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Store utfordringer 

Roald Føreland
Daglig leder, EOM

Fra matdistribusjonen i fjor. 

Den nye smittebølgen i India fyller oss med en følelse av  
hjelpeløshet. India trodde pandemien var over, de åpnet  
samfunnet og “feiret” med store folkefester, 
idrettsarrangementer og samlinger. Dette ble smittebomber. 
De nye mutasjonene av viruset smitter lettere. Nå er det veldig 
vanskelig å reversere det hele. Det internasjonale samfunn er 
allerede i gang med store hjelpesendinger. 

Hva kan vi gjøre? Vi har dessverre ikke mulighet til å hjelpe 
med oksygen eller vaksinasjonsprogrammer. Det må være 
et offentlig ansvar, men i fjor distribuerte vi mat til mer enn 
90.000 familier. Vi finansierte produksjon av munnbind til 
mer enn 100.000 mennesker. Vi ønsker å fortsette med dette i 
år. Vi har et kontaktnett i India med flere hundre menigheter 
i fattige områder. Denne infrastrukturen er en viktig del av 
sivilsamfunnet og er en stor ressurs for å distribuere nødhjelp. Vi 
hadde alle håpet at dette var over, men det var det altså ikke.

Her hjemme i Norge er vi privilegerte, selv om tilværelsen blir 
satt på prøve når vi ikke kan ha et normalt sosialt liv. Likevel har 
vi alt vi trenger. I India og andre fattige land fører pandemien 
til arbeidsledighet, matmangel og stor nød. Dette vil vi gjøre noe 
med. I juni i fjor velsignet Gud oss med ekstraordinære gaver på 
ca 4 mill. kroner øremerket India. 

La oss gå sammen om å be og gi. I dette bladet kan du lese om 
store behov både i India og Nord-Korea. Vi ber om at Gud vil røre 
ved hjertene til mange for å avhjelpe nøden i begge landene.
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INDIA INDIA

Vi har fått mange gode 
tilbakemeldinger på at sy-
prosjektet vårt har blitt til stor 
velsignelse.

Vi har i lengre tid formidlet symaskiner 
til Evangelistens Helping Hand og Bethel 
Assembly. Nå har vi også bidratt med 
maskiner til Christian Disciples Fellowship 
(CDF) i Kolkata. 
    Her er en kort historie om Rinku Sarkar, 
en av de unge kvinnene som har blitt hjulpet 
gjennom dette arbeidet.
    Rinku Sarkar er 27 år og handikappet. 
Hennes foreldre har lenge vært trofaste 
medlemmer av kirken her. Opprinnelig er 
familien fra Bangladesh. 

    Rinkus besteforeldre flyktet fra Bangladesh 
i 1980 kun med de eiendelene de klarte å 
bære med seg, og kom til landsbyen Kadihati.
Her hadde CDF vært etablert siden 1978 og 
kom raskt i kontakt med familien. 
    De var helt ukjente med deres nye land 
India og svært forvirret etter lang tid med 
terror og uroligheter i hjemlandet. Folkene 
fra CDF hjalp dem med å finne et lite stykke 
land nær kirken der de kunne bygge et lite, 
enkelt hus. De kom fast til kirken helt frem til 
de døde for få år siden, og de ble gravlagt på 
kirkens grunn. 
    Rinkus far tar strøjobber der han kan få 
noe og hele familien lever svært fattigslig. 
I denne situasjonen var fremtidsutsiktene 
heller dårlige for Rinku med sitt handikap og 
familiens fattigdom. 
    Gjennom prosjektet med symaskiner til 
fattige kvinner har Rinku fått muligheten til 
et helt nytt liv. Hun kan nå skape seg sitt eget 
arbeid og faktisk tjene til livets opphold. Det 
å ha en jobb og en inntekt gir henne selvsagt 
også en helt ny opplevelse av livsmestring og 
livsglede. 
    CDF uttrykker stor takknemlighet over at 
de med vår støtte kan hjelpe unge kvinner 
som Rinku. 
    Og vi er selvsagt glade for at vi kan være 
med i en slik tjeneste.

TEKST  ALLAN NESET

Rinku Sarkar som nå har fått symaskin. 

Her bor Rinku sammen med sine foreldre. 

Våre venner i Evangelistens Helping Hand 
(EHH) melder om at smittesituasjonen nå 
igjen ser dårlig ut. Det er en ny bølge som 
blir verre og verre. 
    Myndighetene antok at den ville nå toppen 
i slutten av april, og at man derfor ville 
merke utfordringer utover i mai. Det som 
er spesielt med den nye bølgen, er at man 
ikke merker så mye symptomer i forkant 
og derfor plutselig kan være syk uten å ha 
registrert det. 
    EHH forteller at det er folk som har dødd 
av covid-19 uten å merke noen av de kjente 
symptomene. Det gjør situasjonen enda 
vanskeligere. I skrivende stund er det 11 
studenter i Krishnunipalem som har fått 
bekreftet korona. Alle kirker og skoler vil 
mest sannsynlig bli stengt igjen.
    Den økonomiske situasjonen i India er 
veldig presset, og myndighetene nøler derfor 
med å stenge ned igjen, siden det vil skape 
ytterligere problemer for økonomien og 
kanskje føre til full kollaps i enkelte tilfeller.
    De tar de forholdsregler de kan og håper 
at folk selv tar ansvar for sin sikkerhet og sitt 
smittevern. 
    Prasanth Halonen sier at den nye bølgen 
er alvorlig siden så mange neglisjerer alle 
forholdsregler, og også fordi myndighetene 
ikke viser ansvarlighet. Økonomiske forhold 
virker viktigere enn folks liv og helse. Nylig 
godtok myndighetene et svært hinduistisk 
arrangement der mange titusener samlet seg 
på et begrenset område for å foreta et hellig 
bad i elven Ganges. 

    Folk samlet seg fra store deler av India, 
og mange tusen dro smittet tilbake til sine 
hjemsteder. Den forverrede situasjonen 
har stor betydning for en mengde fattige 
mennesker. 
    Mange kommer til et punkt i livet der de 
må velge mellom trygghet eller sult. Når du 
blir sulten nok tenker du ikke på smittevern. 
Derfor tar folk sjanser og går til markeder for 
å forsøke å finne en dagjobb, slik at de kan fø 
sin familie. De fleste fattige i området til EHH 
lever av landbruksarbeid. 
    Nå som det er slutt på innhøsting og man 
venter på neste avlinger, må de trekke inn 
til byene for å forsøke å finne annet arbeid. 
Dermed er det ventet at smitten igjen vil øke 
siden den spres raskest i byene. Koronaen er 
uten tvil verst for de fattigste. Prasanth ber 
oss huske India og arbeidet i bønn.

Det ser dessverre ut til at også 
India opplever en ny bølge av 
smitte relatert til covid-19. 
TEKST  ALLAN NESET

Prasanth Halonen melder om økt smitte. Her fra et 
møte i menigheten. 

RINKU HAR FÅTT JOBB NY SMITTEBØLGE I INDIA
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INDIAINDIA

Nå spirer det og gror. 

TEKST  ALLAN NESET

Det er stadig mer som blir dyrket, og 
prosjektet har blitt til stor velsignelse både 
for organisasjonens egen virksomhet, men 
også for svært mange andre.
    De er nå inne i en tid hvor den gamle 
avlingen er ferdig og den nye begynner å gro. 
Det er regntid nå, og det ser ut til at alt gror 
bra også med tanke på kommende avling. 
Kishore forteller også at det er et meget 
vakkert syn å se hvordan alt det grønne 
vokser frem. 
    Sunita og Kishore har hatt en bratt 
læringskurve på landbruksarbeidet. Planen 

var å begynne i «det små» og øke etter hvert 
som man lærte av erfaringen. 
    Det er bemerkelsesverdig hvor fort 
de har fått til et virkelig godt arbeid, og 
resultatene har vært over all forventning. 
Det planlegges nå i tillegg å skaffe veksthus. 
Også her vil de begynne forsiktig med et lite 
veksthus og utvide prosjektet etter hvert som 
kunnskapen om slik dyrking vokser.
    Sunita har også startet et lite prosjekt med 
opplæring av andre. Det er et godt prinsipp 
å ikke bare gi folk mat, men også lære dem 
selv å dyrke. 

    Derfor har hun startet med å lære opp 
skolebarn, fattige og syke til å kunne dyrke 
og produsere sine egne grønnsaker. Tanken 
er at de skal bli i stand til å ha små «kjøkken-
hager» i nærheten av egne hus, for eksempel 
på taket, og her avle sine egne grønnsaker 
til daglig bruk. Sunita vektlegger at de som 
hun lærer opp skal lære teknikken videre 
til andre igjen. På denne måten vil det 
forhåpentligvis bli mange som etter hvert får 
tilgang på sunn mat de har råd til. 
    Vi gleder oss over både innsatsen og 
oppfinnsomheten som Sunita og Kishore 
har vist siden de satte i gang med landbruk, 
i tillegg til eldrearbeidet som de også har 
ansvar for.

Som vi tidligere har skrevet om driver Sunita og Kishore Halonen 
et svært fruktbart landbruksprosjekt knyttet til arbeidet til 
Evangelistens Helping Hand i Krishnunipalem.

Små frø som skal bli til grønnsaker. 

Sunita Halonen forklarer barna hvordan man planter frøene. 

DET SPIRER OG GROR I 
KRISHNUNIPALEM
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JAPAN JAPAN

Hanna har besøk av Chika, Natsuki og Mio som alle kom i kontakt med arbeidet gjennom tidligere EOM 
misjonær Nina Mikaelsen som jobbet utifra tidligere Lighthouse cafe her i Taira.

TEKST  ALLAN NESET / HANNA MORI

Vi i Evangelisk Orientmisjon er glade for familien Moris tjeneste 
i Japan. Dette gjør at vi fremdeles har en tilstedeværelse i dette 
landet som har vært sentralt i vårt arbeid siden tidlig på 50-tallet. 
Anniken og Akiras datter, Hanna, er nå engasjert for fullt i arbeidet.

Hun har ansvaret for kafeen i Global Mission 
Center. Dette er et lavterskel tilbud som 
særlig mange ungdom benytter. Hun har 
tidligere vært involvert i arbeidet til Ungdom 
i Oppdrag, blant annet i Ålesund, før hun 
returnerte til hjembyen i Japan. 
    Hanna har sendt oss en lengre hilsen hvor 
hun forteller om hvordan hun opplever 
tjenesten på kafeen. Hun forteller at hun 

siden hun kom tilbake til Iwaki for over 7 
år siden har vært engasjert i arbeidet på 
Cross Cafe, som er lokalisert i Global Mission 
Center. Det har vært en lærerik tid hvor Gud 
har lært henne flere viktige lekser. 
    Det har blitt klart for henne at siden 
kafeen er en misjonskafe og ligger i selve 
kirkebygget, og de som jobber her er bevisste 
på vårt kristne kall, så er det en hensikt 

med alle som kommer innom. Alle slags 
mennesker kommer her, og mange har ingen 
anelse om at det også er en kirke. Det gjør 
at noen blir nysgjerrige, noen søker ekstra 
oppmerksomhet, mens noen blir redde for å 
bli lagt merke til. 
    Av nåde opplever staben at Gud bruker 
dem i møte med alle gjestene. Hanna sier 
at noe annet Gud har lært henne i dette 
arbeidet, er at løpet vinnes sakte men sikkert. 
I starten var hun full av idealisme, men 
manglet ferdigheter og erfaring. Dermed 
kom også frustrasjonene, og hun opplevde å 
ikke være flink nok.  
    Over tid gikk det opp for henne at hun ved 
Guds nåde var privilegert som fikk lov til å 
ha en slik tjeneste, og at Han kunne bruke 
henne slik Han så det var best. 
    Når hun nå ser tilbake er det med 
takknemlighet for denne læretiden. Hanna 
er glad for at hun ikke sluttet, men stolte på 
Gud. Sammen med staben har de opplevd at 
det har blitt opprettet utallige meningsfulle, 
for ikke å si livsforandrende relasjoner, 
og at mange har fått et nytt liv i møte med 
kafeen og den øvrige virksomheten på Global 
Mission Center.
    Ei som har fått nytt liv gjennom å besøke 
kafeen er Kyoka Watanabe. Det er snart 2 år 
siden hun kom innom for første gang. Over 
en kopp kaffe fikk Hanna en god samtale 
med henne, og de ble fort venner, ikke minst 
siden hun var begeistret for Norge og Hanna 
var halvt norsk. 
    Gjennom det å besøke kafeen fikk Kyoka 
kontakt med noen korttids-misjonærer de 
samarbeidet med, og Gud begynte å jobbe 
med henne. I forbindelse med at moren 
hennes døde gikk hun gjennom en vanskelig 
tid hvor hun stilte spørsmål om meningen 
med livet. I denne prosessen har Gud virkelig 
veiledet henne. 
    Hun har begynt å jobbe for Golden Harp, 
en veldedig organisasjon som Hannas far, 
Akira, er styreleder for. Her føler hun å ha 

funnet sitt livskall i arbeidet med barn med 
funksjonsvansker. Samtidig har troen begynt 
å slå sterkere røtter hos henne, og hun 
besluttet derfor å la seg døpe den 18. april, 
som også var fødselsdagen til hennes avdøde 
mor.
    Hanna uttrykker takknemlighet til Gud, 
og også til alle misjonsvennene i Norge, 
hennes andre hjemland. De på senteret 
vet at arbeidet holdes oppe av forbønn og 
omtanke, og at misjonens støttegrupper 
er fundamentet for den tjenesten de som 
familie står i på Cross Cafe og Global Mission 
Center i Iwaki.
    Vi takker Hanna for denne oppmuntrende 
hilsenen. Hele hennes hilsen kan leses på vår 
hjemmeside www.eom.no.

 Koyoka Watanabe feirer bursdag. 

EN HILSEN FRA HANNA I JAPAN
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NORD-KOREA NORD-KOREA

Gjennom våre samarbeidspartnere øker vi stadig leveransen av veksthus. 

Det er barn som dette vi ønsker å gi en bedre fremtid.

Produksjon av soyakjøtt. 

Gaveinntekter til Nord-Korea prosjektet 

Vi har siden pandemien startet for nå over et år siden vært opptatt 
med hvordan vi kan opprettholde hjelpen til Nord-Korea. 
TEKST  ALLAN NESET
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Godt nytt fra Nord-Korea 

Tidligere skrev vi om at vi hadde inngått et 
samarbeid med en annen organisasjon om å 
bygge veksthus også med dem, i tillegg til at 
vi skulle bidra med produksjon og fordeling 
av brød og soyamelk til de som hadde størst 
behov for det. 
    All den tid det har vært så vanskelig å 
få oversikt over tingenes tilstand det siste 
året har vi vært spente på hvordan dette 
arbeidet gikk. Vi har nå fått gledelige 
tilbakemeldinger som forsikrer oss om at 
hjelpen kommer frem.
    En representant for vår 
samarbeidsorganisasjon forteller at de har 
skrevet under kontrakten med sykehuset 
hvor det første veksthuset skal stå, og at de 
vil fullføre oppsetting innen 20. mai. Når de 
har fått dette ferdig vil de straks begynne 
byggingen av neste. Vi vil få fortløpende 
oppdatering om dette arbeidet.
    Når det gjelder produksjon av mat i form 

av brød og soyamelk ble dette foreløpig 
noe redusert. Dette fordi at mange av 
de skoleelevene som skulle motta dette 
på skolen ble holdt hjemme på grunn av 
koronaviruset. 
    I mellomtiden har brød og soyamelk blitt 
tilbudt til mange barn i barnehager og i 
daghjem. Nå er også elevene på vei tilbake til 
normal skolegang og vår samarbeidspartner 
vil igjen oppta produksjonen og utdelingen 
av brød og soyamelk til 14.600 barn daglig. 
Vær med oss i bønn om at dette arbeidet kan 
få fortsette og bli til hjelp og velsignelse. 
   I skrivende stund har vi også fått melding 
fra en annen av våre samarbeidspartnere. 
De kan fortelle at den første matleveransen 
nå er levert. Det er snakk om ris og soyakjøtt 
som vi tidligere har omtalt, og de første som 
mottok dette var et barnehjem i et av de 
fattigste områdene i hele Nord-Korea.
    Vi gleder oss over at vi nå mottar stadige 

bekreftelser på at hjelpen kommer frem. 
Behovene for denne type hjelp er enorme,  
og vi er takknemlige for å ha fått muligheten 
til å ha en såpass bred virksomhet i dette 
lukkede landet. 
    Vi er også glade for de mange av våre 
lesere som har fått dette lagt på sitt hjerte og 
står med oss i å spre håp.
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Til nå:
310.000 kr

Mål: 
1.5 mill. kr  
(220.000 
måltider)



EOM

Vi hadde i år virkelig håpet på å kunne 
avholde vårt årsmøte på tradisjonelt vis i 
Misjonskirken på Majorstua.
Den uklare smittesituasjonen nå på 
planleggingsstadiet gjør at vi må ta en 
avgjørelse om møtets plassering, omfang og 
innhold slik situasjonen er nå.
    Vi har derfor bestemt at Årsmøtet 2021 
blir avholdt i FRIKIRKEN i Kristiansand. 
Slik det ser ut når bladet går i trykken, vil det 
være mulig å arrangere dette som et fysisk 
møte, og vi håper mange vil finne veien til 
Sørlandet lørdag 5. juni. 
    Møtet vil i sin helhet bli overført til digitale 

medier slik at det kan følges i eget hjem av 
alle som ønsker det. Det vil også være mulig 
for stemmeberettigede å avgi sin stemme til 
valgene ved å sende disse til vår mailadresse 
eom@eom.no under sendingen. Møtet er 
planlagt å vare fra kl. 11:00-13:00.
     Foruten gjennomgang av årsmelding, 
regnskap og budsjett, vil det også bli 
oppdatert informasjon fra all vår virksomhet, 
samt andakt, sang og musikkinnslag.
Dersom noen har spørsmål knyttet til 
avvikling av årets møte, så ta gjerne kontakt 
med oss på kontoret, tlf 9013 8020 eller mail 
eom@eom.no. 

Vi i staben har måttet avlyse mange møter 
og besøk i foreninger den siste tiden. Da 
pandemien slo inn over landet i mars i 
fjor ante vi ikke at det skulle gå så lang tid 
før vi igjen skulle kunne fylle bedehus og 
forsamlingslokaler. 
    Nå både håper og tror vi at vi ser slutten 
på restriksjonene i og med at vaksineringen 
er godt i gang de fleste steder i landet. Vi 
planlegger derfor at vi til høsten vil kunne 
reise rundt til mange av våre støttespillere 
igjen, noe vi virkelig har savnet den siste 
tiden.
    Vi har kontakt med noen hvor møtene 
var satt «på vent», men vi vil gjerne høre fra 
dere som kunne tenke dere et besøk av oss. 
Både Roald Føreland, Svein Løvdal og Allan 
Neset har møtevirksomhet som en viktig 

del av jobben. Marianne kommer gjerne til 
grupper og foreninger og deler fra misjonen, 
fortrinnsvis i sentrale Østlandsområder. 

Roald Føreland, 901 38 020, roald@eom.no
Svein Løvdal, 470 11 782, svein@eom.no
Allan Neset, 455 10 977, allan@eom.no
Marianne Elle, 971 63 753, marianne@eom.
no

I tillegg til staben har vi to fritidsforkynnere, 
Janne Roland og Jan Ivar Nilsen som tar 
møter for oss, så ikke nøl med å ta kontakt 
om dere ønsker besøk.

EOM

ÅRSMØTE I EVANGELISK ORIENTMISJON

KANDIDATER TIL VALGENE 
Styreleder: Rolf Martin Næss, 55 år 
fra Nittedal (gjenvalg). Rolf Martin 
overtok ledervervet i fjor etter et 
internt opprykk. Han har tilegnet 
seg en god oversikt over vårt 
arbeid og har besøkt Nord-Korea.
Det skal videre velges 3 faste medlemmer og 2 
vararepresentanter blant følgende kandidater:

Anne Johanne Botterud, 50 år fra 
Nittedal (gjenvalg). Anne Johanne 
er tidligere misjonær i Sentral Asia 
og har også besøkt vårt arbeid i 
Kina og India. 

Gjermund Sødal, 32 år fra Oslo 
(gjenvalg). Gjermund var tidligere 
med i en av våre støttegrupper i 
Kristiansand, og han har besøkt 
vårt arbeid i Nord-Korea.

Kathrine Svendsen, 50 år fra 
Halden (gjenvalg). Kathrine var 1. 
vararepr. og rykket inn på fast plass 
da Rolf Martin ble leder. Hun har i 
mange år jobbet med misjon i Asia 
og har besøkt vårt arbeid i India.

Anne Marie Bjerke Øyulvstad, 51 
år fra Kristiansand (gjenvalg). Anne 
Marie har vært vararepr. i siste 
periode. Anne Marie har i mange år 
vært med i ei av våre støttegrupper 
i Kristiansand.

Øyvind Dovland, 52 år fra 
Kristiansand (ny). Øyvind var 
tidligere med i EOMs styre, og var 
den som fikk i gang vårt arbeid i 
Nord-Korea, et land han har besøkt 
flere ganger.

Martin Andersen, 47 år fra Ålesund 
(ny). Martin var tidligere med i ei 
støttegruppe i Kristiansand. Også 
han har flere besøk til arbeidet i 
Nord-Korea.

Maria Wiig Wennesland, 20 år 
fra Søgne (ny). Maria har vært 
engasjert i Orientmisjonen i flere 
år. Hun har også besøkt vårt arbeid 
i Japan.

Tid for besøk igjen

Sommerstevnet 2021 
Bjorliheimen 25.6 – 27.6 - Tema:  Guds ord til verdens ende  

SPOROS, tidligere Litteraturmisjonen, 
som er vår samarbeidspartner i arbeidet 
med trykking av Guds ord på nye språk, 
arrangerer også denne sommeren stevne.  

Fredag 25. juni  
Kl 1700 Ankomst  
Kl 1800 Middag  
Kl 1930 Åpningsmøte. Taler: Styreleder Jan 
Erik Lehre for Bibelmisjonen Sporos     
  
Lørdag 26. juni  
Kl 0800 Frokost  
Kl 1000 – 1100  Misjonsmøte. Tema: «Nå de 
minst nådde» Taler: Roald Føreland, daglig  
leder for Evangelisk Orientmisjon   
Kl 1115 – 1215  Møte. Tema: «Guds ord til 
verdens ende». Talere: Gunnar Andås og  

Daniel Kort. Fokus på minoritetsspråk.  
Kl 1300 Lunsj  
Kl 1630 Årsmøte for Bibelmisjonen Sporos  
Kl 1800 Middag  
Kl 1930 Festmøte. Taler: Bjørn Olav Hansen 
 
Søndag 27. juni  
Kl 0800 Frokost  
Kl 1000 Gudstjeneste. Taler: Bjørn Olav 
Hansen  
Kl 1300 Middag og hjemreise   
  
Pris kr 650 pr. person pr. døgn m/oppredd 
seng og full pensjon i dobbeltrom og 
i enkeltrom kr 840. I tillegg kommer 
deltakeravgift kr. 300. Påmelding skal skje til 
Bjorliheimen tlf. 907 70 319 eller via epost til 
slianes@bjorliheimen.no  
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 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

HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA NORD-KOREA INDIA

JAPAN NORGE

Takk for at våre 
samarbeidspartnere fremdeles 
har mulighet til å hjelpe barn 
med spesielle behov.

Be om kraft og styrke til 
lederne i Evergreen i en tid 
med usikre fremtidsutsikter.

Be for unådde folkegrupper og 
minoriteter og folk som jobber 
for å nå dem.

Takk for bekreftelse på at 
hjelpen har kommet frem.

Be om at bygging av nye 
veksthus og produksjon og 
distribusjon av mat må bli til 
velsignelse for de som trenger 
det mest.

Be om beskyttelse over våre 
samarbeidsorganisasjoner. At de 
stadig må ha åpne muligheter 
for å få hjelpen frem.

Takk for at arbeidet i 
Taira fører til menneskers 
omvendelse. 

Be for Anniken og Akira Mori 
som står i en mangfoldig og 
ofte krevende tjeneste. 

Be for Hanna og 
medarbeidere i Cross Cafe, og 
for de menneskene som får 
sitt første møte med kristne 
gjennom dette arbeidet.

Takk for alle trofaste givere 
og forbedere.

Be om visdom til styre og stab 
med tanke på god forvaltning.

Be for årsmøtet og samlinger 
fremover. 

Be for alle misjonsforeninger 
og støttegrupper; at de 
må holde motet oppe i 
pandemitider.

Takk for at våre medarbeidere 
har fått hjulpet mange 
mennesker i en vanskelig tid.

Be for de mange som trues av 
den økende smitten.

Be om visdom og styrke 
til våre venner som jobber 
utrettelig for medmenneskers 
helse og frelse. 

Og han sa til dem: Slik 
står det skrevet: Messias 
skal lide og stå opp 
fra de døde tredje dag, 
og i Hans navn skal 
omvendelse og tilgivelse 
for syndene forkynnes 
for alle folkeslag. Dere er 
vitner om dette. 

Bibelverset

Fra Lukas 24

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”

14



Sofie Seglem Marianne Elle

Evangelisk Orientmisjon orientmisjonen www.eom.no Evangelisk Orientmisjon

– Med din hjelp sprer vi håp!eller Vipps 70393
3000.15.76719
Bruk konto:

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, hjemmeside og Youtube

Etter å ha sett filmsnutten om Nord-Korea 
som vår medarbeider Marianne la ut på vår 
facebookside, postet Sofie Seglem følgende på 
sin side da hun nylig fylte 31 år.
    Vi synes det er flott at også unge 
misjonsvenner tilgodeser vårt arbeid på denne 
måten. 

Eg fyller 30 ett eller annet år. Eg er så 
takknemlig Selv om ikke alltid humøret og 
«hvilebanken» er på topp og fylt opp så har eg i 
overflod av ALT eg trenger. Men til bursdagen 
min så inviterer eg deg til å tenke om du kan gi 
en pengegave til en veldig kul organisasjon. 
    I Norge har vi mange «mindre» organisasjoner 
som setter STORE avtrykk i Norge, verden og i 
menneskers liv. Generasjonene før oss i dette 

landet har generelt vært flinke til å gi, eg håper 
at vi vil fortsette med det (og det begynner med 
MEG og DEG) .
    Eg har fått reise til dette landet med damen 
på filmen. Hun er kvalitet, organisasjonen 
er kvalitet og gaven din VIL bety en forskjell 
Eg kjenner folk i dette landet som eg er 
nesten 100% sikker på har mistet jobben pga. 
pandemien og for de fleste i dette landet så har 
de IKKE overflod av alt de trenger (blant annet 
basale behov som MAT). 
    La oss vise dem at noen utenfra tenker på 
dem. Turen til dette landet lærte meg sååå mye 
om verden, samfunns strukturer og om verdien 
av individer. 
    Gi en liten eller kjempestor gave som vil 
bety noe for individer (20 000 NOK ca. kan for 
eksempel gi et drivhus som kan mette mange).
    Dette er en organisasjon som ikke bare gir 
nødhjelp, men som bygger relasjoner over tid 
som kan ha STOR betydning Ikke vent: VIPPS nå, 
hvis ikke er det statistisk stor prosent sjanse for 
at du ikke gjør det (dessverre) Ja, eg har husket å 
vippse selv VIPPSKODE: 70393

Av og til får vi melding om 
misjonsvenner som ønsker gave til 
arbeidet i stedet for egne gaver til 
fødselsdager.

https://www.facebook.com/orientmisjonen
https://www.instagram.com/orientmisjonen/
https://eom.no/
https://www.youtube.com/channel/UClIFwh0Fhg5JlZTA_NX4ypA/videos

