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LEDER

Misjonsarbeid i en tid med pandemi

INDIA

En av de mest erfarne pastorene til 
Evangelistens Helping Hand, pastor Joseph 
som har vært pastor i 43 år, ble smittet 
sammen med sin kone, Mary. Mary ble svært 
syk og døde av koronaen. 
    Dette gikk så sterkt inn på Joseph at 
han pådro seg et hjerteinfarkt i tillegg til 
koronaen. Dette medførte at også han døde, 
en utrolig trist historie. 
    Like etter døde også en annen 
medarbeider, Joseph Moses, og nettopp 
fikk vi vite at dr. Vedamini har fått påvist 
korona. Hun er vår faste lege på sykehuset 

Våre venner i India har helt siden pandemien startet hatt 
lange arbeidsdager og opplevd mye sorg og smerte rundt om i 
landsbyene der de har virksomhet. Nå som den nye og sterkere 
smittebølgen herjer, har de igjen fått oppleve at sykdommen 
rammer tett på.

TEKST  ALLAN NESET

i Krishnunipalem, og har det overordnede 
faglige ansvaret sammen med sin mann som 
også er lege og jobber deltid på sykehuset.
    Når dette leses håper vi hun har kommet 
seg og blitt frisk igjen. Det berører oss sterkt 
å få disse meldingene om at det også innad i 
organisasjonen er mennesker som opplever 
sorg og død. Det er selvsagt trist uansett 
hvem som rammes, men det blir en ekstra 
belastning på lederskapet i organisasjonen 
når det blir så nært. 
    Det er viktig at vi husker på våre venner i 
denne utfordrende tiden.

Pastorparet Mary og Joseph døde samme dag og ble gravlagt ved siden av hverandre. 

I snart ett og et halvt år har arbeidet vårt vært uoversiktlig på 
grunn av virus-situasjonen som oppstod i mars i fjor. Vi har bak 
oss et år med mange nye utfordringer her hjemme, men i langt 
større grad i noen av de områdene hvor vi har vår virksomhet.  
 
Her hjemme har vi stort sett merket koronaviruset som noe som 
har lagt begrensninger på vårt bevegelsesmønster og vår sosiale 
frihet. Det har vært mye hjemmekontor og særdeles få møter 
både internt og ute i misjonsgrupper og på forsamlingshus. 
Mange har hatt det langt verre. I vår sammenheng er det særlig 
India som har opplevd mye lidelse og også død. Vi har gjennom 
året fortalt hvordan arbeidet plutselig fikk et sterkt fokus på det å 
skaffe mat til de sultne og gi hjelp til store folkemengder som fikk 
hele sitt livsgrunnlag revet bort. Nå i den nye bølgen opplever 
vi at smitten har nådd nye høyder, og at også stadig flere i egne 
rekker rammes hardt.  
 
I dette nummer av bladet kan dere lese om smitte og død 
i medarbeiderflokken. Vi forsøker å gi et ærlig og riktig 
bilde av den sorg og smerte som rammer. Samtidig har 
vi opplevd gjennom den siste tiden at Gud møter mange 
mennesker gjennom det vanskelige. Så vi har den til tider 
spesielle situasjonen at vi får gledesmeldinger midt i alle 
tilbakemeldingene om prøvelser og lidelse.  
 
Vi forsøker å formidle også denne siden av vår virksomhet. 
Derfor blir det at vi også i dette bladet kan lese om det triste 
og det gledelige bokstavelig talt side om side. Det er selvsagt 
vanskelig til tider å vite hva som er viktigst å vektlegge, men vi 
håper å kunne formidle en god balanse i stoffet vårt. Takk for at 
dere står med oss i arbeidet.

PANDEMIEN RAMMER HARDT

Allan Neset
Ansvarlig redaktør
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INDIA INDIA

Juhani Halonen foretar den offisielle åpningen av kirken. 

Covid-19 har i sannhet brakt med seg 
tragedie og store utfordringer. Våre venner 
og medarbeidere har i lang tid hatt fokus 
på å lindre nød og gi hjelp til trengende. 
Samtidig har de opplevd at Gud står med og 
gir små streif av lys i det som ser så mørkt ut.
    Juhani Halonen hos Evangelistens Helping 
Hand fortalte nettopp om innvielse av et 
nytt kirkebygg. Det begynte med at en av 
organisasjonens bibelkvinner kjente på kall 
til å gå til en ny landsby. Fru Krupamma 
og datteren Ratna Kumari er hengivne 
medarbeidere og flittige til å dele evangeliet 

med ikke-troende kvinner. 
    De tilhører kirken i landsbyen 
Raghudevapuram som er en bra menighet, 
og de benytter enhver anledning til å dele 
evangeliet i unådde landsbyer i nærheten. 
I lengre tid har de besøkt en landsby som 
heter China Kondeypudi. 
    De har fått forkynt evangeliet for mange 
familier i denne landsbyen, og de samler nå 
over 30 damer til bønnemøter. Det er damer 
som inntil nylig var ukjent med kristendom, 
men som nå har tatt imot Jesus og fått et 
bønneliv. De har ikke hatt noe lokale å 

India har den siste tiden opplevd en dramatisk forverring i 
smittesituasjonen, og verdenssamfunnet har vært vitner til 
forferdelige bilder av døende og lidende mennesker.
TEKST  ALLAN NESET

Fru Visalakshi ankommer kirkeinnvielsen sammen med sin familie. 

samles i, men har søkt sammen på egnede 
steder rundt sine hjem.
    I landsbyen er det en familie som har 
noe økonomiske ressurser, og de har også 
blitt kristne. Familien har en sterk hindu-
ortodoks bakgrunn, men da fru Visalakshi 

som er rundt 70 år ble kristen, fikk hennes 
sterke innflytelse på familien det resultat 
at også datteren, fru Baby, omvendte seg og 
ble en kristen. Mannen hennes, Prasad, er 
fremdeles en hindu, men han har så stor 
kjærlighet og respekt for sin kone at han fullt 

Bibelkvinnen Krupamma taler til de fremmøtte. 

Landsbyens egne ordnet kirke
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INDIAINDIA

Fru Krupamma og datteren Ratna Kumari (til høyre) takker Juhani. 

ut respekterer hennes nye tro.
    På et besøk i landsbyen ble Juhani 
konfrontert med ønsket om et kirkebygg. 
Han utfordret dem da på å komme opp med 
noen egne midler. Familien Visalakshi tok 
denne utfordringen og kjøpte en tomt som 
de gav til formålet og ba Juhani om hjelp til å 
bygge kirken. Juhani fortalte dem at han ville 
legge dette frem for givere i Norge.
    Så kom koronapandemien og arbeidet 
fikk et helt annet fokus. Plutselig ble det 
viktig og nødvendig å hjelpe folk med mat og 
medisiner. Andre behov ble «satt på vent» så 
Juhani informerte ikke Norge om behovet for 
kirkebygg i denne landsbyen. 
    I mellomtiden ble fru Baby inspirert og 
overbeviste sin mann om at de burde gi noen 
midler til selve byggingen også. Det ble til 
slutt en betydelig sum, og da Juhani så deres 

iver klarte han i løpet av en 3 måneders 
periode å samle inn det resterende de trengte 
for å få kirken ferdig.
    Nylig kunne de innvie sitt nye kirkebygg. 
De hadde strenge forholdsregler med tanke 
på smittevern, så både munnbind og antibac 
var påkrevd. De forsøkte også å få folk til 
å holde nødvendig avstand, men det ble 
vanskelig i folks glede og feiring av ny kirke. 
    Juhani bestrebet seg derfor på å gjøre 
innvielsesseremonien så kort som mulig. 
Det ble en gledesdag for menigheten, og 
familien som gav midlene til dette fortalte at 
de opplevde seg velsignet som kunne bidra til 
at landsbyen fikk kirke, og de ba menigheten 
for forbønn for familien og de som ennå ikke 
hadde tatt imot Jesus.
    Et fantastisk vitnesbyrd om hva Gud kan 
gjøre, også i en tid med pandemi.

TEKST  ALLAN NESET

Vi har i vårt arbeid fokus på at den beste hjelpen vi kan gi, er hjelp 
til selvhjelp. Derfor gleder vi oss over symaskinprosjektet som har 
gitt arbeid til mange fattige kvinner i India.

Vi ser stadig vekk at gjennom det å få hjelp 
til livet i vanskelige situasjoner, er det mange 
som også finner troen på Jesus. 
    Vår ferskeste samarbeidspartner, CDF, som 
har sitt arbeid i og rundt Kolkata, har også 
sett frukter av det å gi fattige en mulighet for 
arbeid. 
    I tillegg til symaskiner til kvinner støtter vi 
dem i et nytt prosjekt med å gi en rick-shaw 
til fattige menn. Dette er sykkeldrosjer som 
er et vanlig syn i indiske byer, og som er et 
miljøvennlig og anvendelig fremkomstmiddel 
i tett befolkede områder.
    De finnes i varianter for frakting av både 
mennesker og varer. De 4 første er nå i bruk 
til stor velsignelse for de som mottok dem, 
og vi håper og tror at de vil bli til hjelp for 
mange.  

CDF har formidlet rick-shaw for frakt av både varer og mennesker. 

Endelig mulighet for fast inntekt. 

HJELP TIL SELVHJELP
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JAPAN JAPAN

TEKST  ALLAN NESET 

Anniken og Akira er fremdeles 
svært aktive i arbeidet knyttet 
til Global Mission Center i Taira. 
I tillegg er de etterspurte også i 
andre sammenhenger.

Forleden var de begge invitert til et stevne i 
regi av Operasjon Mobilisering (OM) i Japan. 
OM har et rikt arbeid i flere deler av verden, 
og Akira var tidligere involvert i arbeidet på 
evangeliseringsskipet Logos i 4 år. 
    Til stevnet i Japan var Akira invitert som 
hovedtaler, og han fikk tale til mange ivrige 
ungdommer som virkelig brenner for å utbre 
evangeliet. 

    Anniken fikk tale i en sammenheng 
som var spesielt ment å være til hjelp 
og oppmuntring for unge kvinner i 
misjonærekteskap. Vi synes det er flott 
at våre mangeårige misjonærer kan bli 
brukt til å fremme Guds rike, også i andre 
sammenhenger.
    Virksomheten i menigheten i Taira preges 
av både gledelige og mer triste hendelser. 
De har nettopp sett at 2 har blitt døpt, blant 
annet Hannas venninne Kyoka som vi skrev 
om i forrige blad, og som Anniken fikk gleden 
av å døpe. 
    Men de har også nylig hatt begravelse. 
Babaji, opprinnelig fra India og som vi for 
ikke lenge siden skrev om dåpen til, døde av 
hjerteslag kun 5 uker etter at hans kone døde 
av det samme. Tross sorgen ble begravelsen 

et vitnesbyrd om Guds nåde.
    Akiras mor, som har vært en virkelig 
trofast støtte i menigheten i lang, lang tid er 
nå svært syk: Anniken ber også om forbønn 
for pastorparet i «vår» menighet i Isohara. 
Pastor Iki har vært på sykehus i over en 
måned, og kona Miyoko har også spredning 
av kreft og går på cellegift. 
    Anniken hjelper til i menigheten og har 
vært og talt i flere gudstjenester der i det 
siste.
    Vi fikk nettopp melding om at Akiras mor 
døde nylig etter en tid på sykehuset. Med 
henne har menigheten i Taira mistet en sterk 
omsorgsperson og forbeder. Også vi norske 
som har besøkt Taira lærte å sette stor pris 
på Toshiko, og vi sender varme tanker til hele 
familien Mori.

Akiras avdøde mor sammen med Anniken og Akiras 
eldste sønn, Paul Mondo

Anniken og Akira sammen med ungdommer på OMs stevne i Japan.

Glede og sorg i JapanGlede og sorg i Japan
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NORD-KOREA

Gaveinntekter til Nord-Korea prosjektet 
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Til nå:
540.000 kr

Mål: 
1.5 mill. kr  
(220.000 
måltider)

KINA

TEKST  ALLAN NESET 

Vi har som Norges eldste Kina-misjon alltid hatt et fokus på å nå 
folket i dette enorme landet.

Etter at såkalt ordinær misjonsvirksomhet 
ble vanskelig tidlig på 1950-tallet, har vi de 
siste 3 ti-år vært opptatt av hvordan vi kan 
ivareta en virksomhet i landet. 
    Som våre lesere vil kjenne til har vi 
samarbeidet om forskjellige prosjekter med 
organisasjoner som har forskjellige former 
for virksomhet her, og det er noe vi ønsker 
både å fortsette med, og også øke omfanget 
av. 
    Vi er også opptatt av å skulle nå de minst 
nådde. Vi ser at det innenfor land som lenge 
har hatt misjonærvirksomhet kan være både 
geografiske steder og etniske minoriteter som 
fremdeles må regnes for å være unådde.
   Vi har i flere år støttet et arbeid blant et 
minoritetsfolk sør i Kina. I lang tid var det et 
norsk par som jobbet blant dette folket, og 
fra å ikke ha noen kristen virksomhet her ble 
det over tiden etablert en liten forsamling av 
mennesker som tok imot troen på Jesus. Etter 
hvert ble en av de lokale kvinnene i stand til 

å ta lederansvar for arbeidet, og vi valgte da 
å støtte henne i dette. 
    Våre norske venner har nå en tid vært 
tilbake i Norge, og også vår kinesiske søster 
har en tid vært borte fra stedet og dermed 
den faste og tette oppfølgingen av arbeidet. 
Nå er hun imidlertid tilbake og ivrer etter å 
dele evangeliet med stadig flere. 
    Dette er et arbeid som er utfordrende på 
flere måter, og vi vil gjerne støtte henne på 
de måter vi kan. Det er såpass sensitivt at vi 
ikke kan skrive så klart og omfattende om 
dette som vi gjerne skulle ønsket, men det er 
viktig å først og fremst tenke på sikkerheten 
til de involverte.
    Imidlertid vil vi gjerne oppmuntre og 
oppfordre våre lesere til å være med oss i 
dette prosjektet, både i forbønn og offer. 
Vi kjenner oss sterkt ledet til å gå inn i det 
og vet at det ligger på Guds hjerte å nå de 
unådde, Han som vil at alle mennesker skal 
bli frelst og lære sannheten å kjenne.

Det er i dette vakre landskapet aktuelle minoritet holder til.

Det er fremdeles store 
utfordringer knyttet til den 
virksomheten vi støtter i Nord-
Korea. Grensene er fremdeles 
helt stengt, og fra kontakter 
både i Kina og Russland antydes 
det at det vil være stengt frem 
til utpå nyåret 2022. 
TEKST  ALLAN NESET 

Som en av våre samarbeidspartnere skriver 
til oss er dette selvsagt et forhold som går 
sterkest utover de fattigste. Han sier videre 
at det som er virkelig vondt å se på er at 
de strenge begrensningene som gjelder i 
samfunnet, tilsynelatende bare gjelder for 
folk flest og ikke for myndighetspersoner.
    Disse har ikke på langt nær så mange 
restriksjoner å skulle forholde seg til. Videre 
er det sånn at prisen på enkle og nødvendige 
matvarer har økt kraftig, noe som gjør det 
vanskelig, for ikke å si umulig, for mange å 
skaffe seg det mest nødvendige. 

    En fra før stor utfordring med 
underernæring har selvsagt vokst nå i 
koronatiden. Vi er glade for å kunne si at det 
vi fikk være med å sende inn av soyakjøtt 
og matolje har blitt til stor velsignelse og 
redning for mange.
    Fra en annen samarbeidspartner har vi 
fått bekreftet at de har mottatt en forsendelse 
med 20 kg grønnsaksfrø som ble sendt fra 
Norge. Disse vil bli tatt godt hånd om av de 
lokale medarbeiderne og vil på sikt gi store 
mengder mat til de som trenger det mest. 
    Det er stort å oppleve at vi som en 
forholdsvis liten organisasjon kan få være 
med i en fruktbar tjeneste i dette prøvede 
landet, og at vi får tilbakemeldinger på at 
hjelpen kommer frem, også nå i tider med 
pandemi. 
    Vi ber om fortsatt støtte og forbønn for 
dette viktige arbeidet.

Esken med 20 kg frø er trygt fremme i Nord-Korea. 

Fornyet virksomhet i Kina HJELPEN KOMMER FREM I NORD-KOREA
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ANDAKT EOM

Framnes videregående skole ligger vakkert til ved Hardangerfjorden.

TEKST  ALLAN NESET 

Eyvind Skeie har gjennom 
mange år gledet flere av oss 
med sitt forfatterskap. Han 
har velvillig gitt oss lov til å 
videreformidle noen av hans 
andakter her i Asias Millioner. 
Denne er fra boken Vann av 
Klippen.

TEKST EYVIND SKEIE

Det har de siste ett og et halvt årene vært vanskelig å planlegge 
møter og arrangementer i våre sammenhenger. Smittesituasjonen 
forandres stadig, og vi opplever også til enhver tid store 
geografiske forskjeller i smittetrykket. 

EMMAUSVANDRERNE
Fortellingen om det som skjedde på veien til 
Emmaus, står som et av høydepunktene i Det 
nye testamente. Beretningen er underlig og 
fjern. Likevel er det så lett å kjenne seg igjen 
i den. 
    Hvem har ikke, på sin vandring gjennom 
livet, vært så nedbøyet av sorg og bekymring 
at alt annet ble borte fra synsfeltet? Slik 
var det for de to disiplene. Tapet av Jesus 
overveldet dem med smerte. De ventet seg 
ikke noe godt i sorgen. Derfor gjenkjente de 
ham ikke. 
    Først da de satt ved bordet og så ham bryte 
brødet og velsigne det, forstod de hvem han 
var. Da ble øynene deres åpnet. Det er en 
enkel fortelling. Jesus kommer, vandrer med 
dem, blir sett og så usynlig. 
    Skjult i denne historien ligger to 
erkjennelser av stor betydning. Den første 
knytter seg til det som skjer ved bordet. 
Gjenkjennelsen av Jesus er knyttet til 
velsignelsen av brødet. Det lar seg vanskelig 
gjøre å lese dette på annen måte enn som en 
hentydning til nattverden. 
    Hvor er det Jesus viser seg for deg og meg? 
Det er ved nattverdbordet. La oss gå dit med 
vår sorg, med vår lengsel og vår tvil. Der får 
vi se Jesus. Han venter oss ved bordet. 

    Den andre erkjennelsen er knyttet til det 
disiplene sier etter at Jesus er blitt usynlig 
for dem: «Brant ikke våre hjerter i oss da han 
talte med oss på veien og åpnet skriftene for 
oss?» 
    I vår sorg og vår fortvilelse søker vi etter 
holdepunkter. Vi leter etter det som kan 
få hjertene våre til å brenne, som gir oss 
livsmotet tilbake. Noen av oss leter også etter 
Jesus, men vi ser ham ikke. 
    Sorgen blir for stor og overskygger alt. Det 
er da vi behøver å bli minnet om disiplenes 
erfaring. Jesu nærvær ble synlig da han brøt 
brødet. 
    Hjertene deres brant mens han åpnet 
skriftene for dem. La oss derfor bryte brødet 
og åpne skriftene, dele nattverden og lete 
sammen i Guds Ord. Da kommer Jesus til oss 
og vandrer ved vår side. I nådens time ser vi 
hvem han er.

Usynlige Herre,
Du som bor i oppstandelsens rike,
Takk fordi du venter på oss
Ved nattverdens bord
Møt oss også i ditt Ord
Og la våre hjerter brenne
Amen

Sist hadde vi informasjon om stevnet til 
Sporos (Litteraturmisjonen) som er en av 
våre samarbeidspartnere. De har siden da 
besluttet å avlyse sommerens stevne. I stedet 
blir det en høstsamling på Bjorli 15.-17. 
oktober.

EVANGELISTENS BIBELKONFERANSE 2021
I skrivende stund satser Evangelisten 
på å kunne gjennomføre sin årlige 
bibelkonferanse. Også i år er den lagt 
til Framnes skole ved Norheimsund i 
Hardanger. 

Nytt fra Norge

    Dagene i Hardanger byr på variert 
program med Evangelistens egne krefter som 
talere og ledere. 
    Det blir eget opplegg for barn og 
tenåringer. Programmet inneholder 
bibelsamlinger, friluftsmøte i Nordheimsund, 
hageselskap, misjonssamling, uformelle 
samlinger med grilling, bading og båtliv og 
selvsagt mye sang og musikk.
    Tidspunkt for konferansen er 29. juni til 
4. juli. Mer informasjon og påmelding på tlf. 
3802 6357, Mail: post@evangelisten.no, eller 
SMS 9133 4079.
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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 vi igjen kan støtte 
arbeid blant et minoritetsfolk.

Be for dette arbeidet at det 
må bli til velsignelse for 
mange.

Be om visdom og trygghet til 
hun som leder an i arbeidet.

Be for staben i Evergreen i 
disse usikre tider.

Takk for at vi har en dør på gløtt 
som gjør at virksomheten kan 
holde frem.

Be om stadig mer åpenhet og 
nye muligheter til å komme inn 
i landet, også for personell.

Be for de mange menneskene 
i landet som lider ekstra mye 
som følge av pandemien.

Takk for at stadig nye kommer 
til menigheten og blir møtt 
av Gud.

Be for Akiras søsken og stefar 
nå som hans mor nettopp 
døde.

Be for pastorparet i 
menigheten i Isohara. De er 
begge svært alvorlig syke.

Takk for stabile gaveinntekter 
selv med lite møter. 

Be om Åndens ledelse over 
forvaltning og daglig tjeneste 
hos stab og styre.

Be for snarlig mulighet for 
ordinær møtevirksomhet i 
foreninger og forsamlingshus. 

Takk for at vi ved Guds nåde 
har fått gjøre en positiv 
forskjell i mange menneskers 
liv.

Be for den svært alvorlige 
situasjonen som landet 
er i som følge av den nye 
smittebølgen.

Be for familiene og de 
nærmeste til de som har 
mistet livet av viruset den siste 
tiden. 

Vær ikke redd, og mist 
ikke motet. For Herren 
Gud, min Gud, er med 
deg. Han vil ikke slippe 
deg og ikke forlate deg 
før du har fullført alt som 
skal gjøres for tjenesten i 
Herrens hus. 

Bibelverset

1. Krønikebok 28,20

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”
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– Med din hjelp sprer vi håp!eller Vipps 70393
3000.15.76719
Bruk konto:

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, hjemmeside og Youtube

KUNST TIL STØTTE FOR 
ARBEIDET I NORD-KOREA

Kristiansandkunstner Per Ove Sødal har 
gjennom flere år solgt bilder som har gitt støtte 
til våre prosjekter i Nord-Korea.
    Med tanke på de veksthus vi har vært med å 
bygge på bakgrunn av dette kan vi trygt kalle 
dette for “matnyttig kunst”. 
    Nå har han laget et nytt bilde med et 
omsorgsfullt motiv som vi selger til støtte for 

våre prosjekter i Nord-Korea.
Bildet heter “Mor og barn” og er et trykk i 
begrenset opplag på 65 eksemplarer. 

Prisen er kr 4000 ferdig innrammet og størrelsen 
er 40 x 40 cm. Kontakt vårt kontor tlf. 9013 8020 
eller eom@eom.no for mer informasjon eller 
bestilling.

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

