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LEDER

Vårt oppdrag
EOM

Det nærmer seg tiden for årets 
M28-konferanse med fokus på de 
unådde.
TEKST  ALLAN NESET

Rolf Martin Næss
Styreleder, EOM

Jesu siste tale til disiplene gir oss et oppdrag om å forkynne 
evangeliet for alle folkeslag. Det er ingen unntak for land som 
domineres av en annen religion, for land hvor politiske forhold 
gjør det vanskelig eller hvor det er store kulturelle utfordringer 
med å misjonere. Vårt oppdrag er å forkynne håp og evig liv, og 
dele budskapet om nåden og frelsen i Jesus Kristus! Misjon er en 
del av en kristens DNA, misjon tar tro fra ord til handling.  Uten 
misjon ville den kristne tro kun vært tilstede i Midtøsten, og den 
hadde sannsynligvis dødd ut. I dette nummer kan vi lese om at 
den kristne tro kom til India via apostelen Thomas allerede i år 
52. Den kristne tro har fått et sterkt fotfeste i den vestlige verden 
og har påvirket vårt samfunn; menneskerettigheter og demokrati 
preger land hvor den kristne tro har dominert. 

Misjon viser omsorg for hele mennesket.  Derfor er forkynnelse, 
undervisning og praktisk omsorg med vann, mat, medisiner, 
bygninger etc. vårt bidrag til misjonsbefalingen i de fire ulike 
land vi operer i. Vi er så heldige som får lov til å være med på å 
dele evangeliet i denne delen av verden, og det har gitt oss unike 
muligheter.  I dag er det hungersnød i Nord-Korea og vi kan i 
dette nummer lese om at EOM er i stand til å bidra til næringsrik 
mat til 8000 barn daglig. 

I dette nummer kan du også lese en rørende historie om Elias 
som allerede som 6 åring fikk nød for fattige barn i India, og 
som ga penger og leker til jevnaldrende gjennom en av våre 
partnere i India. Vær med å be om at våre barn og barnebarn tar 
misjonsbefalingen på alvor og får en glød for misjon. Vi trenger 
yngre krefter som brenner for Jesus og som kan drive arbeidet 
videre! Det er fint hvis du kan være med å be for barnehjemmet 
Living Tree Home vi støtter i Kina som må finne seg nye lokaler. 

Be for våre kristne venner i India som opplever økende 
forfølgelse, be om at flere dører kan åpne seg opp for oss i Nord 
Korea. Be for våre venner i Japan og for at de gjennom kaféen 
kan komme i kontakt med stadig nye mennesker de kan dele 
evangeliet med og lede til frelse. Takket være din støtte i form av 
forbønn og gaver er vi i stand til å ta misjonsbefalingen på alvor 
i til dels utfordrende områder i verden. Vi håper du fortsatt vil 
være med og del gjerne vårt blad med din familie, venner og 
bekjente. 

M28-KONFERANSEN

Vi har tidligere nevnt at dette er et fokus som 
vi i Evangelisk Orientmisjon ønsker å ha i vårt 
arbeid, og som gjenspeiles i vår visjon om å «nå 
de minst nådde i Asia».
    Konferansen som er et samarbeid mellom 
rundt 30 norske organisasjoner, vil finne 
sted i Bergen i tidsrommet 22-23 oktober.  
Programmet er svært variert, men en 
fellesnevner for alt som skal skje disse 2 dagene 
er at det er spisset inn mot temaet hvordan nå 
de unådde?
    Konferansen er åpen for alle interesserte. Vi 
håper at det er mange også blant våre lesere 
som vil delta på denne konferansen. Vi mener 
programmet bør være interessant for folk i alle 
aldre. 
    Arrangementskomiteen har henvendt seg til 
landets bibelskoler og andre kristne læresteder, 
da vi ønsker at også ungdom skal bli engasjert 
i dette arbeidet. Vi ønsker selvsagt også 
ungdommer fra andre kristne sammenhenger 
hjertelig velkommen.
    Hovedkonferansen vil i tillegg til taler/
foredrag også inneholde workshops og 
nettverkssamlinger. Man kan velge mellom 
forskjellige temaer, og man melder seg på 
aktuelle samlinger når man melder seg på 
konferansen. 
    Hver deltager kan melde seg på 2 forskjellige 
workshops, samt en nettverkssamling. 
Forskjellen på disse er at workshop vil ha 
en innleder med påfølgende samtale, mens 
nettverkssamling vil være en åpen samtale 
hvor man deler tanker og erfaringer. 
Hovedtalere i konferansen er Rita El-
Mounayer, Daniel Pham og Marta McComb.  

Temaer for workshops er:  
• Fokus og detaljer om unådde folkegrupper
• Erfaringer fra feltarbeid, forfølgelse og 
  fengsel for å nå unådde
• Medias rolle for å nå unådde
• Bønn som avgjørende nøkkel for å nå 
  unådde
• Kampanjer for å nå unådde 
• Hvordan kan en lokal menighet ha fokus på 
  unådde? 
• Hvordan kan ditt yrke bli en nøkkel til å nå 
  unådde? 
• Bibelens viktighet for å nå unådde

Programmet er som følger :
Fredag kl. 11:00-16:00 
Spesiell lederkonferanse (for pastorer, 
misjonsledere, ledergrupper)

Fredag kl. 18:00-22:00   
Åpningssamling, Hovedkonferansen

Lørdag kl. 09:30-22:00  
Hovedkonferansen . Foredrag, workshops og 
nettverkssamlinger

Konferansen vil finne sted i Credokirken, 
Øvre Kråkenes 49, Bønes. 
Påmelding til selve konferansen og til de 
forskjellige workshops via Check-in, snarest. 
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Ikke så mange hadde anledning til å være tilstede, men mange fulgte møtet digitalt. 

Bevertningen måtte inntas utendørs og med 
behørig avstand. 

Frikirkens egen Harald Eikeland sørget for lyd og 
bilde til de som fulgte møtet på egen skjerm.

Det beskjedne antallet, 17 personer, som 
kunne være fysisk tilstede, var samlet i 
Kristiansand Frikirke. Øvrige deltagere 
deltok via Facebook og Zoom. 
    Det var rundt 40 som fulgte oss direkte, og 
i ettertid har 450 vært inne på våre nettsider 
og sett møtet.
    EOMs daglige leder, Roald Føreland, åpnet 
årsmøtet og informerte om opplegget for 
dagen. Samlingen var delt i 2 deler, en med 
oppdatering av arbeidet i de forskjellige 
landene, og en formell årsmøtedel med valg 
og godkjenning av regnskap og budsjett.
    Første delen åpnet med at en av våre 
støttespillere, Sven Gunvaldsen, holdt 
en inspirerende andakt. Deretter fulgte 
informasjon fra arbeidet. 
    Svein Løvdal fortalte fra India, Allan Neset 
fra Kina og Japan og Roald Føreland fra 
Nord-Korea. Det var også en hilsen og vakker 
sang fra Jeanett og Kjartan Kleivset.

Også i år ble årsmøtet 
sterkt redusert på grunn av 
koronasituasjonen. Det så lenge 
ut til at vi kunne avholde et 
fysisk møte med utsendinger 
fra støttegrupper og andre 
interesserte i vårt «faste 
årsmøtelokale» på Majorstua, 
men usikkerhet rundt gjeldende 
smittevernsregler gjorde at 
vi også i år måtte begrense 
deltagerantallet og satse på 
digital gjennomføring.

TEKST  ALLAN NESET

    Avslutningsvis i denne delen av møtet 
kunne Føreland informere om at årets 
frivillighetspris, et litografi av Per Ove Sødal, 
gikk til Randi Nuvstad Danielsen.
    Randi har i lengre tid strikket dukketøy 
som hun selger til inntekt for arbeidet i 
India, og har de senere år sørget for et nytt 
liv for hundrevis av fattige kvinner i dette 
utfordrende landet.
    Andre del av møtet ble ledet av styreleder 
Rolf Martin Næss. Det var deltagelse av 31 
personer som representerte 142 stemmer.
Årsmeldingen var gjort tilgjengelig for alle 
interesserte god tid i forveien. Den ble kort 
gjennomgått og tatt til etterretning.
    Regnskapet for 2020 viste et overskudd 
på 985.000 kroner. Det skyldes i all 
hovedsak at vi i «korona-året» fikk inn store 
gaveinntekter og at vi i noen av prosjektene 
fikk utfordringer med å få overført midlene 
umiddelbart. 

KORT TILBAKEBLIKK PÅ ÅRSMØTET

    Vår målsetting er selvsagt å få ut midler 
til prosjektene fortløpende. Det fremlagte 
regnskapet ble godkjent. 
    Budsjett for de kommende 3 årene viser 
et mindre årlig underskudd som er tiltenkt 
dekket inn av «oppsparte midler». Også dette 

ble godkjent av årsmøtet. 
    Valg til styret gav gjenvalg for Gjermund 
Sødal og Anne Johanne Botterud. Som nytt 
styremedlem ble Øyvind Dovland valgt, 
mens nye vararepresentanter ble Maria Wiig 
Wennesland (1.) og Martin Andersen (2.). 

Sven Gunvaldsen holdt andakt. 
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NORD-KOREAINDIA

Gaveinntekter til Nord-Korea prosjektet 
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Til nå:
740.000 kr

Mål: 
1.5 mill. kr  
(220.000 
måltider)

Dette er arkivbilete frå prosjekta i Nord-Korea, då Nord-Korea er heilt stengde for tida. 

TEKST  MARIANNE ELLE 

Våre samarbeidspartnarar fortel om ei hungersnaud i Nord-Korea 
som kan likne den store nauda på 90-talet. No som då kjem det 
nesten ikkje inn noko mat og midlar frå utsida, og situasjonen er 
svært alvorleg. Det går hardast utover dei fattigaste, barna og dei 
svake i samfunnet.

Matsituasjonen i Nord-Korea er 
bekymringsfull, og det er stor svolt i landet. 
Ulike faktorar bidrar til den nåverande 
krisesituasjonen. Grensene er framleis 
stengde, jorda er oppbruka, det er mangel på 

gjødsel, og både tørke og flom har påverka 
fjorårets avlingar. Det er også kraftig 
stigande prisar på basisvarar som ris, mais 
og drivstoff, og ustabile valutakursar. 
    Det anslåast at landet har eit 

kornunderskot på rundt 1,5 millionar tonn. 
Den økonomiske innverkinga på levebrød, 
og mangel på forbruksvarer som følgje 
av langvarige nedleggingar av grensa, 
trugar liv og helse til allereie svært utsette 
menneske. Meir enn 50 % av befolkninga er 
underernært eller feilernært. 
    Kroppen treng riktig samansetning av 
næringsstoff, altså riktig mengde feitt, 
karbohydrat, protein, vitamin, mineral og 
sjølvsagt vatn for å fungere optimalt, der 
alle næringsstoff har forskjellige funksjonar 
i kroppen. Viss ikkje kroppen får dette, kan 
det få alvorlege konsekvensar. Barna lir, og 
svolten er uuthaldande. 
    Ei stor glede me kan dele midt oppi alt 
dette, er at ein av våre samarbeidspartnarar 
er i stand til å distribuere store mengder mat 
til barn. Dei har bakeri og gjødselfabrikkar, 
og dei gjer ut soyamjølk og næringsrike 

bollar til rundt 8000 barn kvar dag.
    Det er eit stort under at dei kan vere 
operative inne i landet no i denne tida, og 
gje så mange barn viktig og livsnaudsyn 
næring. Me gler oss stort over at EOM kan 
få vere med på dette prosjektet, og det rører 
oss sterkt å vite at matforsyningane har 
livsforvandlande konsekvensar, og reddar så 
mange menneskeliv. 
    Ver gjerne med å be for Nord-Korea, for 
prosjekta og for alle menneska som lir. La 
oss be om at Gud må møte menneske, og be 
om at våre samarbeidspartnarar kan få vere 
ljos i mørke og vitne om Herrens omsorg og 
kjærleik for det nordkoreanske folk. 

Her tappast det soyamjølk til barna. 

Forventingsfulle barn. 

Matteus 25:40:  
Sanneleg, eg seier dykk: Alt de gjorde mot 
eit av desse minste syskena mine, det 
gjorde de mot meg. 

Mat til meir enn 8000 barn
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JAPAN JAPAN

«Når så vi deg sulten? Det dere 
har gjort mot en av mine minste»
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INDIA INDIA 

TEKST  SVEIN LØVDAL 

Barn er ofte spontane og har lett for å bli begeistret og engasjert. 
Dette gjelder også i møte med misjonens utfordringer.

Svein Løvdal fortalte forleden om følgende 
spesielle opplevelse med barnebarnet:  

Kjære Misjonsvenner. 
En liten solskinnshistorie på en torsdag 
ettermiddag. Da Juhani Halonen var i 
Norge for 2 år siden traff han blant annet 
barnebarnet mitt Elias som da var 6 år 
gammel. 
    Dette gjorde inntrykk på Elias, og han har 
mange ganger snakket om de fattige barna 
i India. Hver onsdag som jeg besøker han 
bruker vi å be sammen på kvelden, og
en ting han alltid sier er at vi må be for de 
fattige barna i India.
    For litt siden da vi ba sammen sa han 
til meg: Du bestefar. Kan ikke du ta den 
femtilappen og gi den til de fattige barna i 
India? Og litt etter så hadde han en leke han 
ønsket at de skulle få. Så da tenkte jeg at 
dette må vi få til. 
    Jeg spurte Juhani om han visste om en gutt 

på Elias sin alder, og fikk til svar at sønnen 
til en av de ansatte på sykehuset som mistet 
mannen sin for noen år siden, hadde en gutt 
som het
    Akhil på 7 år. Så da ville Elias sende han 
denne gaven og noen få Rupi som jeg også 
hadde liggende. Takket være Juhani kom 
gaven greit frem, og Akhil kan glede seg over 
både gaven og over å ha fått en ny venn i 
Norge. 
    Det er givende å se at selv små barn kan 
være med å spre glede i India. Jesus sa jo 
at det du gjorde mot en av mine minste det 
gjorde du mot meg.
    I ettertid har også Akhil laget tegninger og 
fått hjelp med å skrive brev tilbake til Elias, 
så nå har disse to guttene fått en kontakt som 
forhåpentligvis vil vare, og kanskje kan Elias 
en gang bli med bestefar til India og treffe sin 
nye indiske venn.

Akhil og søsteren viser frem innholdet i pakken fra Elias i Norge. 

Olderbarnet inspirerte 
Vi opplevde også forleden en annen episode 
hvor barn fikk bli til velsignelse for arbeidet 
vårt:

En leser av vårt blad hadde besøk av sitt 
oldebarn som ennå ikke har fylt 3 år. Bladet 
lå fremme med fokus på Nord-Korea og helt 
spontant kommenterte dette lille barnet at 
«der har min pappa vært. Kan jeg ta med 
bladet og gi til pappa?» 

Oldemoren ble så berørt av dette at hun 
kontaktet oss, både for å fortelle historien, 
men også for å fortelle at hun ønsket å 
bli fast giver til vårt arbeid. Gud berører 
mennesker på de forunderligste måter.

Elias pakker inn tegning og sparepenger som skal 
sendes til India. 

Tegning fra Akhil. Brev fra Akhil. 

Juhani Halonen overrekker pakken fra Elias. 

BARN HJELPER BARN 
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KINA INDIA

En av de mange som fikk en varmt måltid i 
forbindelse med Indias kristne dagTEKST  ALLAN NESET 

Det er barn som dette som i flere år har fått omsorg og kjærlighet hos Tina på Living Tree.

Som de fleste av våre lesere kjenner til har vi i mange år støttet 
arbeidet til Living Tree Home, et barnehjem for barn med Cerebral 
Parese (CP) og store omsorgsbehov. 
TEKST ALLAN NESET 

Fra flere av våre kristne venner 
og medarbeidere i India ble vi 
gjort oppmerksomme på det 
som kalles «The Indian Christian 
Day». 

Utfordringer i Kina 

Vi har sett på dette som et svært viktig 
arbeid, og flere av oss i staben har hatt 
gleden av å se den utrolige betydningen dette 
har for de utsatte barna som har fått dette 
tilbudet. 
    Et møte med disse barna fester seg for 
alltid, og gir en opplevelse av at det nytter det 
vi driver med. Den senere tiden har Tina som 
leder senteret formidlet sin usikkerhet med 
tanke på fremtiden. 
    Noen av barna har blitt hentet ut av 
barnehjemmet av myndighetene som har 
oppgitt som grunn at de har bedre tilbud 
til dem i andre sammenhenger. Tina vet 
bekreftende at det i flere sammenhenger 
ikke er tilfelle. 
    Nå skriver hun at huset de i en årrekke har 
leid til formålet har blitt solgt, og at de har 
fått beskjed om at de må flytte. Utfordringen 
nå er derfor å finne et nytt egnet sted. 

    Et passende sted bør være greit tilgjengelig 
for de som skal jobbe der, ha gode 
uteområder gjerne med gress, gode positive 
naboer, og fremfor alt ikke for kostbart. 
Dette er et betydelig bønneemne som vi 
selvsagt ønsker å dele med våre lesere.
Ellers forteller en av våre kontakter i Kina at 
situasjonen fremdeles er vanskelig, særlig for 
utlendinger som jobber med det vi gjør. 
    Flere som kjenner på et sterkt kall til å 
fortsatt være der har fått problemer med 
forlengelse av oppholdstillatelse, og noen 
har fått beskjed om å dra hjem til sine 
opprinnelige hjemland og eventuelt fornye 
sine visum der, vel vitende om at de da 
neppe vil få tillatelse til å komme tilbake.
    Vær gjerne med å be om visdom og 
ledelse for de mange som på grunn av både 
korona og generelle innstramminger har fått 
tjenesten «satt på vent» i dette landet.

Indias kristne dag 
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Denne ble for første gang markert 3. juli 
Juhani Halonen forklarer opphavet til dette 
med at kristne ledere, eldste i forskjellige 
menigheter, biskoper og organisasjonsledere 
kom til en felles forståelse av viktigheten 
av å markere en dag i året som nettopp The 
Indian Christian Day. 
    Bakgrunnen for behovet er den stadige 
økningen av motstand som kristne i India 
møter i mange lag av folket. Dette har ført 
til regelrett undertrykking, ydmykelse og 
forfølgelse flere steder i landet.
    Motstanderne prøver å skape et inntrykk 
av at kristendom er noe engelskmennene 
brakte til landet, og at da de forlot landet 
ved selvstendiggjøringen i 1947 ble 
kristendommen igjen som en forbannelse. 
    De prøver å skape et bilde av at 
kristendom er en britisk religion utbredt i 
India ved hjelp av penger fra Amerika, og at 
hinduisme er den eneste religionen som har 
vært i India fra starten av.
    Faktum er at kristendommen kom til India 
via apostelen Thomas allerede i år 52. Han 
kom sjøveien til Keralaprovinsen og etablerte 
kristne menigheter både der og senere i 
andre områder av India. 
    Så i år bestemte altså kristne fra flere 
sammenhenger at de ville markere 
dette og sette søkelys på det faktum at 
kristendommen har vært en stor velsignelse 
for landet. 
    Kristendommen og kristne misjonærer 
har bidratt til enorm positiv utvikling 

på områder som utdannelse, helse og 
hjelpearbeid, og har i stor grad stått for 
utviklingen av mye av det positive flere 
steder. 
    Det er viktig at den oppvoksende 
generasjonen får kjennskap til dette, for 
de blir sterkt desinformert av anti-kristne 
grupperinger nå for tiden.
    Som nevnt er det første gangen dette 
markeres, men det planlegges en årlig 
markering de neste 10 årene frem til 2030 
som vil være 2000 år siden Jesus startet sitt 
evangeliske virke. 
    Juhani skriver at formålet med denne 
markeringen var å vise at de kristne i India 
ikke er en forbannelse og utgjør en trussel, 
men at de tvert imot er en velsignelse.
    Derfor ble det over hele landet lagt opp til 
aktiviteter for å vise noe av Kristi kjærlighet 
gjennom utdeling av ris og grønnsaker til 
fattige, servere ferdig mat til de hjemløse, gi 
helsehjelp gjennom mobile helseteam, dele ut 
bøker og skolemateriell til fattige barn, dele 
ut klær til trengende, og også holde møter og 
invitere politikere og myndighetspersoner 
for å fortelle om kristent arbeid, holde 
pressekonferanser og være synlige både i 
bybildet og mediebildet.
    Våre samarbeidspartnere spilte en 
vesentlig rolle i den lokale markeringen og 
har som flere av dere kjenner til vært svært 
aktive i å bygge opp et godt og troverdig 
rykte nettopp gjennom å ha fokus på mange 
av disse forholdene i sitt arbeid.



 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 alle barna som har 
fått trygghet og omsorg 
gjennom Living Tree. 

Be om at Living Tree må 
få nye egnede lokaler til 
arbeidet.

Be for prosjektet vi støtter 
blant minoritetsfolk. 

Takk for muligheten til å få inn 
hjelp. 

Be for matsituasjonen til de som 
sulter, at de må få tilgang på 
næringsrik mat. 

Be for våre samarbeidspartnere 
at de må få gode arbeidsvilkår. 

Takk for familien Mori og den 
innsatsen de legger ned i 
arbeidet. 

Be for Yandi som nå bor i 
kirka at han må få en trygg 
tilværelse i Taira. 

Takk for initiativet som ble 
tatt for å be for Japan i 1 
million timer. Be om vekkelse 
i landet.

Takk for stabile gaveinntekter, 
tross koronasituasjonen. 

Be om at høstens planlagte 
møter kan gjennomføres. 

Be om Guds ledelse til stab 
og styre i det videre arbeidet.

Takk for en vellykket markering 
av Indias Kristne Dag. 

Be for Juhani Halonen som 
nettopp fikk hjerteproblemer. 
Be om at han raskt må 
gjenvinne god helse. 

Be for det stadig pågående 
arbeidet med å hjelpe de 
som sliter mest som følge av 
covid-19. 

Vær ikke bekymret for 
noe! Men legg alt dere 
har på hjertet, fram for 
Gud. Be og kall på ham 
med takk.

Bibelverset

Filipperbrevet 4,6

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”
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Bruk konto:

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, hjemmeside og Youtube

ÅRETS FRIVILLIGHETSPRIS 

De senere årene har vi delt ut en 
frivillighetspris til en eller flere som vi ønsker 
å gi litt oppmerksomhet som en takk for 
innsatsen de har gjort for misjonen. 
    Det er selvsagt slik at det er svært mange 
som hadde fortjent en slik pris, og det kan 
være en utfordring med å skulle trekke frem 
noen få i et arbeid som i det store og hele er 
båret av misjonsvenners frivillige innsats og 
gaver. 
    Imidlertid opplever vi dette som en god og 
trivelig skikk. En skikk som holder fokus på 
det flotte med frivillighet. 
    Årets vinner var Randi Nuvstad Danielsen. 
Vi har tidligere skrevet om Randi her i bladet. 
Hun syr dukketøy som hun selger og gir 
pengene til prosjekter i India. Siden vi begynte 
arbeidet med å gi sy-opplæring og senere 
symaskiner til enker og andre fattige kvinner, 

har dette blitt prosjektet som Randi har ønsket 
å støtte. 
    Sammen med sin mann Willy har hun 
overført over 200.000 kroner til dette 
arbeidet, og det betyr at det er mange hundre 
mennesker som har fått et nytt og forbedret 
liv på grunn av deres innsats og giverglede. 
Siden årsmøtet også i år måtte foregå på nett 
var ikke Randi til stede for å motta prisen. 
    Prisen, som er et litografi av 
sørlandskunstneren Per Ove Sødal, ble derfor 
overrakt hjemme hos Randi og Willy på 
Majorstua i Oslo i etterkant.
    Det var vår medarbeider Marianne Elle 
som fikk det gledelige oppdraget å besøke 
dem i sakens anledning. Randi uttrykte stor 
takknemlighet og ba oss også frembære en 
takk til de mange som har gitt stoff og garn til 
prosjektet. 

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

