene fra 1. februar gav dem lov
til å dra tilbake til omsorg og undervisning
på hjemmet.
Abraham forteller videre at det er med stor
glede og takknemlighet at de nå også har fått
på plass et nytt vannanlegg som gir dem rent
drikkevann. Dette er et arbeid som skulle
vært gjort for en tid siden, men som ble
utsatt på ubestemt tid på grunn av covid-19.
3. februar kunne imidlertid Juhani
Halonen besøke Ginnepalli og innvie
vannanlegget som gjør at alle barna på
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barnehjemmet nå kan drikke friskt, rent
vann og ikke utsette seg selv for fare ved
å drikke dårlig usikkert vann som var
situasjonen før.
Bethel Assembly
Som nevnt er kirkene igjen åpnet , men Bob
Luke i BA forteller at det er mange som er
redde for å gå ut, og at det derfor ikke er så
mange som kommer til møtene ennå.
Av de mange som har dødd av covid-19
er de aller fleste over 50 år, og det er derfor
nesten ikke eldre som tør komme ennå.
Som noen av dere vil huske ble Bobs sønn,
Bob Aron smittet med korona på et tidlig
tidspunkt i pandemien.
Han har vært preget av dette helt frem til
nå og har nettopp sluttet med medisiner. Han
er nå svært mye bedre og forhåpentligvis
helt ferdig med symptomer.

Bob forteller også at de nå har delt
ut alle eksemplarene de hadde av
Johannesevangeliet. Dersom det kommer
inn midler til å trykke ytterligere hefter er
det noe de vil gå i gang med. Han sier at det
er en tidkrevende prosess med trykking og
distribuering, men at det å gi folk Guds ord
er så verdifullt at de gjerne fortsetter med
det.
Det er mange mennesker som kommer
og forteller at de er takknemlig for å ha fått
evangeliet og at det virkelig har forvandlet
livene deres.
Tross de ytre utfordringer ble det døpt
3800 mennesker i BAs menigheter gjennom
fjoråret, et stort takkeemne.
Når det gjelder skolen i Ananthagiri så
har arbeidet startet opp igjen. Covid-19 har
selvsagt ført til store forsinkelser, men håpet
er at arbeidet nå kan holde frem til skolen er
ferdigstilt. Akkurat nå er det vannanlegget
det jobbes med.
Evangelistens Helping Hand
Brødrene Halonen kan melde om at alle er
friske og ved godt mot. Spedalsksykehuset
har fått nye senger og foretatt en renovering
av rom og toaletter. Armas forteller at ingen
i spedalskkolonien har vært smittet av
covid-19, og at de nå har 53 beboere.

Kishore sier at ved Guds nåde har
heller ingen av de 18 faste beboerne på
eldrehjemmet har vært smittet i løpet av
virustiden. De har vært svært påpasselige
med å følge de pålagte smittevernsreglene.
Når det gjelder sykehuset så har det
ifølge Prasanth vært stor pågang under
hele pandemien. Mange andre sykehus har
vært stengt og det har ført til at mange har
kommet til EHH.
Takket være støtten fra Norge har de hatt
alt de har trengt i denne perioden og dermed
blitt til stor hjelp og velsignelse. Også de
mobile medisinske teamene har vært til stor
hjelp i denne tiden.
For de mange som bor i fjerntliggende
landsbyer har dette vært den eneste sjansen
de har hatt for hjelp og behandling.
Vi hadde kanskje ikke sett for oss så
stor menighetsvekst i perioden som ligger
bak oss, men Juhani kan berette at antall
medlemmer samlet i alle kirkene økte fra
31250 til rundt 52000, og det må jo sies å
være en formidabel vekst.
All ære til Gud som har sett til sitt verk
og gitt vekst, også i en på mange måter
prøvelsens tid. Juhani forteller at de fleste
pastorene nå betjener 2 menigheter hver,
noen også 3, og at dette har bidratt til
veksten.

Glade barn som endelig kan komme tilbake til hjemmet.
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Hvordan går det i Kina?

Forleden deltok jeg på et nettbasert møte i regi av
organisasjonen China Source. China Source jobber med
å samle og spre informasjon om forholdene i Kina, og da
spesielt forholdene for de kristne.
TEKST ALLAN NESET

Det var i underkant av 200 deltagere fra
forskjellige land som deltok. Samlingen
gav et godt innblikk i dagens situasjon for
både kinesiske kristne og også for kristne
utlendinger som har en tjeneste i Kina.
Det er selvsagt nyanser i forskjellige deler
av dette enorme landet, men det er noen
tendenser som synes å gjøre seg gjeldende
stort sett over alt.
Allerede før Covid-19 merket mange en
innstramming og en økt overvåking. Dette
gjorde at det opplevdes som risikabelt å ha
for stor kontakt med vestlige kristne. Med
Covid-19 ble det enda vanskeligere å ha
kontakt og vite noe eksakt om situasjonen.
Kirker og menigheter ble selvsagt påvirket
av denne situasjonen men ble vant til å legge
opp til mer nettbasert virksomhet, både med
tanke på gudstjenester og opplæring.
Dette er erfaringer som er gode å ta med
seg også inn i den tiden som kommer selv

om det nå ser ut til at flere og flere kirker og
seminarer åpnes igjen. Vi ser nå en økning i
kinesisk misjonsvirksomhet. Flere kinesiske
organisasjoner fokuserer på misjonstrening
og kursing og det er et økende antall
kinesiske misjonærer både i sør-øst Asia og i
Afrika.
Vi ser også at flere organisasjoner med
vestlig bakgrunn er bevisste på å overgi
ansvar og ledelse til lokale kinesiske kristne
som lettere kan drive arbeidet videre.
Evergreen som vi samarbeider med
i Shanxi-provinsen har måttet avslutte
deler av sin virksomhet som dermed har
gjenoppstått med nytt navn og ny lokal
ledelse. De vestlige medarbeiderne fungerer
i denne sammenheng som rådgivere og
«underordnede støttespillere».
Vi håper på fortsatt engasjement i Kina og
ber om snarlig mulighet for å igjen kunne
både besøke og videreutvikle prosjekter her.

Utfordringer og gleder i Japan
Anniken forteller at de nylig
opplevde et nytt jordskjelv.
Skjelvet hadde sitt senter
utenfor kysten av den
nordlige delen av deres
hjemfylke, Fukushima.
TEKST ALLAN NESET

Det ble omtalt som et etterskjelv etter det
store skjelvet for 10 år siden og hadde en
styrke på hele 7,1.
Heldigvis lå det så dypt i havet at det ikke
ble dannet noe tsunami denne gangen, og det
medførte kun mindre personskader på rundt
155 mennesker, samt materielle skader på ca
1400 hus og veier og jernbane.
I menigheten opplever de positive ting selv
om covid-19 selvsagt preger virksomheten
også der. Et medlem, Toshihiro, har vært

Akira døper nyfrelste Koosei Satoo.

Familien Torjesen besøkte igjen minnesmonumentet over misjonær Peter Torjesen som står i Hoku i Shanxiprovinsen og som ble opptakten til organisasjonen Evergreen.

Ung deltager på «Åpen mikrofon» i GMC.
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svært syk med hjerneslag og lammelse
på høyre side og menigheten dannet
en bønnekjede for ham der noen ba
kontinuerlig i 24 timer. Han er nå mye bedre
og i full rehabilitering.
De har også nylig hatt enda en dåp.
Misjonsarbeid i Japan dreier seg ofte om å
se «den ene» bli frelst og døpt og det er stor
glede når dette skjer.
Iwaki hvor familien Mori har sin
tjeneste har rundt 337.000 innbyggere og
25 menigheter. Menighetene er små og
man regner med at det kun er 0.3 % av
innbyggerne som er kristne.
Vi må derfor be om at våre venner må få
oppleve en stor kommende innhøsting av alt
som er sådd ut.
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NORD - KOREA

NORD - KOREA

erfarer tilbakeslag og ender opp med tap
enkelte steder. Hun nevner et slikt sted og
utdyper problemene i en intern lenke som
ikke kan videreformidles, men vi ber dere ta
med dette i deres forbønner.
Det er selvsagt også mye å glede seg over
og hun nevner også at selv om grensen til
Nord-Korea forblir stengt og at de tålmodig
venter på anledning til å kunne dra inn
i landet igjen med ny hjelp så kommer det
gode rapporter fra lokale medhjelpere.
To 40 fots kontainere ble fraktet inn få

dager før grensen stengte. Disse inneholdt
svært næringsrik mat og ble senere
distribuert til 32 forskjellige steder som CFK
støtter slik det var planlagt.
Hun takker Gud for samarbeidet med oss
og andre og for at denne hjelpen kom frem til
dem det var tiltenkt, også i en periode hvor
CFK ikke kunne besøke disse stedene.
Hun oppfordrer til bønn for både ansatte
og pasienter som mottar hjelpen at de må
oppleve og gjenkjenne Guds kjærlighet til
dem gjennom dette arbeidet.

En liten hilsen fra Christian
Friends of Korea
Utrolig meningsfullt å kunne gi barn tilgang på rent vann.

Noe som kan være en utfordring i all misjonsvirksomhet
er at vi så gjerne vil gi bare gode tilbakemeldinger om
hvor bra alt er i arbeidet. Og det er virkelig mye å glede
seg over også i vårt engasjement i Nord-Korea.
TEKST ALLAN NESET

Noen ganger kan det være prøvelser og
utfordringer som gjør at man opplever at
resultatet ikke står i forholdet til innsatsen og
de gode intensjonene. Lederen for CFK, Heidi
Linton, har sendt oss noen betraktninger om
dette:
Vi ønsker at alle historiene vi deler fra
arbeidet skulle være gledesrapporter. For
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det er virkelig slik at hensikten med vårt
arbeid er å bringe ære til Gud gjennom
å inngå samarbeid og gi hjelp til lokale
Nordkoreanske folk og styrke dem i deres
hverdag hvor de møter store utfordringer.
Allikevel er det slik at noen ganger, til tross
for gode hensikter og stor innsats fra mange,
blir resultatet vedvarende kamp og at man

Heidi Linton og CFK ønsker å gi håp og bedret fremtid for barn i Nord-Korea.
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

NORD - KOREA

INDIA

På jakt etter:
Takk for at vi stadig kan støtte
prosjekter, særlig knyttet til
omsorg for utsatte barn.

Takk for mulighetene til fortsatt
å kunne bidra til å gjøre en
forskjell i manges liv.

Be om visdom og kreativitet
til kristne ledere som må
tenke nytt om arbeidet.

Be om at veksthus, vannanlegg
og matdistribusjon må bli til
hjelp for de som trenger det
mest.

Be for våre
samarbeidspartnere og
prosjektene vi støtter.

JAPAN

Be for stadig bedre
arbeidsforhold for våre
samarbeidsorganisasjoner.

Takk for at vi ha sett så
utrolig mange bli lagt til
menighetene, til tross for
Covid-19.
Takk for rik velsignelse over
både matdistribusjon og
medisinsk hjelp.
Be for fortsatt styrke og
Herrens ledelse for lederne i
EHH, BA og CDF.

Be for beskyttelse mot stadige
etterskjelv og ødeleggende
uvær.
Takk for at broder Toshihiro
opplever bønnesvar og
forbedret helse.
Be for arbeidet i Global
Mission Center.

Takk for alle givere og
forbedere i vår virksomhet.
Takk for stab og styre.
Be for det kommende
årsmøtet.
Be om vedvarende velsignelse
over arbeidet.

Jeg er den gode gjeteren.
Jeg kjenner mine, og mine
kjenner meg, slik som Far
kjenner meg og jeg
kjenner Far. Jeg gir livet
mitt for sauene. Jeg har
også andre sauer, som
ikke hører til denne
flokken. Også dem må jeg
lede. De skal høre min
stemme, og det skal bli
én flokk og én gjeter.
Joh. 10,14-16
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www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

Vi gir deg Valgene!

NORGE

Bibelverset
Takk for at det nylige
jordskjelvet ikke gjorde større
skade.

• VINDUER
• DØRER
• GARASJEPORTER
• OVNER

Vi tilpasser alt hva du ønsker av
KJØKKEN, BAD og GARDEROBER i
heltre. Vi er også forhandler av
Vinduer
Strai Kjøkken & Bad
Dører
www.strai.no
tlf Garasjeporter
69 81 35 35
Ovner
www.syversen-snekkeri.no
”Vi sender over hele landet.”

Løvdals Trevare
Løvdals
Trevare
LØVDALS TREVARE

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

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”

Løvdals Trevare

Avtalegiro

EOM på TV

Flere og flere velger avtalegiro som
betalingsform.
Fordeler med avtalegiro er:
- Gebyrfritt for giver
- Arbeidsbesparende for Orientmisjonen
- Skaper forutsigbarhet

Vi vil denne våren lage to programmer om
vårt arbeid i India som vil bli sendt på den
kristne TV kanalen, Kanal 10.

Kan ordnes på vår hjemmeside eller ved å
returnere vedlagte blankett i dette blad.

Roald Føreland og Allan Neset har også
vært gjester og blitt intervjuet i programmet
«I Pottemakerens hus» som sender sine
programmer på Visjon Norge. Intervjuene
kan ses på vår hjemmeside www.eom.no og
facebook-side.

Årsmøte
Vi hadde i år tenkt å avholde årsmøte i
Misjonskirken på Majorstua 24.april, men
idet bladet var ferdig til trykking ser alt ut
til at smittevernsreglene vil vare ved og
forhindre et fysisk møte på dette tidspunkt.
Vi utsetter det derfor og satser på Årsmøte i
Misjonskirken, lørdag 5.juni .
Mer informasjon vil komme i senere utgave
av Asias Milioner.
Hvis ikke blir årsmøte gjennomført på
Zoom. Delegater og representanter for
grupper blir invitert og mottar sakspapirer
på epost. Påmelding til eom@eom.no

Bruk konto:

3000.15.76719
eller Vipps 70393

– Med din hjelp sprer vi håp!

