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Selvstendighetsprinsipp i misjon og bistand
Kjære leser

Roald Føreland
Daglig leder, EOM

Menigheten i Krisnunipalem er et eksempel på at de har blitt 
selvstendiggjort. Kirkebygget er i stor grad finansiert av dem selv.

Et viktig mål med alt misjons- og bistands-
arbeid er at samarbeidspartnere i fattige land 
skal kunne bli selvstendige. Dette har med 
selvrespekt og verdighet å gjøre. Det er derfor 
viktig å starte med et mål om å kunne stå på 
egne ben etter en viss tid.
    I Kina har menighetene måttet stå på egne 
ben helt siden misjonærene ble kastet ut av 
Kina i 1950-52. Selve kirkesamfunnet heter 
faktisk Tre Selv Patriotiske bevegelse. De tre 
selvstendighetsprinsippene er: Selvstyre, 
selvunderhold og selvutbredelse. 
    Dette er prinsipper som misjonærene jobbet 
ut fra helt tilbake til 1920-tallet. Alle disse 
plussordene er gjengangere i misjonsrapporter 
fra tilsynsmennene i alle år. Orientmisjonen 
har alltid hatt tradisjon for å hjelpe menigheter 
og samarbeidspartnere til å klare seg selv.

Selvforsørgende
Hvordan hjelpe menigheter til å bli 
selvforsørgende? Vi tror at det er et sunt 
prinsipp at menigheter lønner sin egen pastor 
og evt andre medarbeidere. Selv i fattige land 
er dette viktig. 
    Menighetsmedlemmene får et mye tydeligere 
eierforhold til egen menighet når de selv lønner 
pastor. Det kan tenkes at det i startfasen kan 
være nødvendig med litt støtte utenfra, eller 
at vi kan bidra med teologisk opplæring for 
en periode, men det er bra at menigheten 
blir selvforsørgende så fort som mulig. Helst 
allerede etter 2-3 år.
    I bistandsarbeid bør man tilstrebe prosjekter 
som har mulighet til å være inntektsbringende. 
For eksempel å gi en symaskin, kombinert med 
opplæring i å sy. Dette har gitt flere tusen fattige 
kvinner et levebrød. 
    Et annet eksempel er jordbruk. Dersom 
menigheter eller enkeltpersoner besitter 

dyrkbar mark er det en ypperlig anledning 
til å skaffe både mat og inntekter. I denne 
sammenheng kan det være hensiktsmessig med 
veksthus som forlenger vekstsesongen og øker 
kvaliteten på grønnsakene.

Mikrokreditt
Ideen som ligger bak mikrokreditt er også 
tanken om å klare seg selv. Man gir et lite lån til 
å starte en virksomhet og lånet betales tilbake. 
Alt dette handler, dypest sett, om å bygge 
selvrespekt. Det er nærmest blitt en klisje å gi 
en mann en fisk så er han mett en dag, lær ham 
å fiske så har han mat resten av livet. Hvorfor 
er det da så vanskelig å gjennomføre dette?

Smertefulle prosesser
Dersom man har gitt bistand i mange år så 
blir det lett til en sovepute og man etablerer 
en uheldig avhengighet. Jo flere år det går 
uten å ta skritt i retning av selvstendighet, jo 
vanskeligere blir det. 
    Vi ønsker hele tiden å være i prosessene 
som skaper uavhengighet og mulighet for 
selvunderhold. I mange fattige land, som 
for eksempel India, er det stor fremgang for 
evangeliet og flere tusen mennesker kommer 
til tro hvert år. Dette danner igjen grunnlag 
for økt virksomhet og økt mulighet til å stå på 
egne ben. Dette er en gledelig utvikling som vi 
ønsker å oppmuntre til.

Unntak
Det er unntak fra den generelle regelen om 
selvunderhold og det er i akutte nødsituasjoner. 
Når det oppstår akutt matmangel må 
verdenssamfunnet gripe inn med nødhjelp 
i stor stil. Dette gjelder også for små 
misjonsorganisasjoner som oss.
    Unntak gjelder selvsagt også i områder der 
evangeliet aldri har vært forkynt tidligere. Der 
må vi være med å så, men etter hvert som det 
etableres menigheter, er det viktig at disse blir 
selvstendiggjort og står på egne ben når det er 
naturlig.

Velkommen til et nytt nummer av Asias Millioner. 
Lederartikkelen er denne gangen skrevet av vår daglige leder, 
Roald Føreland, og kan leses på neste side. Han formidler 
gode tanker om viktigheten av å tenke selvstendiggjøring 
av arbeidet etter hvert som det modnes, for på den måten å 
kunne gå videre med å nå ut til stadig flere unådde. 

Ellers kan dere denne gangen i tillegg til glimt fra arbeidet vårt 
også lese om han som på mange måter er opphavsmannen til 
vår organisasjon, nemlig pionermisjonæren James Hudson 
Taylor. Hans liv og tjeneste har vært til stor inspirasjon for 
misjonsfolk gjennom flere generasjoner, og er en påminnelse 
om å sette vår lit til Gud og stole på at Han har en plan med 
vår virksomhet. 

Allan Neset
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PROGRAM:  
Fredag 15. oktober 
Kl. 1700 Ankomst 
Kl. 1800 Middag 
Kl. 1930 Åpningsmøte. Roar Haldorsen Strat taler. Innslag fra  
  Linda Askeland 
 
Lørdag 16. oktober 
Kl. 0800 Frokost 
Kl. 1000 Misjonsmøte med tema: «Nå de minst nådde». Daglig 
  leder for Evangelisk Orientmisjon, Roald Føreland,   
  taler. Hilsen fra daglig leder Nanda Lal Wijesinghe ved  
  bibelmisjonens trykkeri i Sri Lanka.  
Kl. 1130 Årsmøte for Bibelmisjonen Sporos  
Kl. 1300 Lunsj 
Kl. 1430 Tematime: «Guds ord til verdens ende» ved Gunnar  
  Andås.  Det blir også hilsen fra India. 
Kl. 1800 Middag 
Kl. 1930 Festmøte. Taler: Gunnar Thorstensen. Hilsen fra Kobus 
  van Aswegen som er leder bibeloversettingen innen   
  «The Word for the World». 
 
Søndag 17. oktober 
Kl. 0800 Frokost 
Kl. 1100 Gudstjeneste med  styreleder Jan Erik Lehre som taler. 
  Misjonsinnslag fra Daniel Korts via Teams. 
Kl. 1300 Middag og hjemreise. 
 
Tore Svendsen er stevneleder. 

Velkommen til bibelstevne og årsmøte for 
Bibelmisjonen Sporos!  

15.-17. oktober 2021 på Bjorliheimen på Bjorli! 

 

Påmelding skal skje til Bjorliheimen tlf. 907 70 319 eller via epost til  slianes@bjorliheimen.no 
Pris: To døgn på dobbeltrom og full pensjon kr. 1600 per person, og på enkeltrom og full pensjon  kr. 1960.  

Det innkalles til årsmøte i Bibelmisjonen Sporos 
lørdag 16/10 kl. 11.30 under stevnet. Vanlige årsmøte-
saker er til behandling. Alle som har betalt kontingent 
for 2021 og er godkjente medlemmer, kan tale og stem-
me på årsmøtet. Interesserte ellers kan være til stede.  
Det er ikke nødvendig med påmelding til årsmøtet. Det 
er bare å møte opp. Vel møtt! 

Roar Haldorsen Strat Roald Føreland Gunnar Andås Gunnar Thorstensen Linda Askeland 

Styreleder Jan Erik Lehre Stevneleder Tore Svendsen 

Vel 
møtt  

til  
stevne  

og  
årsmøte! 
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TEKST  GUNNAR ANDÅS 

Som de fleste av våre lesere 
kjenner til har vi i lengre tid 
samarbeidet med Sporos, 
tidligere Litteraturmisjonen, om 
oversettelse og trykking av Guds 
ord på stadig nye språk. 

Vi ser dette som et viktig arbeid med å nå 
de minst nådde. Gunnar Andås i Sporos har 
sendt oss følgende artikkel:
    India er kanskje eit av dei landa som er 
hardast ramma av covid 19-viruset. Ikkje 
berre er helsevesenet mangelfullt utbygd 
mange stader, og folketalet er så stort at dei 
har store vanskar med å halde avstand frå 
kvarandre, men landet har også opplevd ein 
variasjon av viruset som smittar lettare enn 
tidlegare kjende variantar, den såkalla delta-
mutasjonen.
    Det har såleis vore mange vanskar for 
teama som driv med omsetjingsarbeid å 
kome saman for å få kontrollert arbeida sine. 
Løysinga har vore å arrangere digitale møte. 
Det høyrest enkelt ut i vår del av verda - men 
det er ikkje like enkelt dersom du manglar 
internett i huset der du bur. 
    Eg har i den samanheng lese om medlemer 
av slike team som har måtta funne seg ein 
stein eller tue ut på eit jorde der dei har klart 

å fange opp eit wifi signal som er kraftig nok 
til at ein kan vere med på eit slikt digitalt 
møte.
    Sjølv om det har vore ein del forseinkingar, 
så kan vi likevel glede oss over at 
Orientmisjonen saman med Bibelmisjonen 
Sporos (tidlegare Litteraturmisjonen) per 
dato har fått vere med å levere nytestamente 
på 47 minoritetsspråk som tidlegare aldri har 
hatt Guds ord.
    Det finst fleire meiningar om kor mange 
språk som finst i India. Det spørs for ein del 
kvar ein set skiljelinja mellom eit språk og 
ein dialekt. Eit tal som har vore nemnt er 468 
språk. Av desse er det 82 språk som har fått 
omsett heile Bibelen. 
    134 språk har fått omsett nytestamentet 
og omsetjingsarbeid er i gong på ytterlegare 
147 språk. Når dette arbeidet er ferdig, så 
er det framleis 105 språk som ein kan ta 
tak i. Parallelt med dette, så har vi også  fått 
informasjon om fleire språk som vil bli 
klar til trykking i Vietnam og Myanmar dei 
komande åra. 
    Som misjonar kan vi difor gle oss over 
at det framleis vil vere bruk for oss og vår 
innsats i mange år framover.

Litteraturmisjonen har skiftet navn til 
Bibelmisjonen Sporos. Etter hvert som 
arbeidet til misjonen har vokst, har misjonen 
fått stadig mer fokus på distribusjon av 
bibler og nytestamenter.

Styret har derfor bestemt at misjonen fra 
nå av skal hete Bibelmisjonen Sporos. Det 
har også blitt utarbeidet ny logo som skal 
kjennetegne misjonen. 

Det jobbes for fullt på trykkeriet på Sri Lanka. 
.

Stadig nye minoritetspråk levert frå trykkeriet
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JAPAN

TEKST  ALLAN NESET 

Forleden sendte vår mangeårige 
Japanmisjonær, Anniken 
Steineger Mori, ut et lite 
nødrop om situasjonen på 
kafeen de driver i tilknytning til 
menigheten.

Menigheten i Taira har i flere år drevet et 
omfattende evangeliserende og humanitært 
arbeid i tillegg til gudstjenester og mer 
ordinær menighetsvirksomhet, og i dette 
arbeidet har lavterskeltilbudet, Cross kafe, 
vært sentralt. 
    Det er mange som har fått sitt første møte 
med menigheten gjennom arbeidet her, og 
Hanna Mori har lagt ned en stor innsats i å 
drive dette tilbudet. Den bekymringen som 
Anniken delte skyltdes at det nå var betydelig 
slitasje både på personell og utstyr. 
    Hanna har stort sett stått alene med 
ansvar for både å lage mat og kaffe, samt 
annen praktisk drift som renhold og 
økonomistyring. Noe av utstyret ble kjøpt 
brukt da kafeen startet og er således modent 
for utskifting. Viktigst ble det å få tak i ny 
oppvaskmaskin og ny kaffemaskin. 
    Annikens nyhetsbrev som påpekte disse 
forholdene førte til at det i løpet av kun kort 
tid kom inn over 150 000 kroner til dette 
formålet. 
    Vi er takknemlige til både Gud og gode 
givere for at arbeidet på kafeen dermed kan 
holde frem, da vi vet hvor viktig dette har 
vært for manges møte med menigheten og 
det kristne budskapet.

Hanna Mori kan glede seg over at det nå blir ny 
kaffemaskin og ny oppvaskmaskin i Cross Cafe. 

Global Mission Center hvor kafeen holder til. 

Gledelig respons 
på utfordring i 
Japan

TEKST  ALLAN NESET 

INDIA

Vi er glade for at arbeidet i India holder seg på et meget høyt 
nivå til tross for alle utfordringene som den langvarige og stadig 
pågående pandemien påfører.

Evangelistens Helping Hand

Det er fortsatt stor smitte i India, men 
i løpet av august måned ble skolene og 
barnehjemmene vi støtter gjenåpnet. Også 
kirkene holder nå sine faste gudstjenester.
    For tiden er det 11 pågående syskoler 
for fattige kvinner med til sammen 257 
elever, kvinner med forbedrede utsikter til 
et verdig liv. Jordbruksprosjektet går bra og 
har et realistisk mål om snart å kunne bli 
selvbærende.
    Sykehuset i Krishnunipalem er fullt 
operativt med rundt 1500 konsultasjoner i 
måneden, og det er også 2 mobile helseteam 
som reiser rundt til avsidesliggende 
landsbyer og hjelper mellom 60 og 80 
personer hver dag. 
    Også utdeling av næringsrik mat til de 
trengende pågår for fullt. Som vi skrev om 
sist feiret de kristne menighetene for første 
gang det de har kalt «Indias Kristne Dag». 
Det ble svært vellykket med god blest om det 

betydelige arbeidet som kristne over hele 
India står i. 
    Vår gode medarbeider Juhani Halonen 
hadde en helt sentral rolle i at dette ble noe 
av. Fokus ble lagt på å fortelle omverden hva 
kristen tro egentlig er og ikke minst vise i 
barmhjertighetshandlinger at vi kristne bryr 
oss om alle mennesker, og hele mennesket.  
Se bilder fra markeringen på midtsidene.
    Abraham Prasad, som leder barnehjemmet 
i Ginnepalli, forteller at barna nå har 
kommet tilbake, og kan glede seg over at det 
nye taket over spiseområdet er på plass. 
    Det har vært behov for et tak over 
det uteområdet hvor barna spiser sine 
daglige måltider. Dette er nyttig både som 
beskyttelse for sterk sol og også for uvær i 
regntiden. 
    Prasad er svært takknemlig for norske 
givere og forbedere som gjør dette viktige 
arbeidet mulig.

6 7Endelig er barna tilbake, og kan glede seg over at det kommer tak over spiseområdet. 
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Juhani og staben hans gjør klar til å dele ut klær i landsbyene rundt. 

Den skrevne deklarasjonen som bekrefter 3.juli som 
Indias Kristne Dag. Denne er forfattet av Juhani.

Markeringen ble bredt omtalt i pressen, både på TV 
og som her i avisene. 

Medhjelpere forbereder det som skal bli en gratis, varm lunch til fattige i landsbyene. 

Her står klær og matposer klare for utdeling. Bak ser vi et banner som forkynner at dette er med hjelp fra 
Norge. 

En glad mottager av varm mat.

INDIAINDIA

Glimt fra Indias kristne dagGlimt fra Indias kristne dag
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JAMES HUDSON TAYLOR, 
MANNEN SOM TRODDE GUD

TEKST  ALLAN NESET

Få, om noen, enkeltpersoner 
har preget vår organisasjon 
så sterkt som den engelske 
pionermisjonæren, James 
Hudson Taylor. Hudson Taylor 
besøkte Oslo i november 1889 
og hans tale inspirerte til 
starten på Norsk Kinamisjon 
som vår organisasjon het frem 
til dagens navn ble tatt i bruk da 
maoistene kastet misjonærene 
ut av Kina på begynnelsen av 
50-tallet.

Starten
Hudson Taylor vokste opp i en forholdsvis 
velstående familie i England der faren drev 
stedets apotek. Han var tidlig interessert i 
medisinfaget og forberedte seg på å bli lege. 
Imidlertid var det noe som ble mer viktig for 
ham, og det var utfordringen fra Kina. 
    Han vokste opp i et kristent hjem som 
var preget av tillit til Gud og viktigheten av 
bønn, så da han selv opplevde en personlig 
omvendelse i unge år ble det viktig å søke 
Guds vilje med livet sitt. I en av disse 
personlige andaktsstundene opplevde han at 
Gud gav han ordet «Kina». 
    Det var ikke mye han visste om dette 
veldige landet, men fra da av begynte han å 
lese alt han kom over, og han begynte også å 
pugge kinesiske tegn.

CIM
Hudson Taylor kom seg etter hvert til 
Kina, og for ham var det viktig å ikke bli 
værende i de kjente havnebyene hvor det 
var flere engelske og også andre utenlandske 
handelsforetak. 
    Hans kall var til innlands-Kina. Etter en 
tid hvor han var utsendt for organisasjonen 
Chinese Evangelization Society, var han 
tilbake i England og startet China Inland 
Mission (CIM). Det som kjennetegnet den var 
at man ikke skulle be om midler, men legge 
alle behov frem for Gud i bønn så ville Han 
sørge for dem. 
    Dette var et prinsipp som Hudson Taylor 
lenge hadde levd etter i sitt eget liv, og han 
hadde opplevd at selv om det ofte så mørkt ut 
så hadde alltid Gud en plan og en løsning. 

    Et annet kjennetegn på CIM var at de 
tilstrebet en mest mulig kinesisk levemåte i 
sitt virke. De gikk i kinesisk tøy, klippet håret 
slik kineserne gjorde og delte i ett og alt 
kinesernes kår og utfordringer.

Forbindelsen til EOM
Da vår organisasjon ble startet i 1889, var 
det viktig for stifterne at også vi skulle ha 
de samme reglene. De første årene var vi 
assosierte med CIM på en måte som gjorde 
at vi sendte misjonærer gjennom deres 
etablerte arbeid. 
    Det var også slik at våre utsendinger måtte 
innom CIM i London på vei ut til Kina for de 
siste forberedelsene. Som en av våre tidligere 
misjonærer så treffende sa det: «vi måtte 
lære å bli gode engelskmenn før vi kunne bli 
gode misjonærer». 

Stadig aktuelt
Prinsippene til Hudson Taylor har fulgt vår 
misjon helt til i dag. I manges øyne er vi 
fremdeles «Hudson Taylor- misjonen» og 
utsagnet «Ha tro til Gud» har vært en viktig 
bekjennelse i vårt arbeid. Også kontakten 
med - og samarbeidet med CIM som senere 
har skiftet navn til Overseas Missionary 
Fellowship (OMF), har blitt ivaretatt. 
    Vi har i nyere tid hatt besøk av både 
4. og 5. generasjon Hudson Taylor i 
våre sammenhenger, og vi hadde også 
et samarbeid om tjeneste i Kina fra 
begynnelsen av 1990-årene til et godt stykke 
inn på 2000-tallet.

Ny bok
Historien om Hudson Taylor er i stor grad 
også vår historie. Derfor gleder vi oss over 
enhver ny bok som forteller om denne 
viktige misjonæren. 
    Forlaget Proklamedia har en bokserie de 
kaller «Kristne Helter». Her finnes boken 
«Hudson Taylor. Langt inn i Kinas hjerte». 
Dette er en god tittel på en bok om mannen 

som ikke bare dro inn i det vi geografisk kan 
kalle Kinas hjerte, men som også brakte et 
frelsende evangelium inn i mange kineseres 
hjerte. 
    Boken er lettskrevet og informativ og 
gir et godt bilde av de utfordringer som 
misjonærene møtte da de ankom Kina. Den 
gir også en god beskrivelse av de kamper 
og prøvelser som den unge Hudson Taylor 
opplevde som ung gutt hjemme i England da 
han kjempet med kallet.
    Dette er en bok vi trygt anbefaler til våre 
lesere. Vi har skaffet noen eksemplarer fra 
forlaget, så boken kan bestilles gjennom vårt 
kontor på mail eom@eom.no eller telefon 
9013 8020.

James Hudson Taylor. 

Ny bok om James Hudson Taylor. 
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Til nå:
1.347.000 kr

Mål: 
1.500.000 kr  

(220.000 
måltider)

Gaveinntekter til Nord-Korea prosjektet 

Husk på Nord-Korea

TEKST  ROALD FØRELAND

Selv om det er vanskelig å ha en god oppfølging på prosjektene i 
Nord-Korea slik situasjonen er nå, er det viktig at vi ikke glemmer 
vårt arbeid i dette prøvede landet.

Det er umulig å få inn noe til Nord-Korea for 
tiden, men to av våre samarbeidspartnere 
har imidlertid klart å kjøpe ris og 
soyabønner inne i landet. 
    De har produsert både soyakjøtt og 
soyamelk. Dette er blitt distribuert til sårbare 
grupper, som barnehjem og eldresenter.
Vi har finansiert flere veksthus dette året.
Det viktig å huske på at vi gjennom ti år 
har levert mer enn 200 veksthus som årlig 
produserer flere tusen tonn med grønnsaker.
Vær med å be om at landet skal åpne seg 
igjen.

Det er fortsatt høyaktuelt å bygge veksthus i Nord-
Korea. 
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AVTALEGIRO  
Det er mange av våre støttespillere 
som benytter seg av avtalegiro i sin 
givertjeneste. Forleden fikk vi en 
henvendelse med spørsmål om dette 
med fast trekk siden det på grunn av 
pandemien var blitt litt for sporadisk 
med givertjenesten.

Siden kanskje flere av våre lesere kunne 
tenke seg en slik ordning, men kanskje 
tror det er omfattende, vil vi gjerne 
gjøre oppmerksomme på hvor enkelt 
dette kan ordnes. Det aller enkleste er å 
gå inn på vår hjemmeside eom.no. Helt 
til høyre øverst på åpningssiden klikker 
man på «GI EN GAVE». Da får man først 
opplysninger om kontonummer og 
vippsnummer, og så kommer det opp 
2 alternativ for fast givertjeneste. Man 
kan klikke på «skjema for avtalegiro», 
fylle rett inn skjemaet som da kommer 
opp på skjermen og med et tastetrykk 
komme i gang umiddelbart. Eller man 
kan klikke på «last ned avtalegiro-
skjema», printe dette ut og sende det til 
kontoret. 

Skulle du kjenne på at dette med 
avtalegiro hadde vært noe for deg, men 
ikke har pc eller tilgang på nett, kan du 
selvsagt kontakte kontoret på telefon 
9013 8020 så finner vi den beste måten å 
ordne dette på for deg.

HJEMMEARBEIDET 
Etter en lang periode med lite møter 
på grunn av pandemien, både tror og 
håper vi på at planlagte møter i høst kan 
gjennomføres. De fleste av våre møter er 
åpne samlinger hvor alle interesserte er 
velkomne, så dersom du som leser bor 
i nærheten av steder vi besøker er du 
selvsagt hjertelig velkommen. 

 
 
MØTEOVERSIKT:  

 
 

SVEIN LØVDAL: 
Øksnes Frikirke: 
Fredag 24. september kl. 19:00 
Sortland Frikirke: 
Lørdag og søndag 25.-26. september  
Ålefjær Bedehus:  
Tirsdag 28. september kl. 19:00 
Høgtun Bedehus:  
Torsdag 7. oktober kl. 19:00 
Holt Bedehus:  
Torsdag 14. oktober kl. 19:00 
Greåker Frikirke:  
Søndag 24. oktober kl. 11.00 
Sion, Neslandsvatn:  
Søndag 31. oktober kl. 11:00 

ALLAN NESET: 
Ljosheim Bedehus, Karmøy:  
Søndag 26. september kl. 11:00 
Ådland Bedehus, Karmøy:  
Søndag 26. september kl. 19:00 
Marnadal misjonsmenighet:  
Søndag 3. oktober kl. 11:00 
Langeland Bedehusl, Vanse:  
Onsdag 6. oktober kl. 19:30 
Vennesla menighetshus:   
Tirsdag 19. oktober kl. 19:30

EOM

VEDSALG 
Vi minner igjen om vedsalg for misjonen. 
Også i år har vår trofaste dugnadsgjeng 
sagd, kløyvd, fraktet og stablet ved, så nå 
har vi 220 sekker med ved som selges. 
Alle inntekter av salget går uavkortet til 
prosjektene vi er med på i Nord-Korea. 
Veden (gran) koster 60 kr.pr.sekk, fritt 
levert i nærheten av Kristiansand. 
Bestilling på sms til 916 77 613, Sigurd 
Grønningsæter.

NORD-KOREA

Mandag 4. oktober klokka 19:30, 
Ynglingforeningen, Kristiansand. Vi får 
besøk av Bjørn Wegge, tidligere daglig 
leder for Stefanusalliansen. Han forteller 
fra sine erfaringer fra prosjekter i India og 
Nord-Korea. 



 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 fremdeles kan 
støtte viktige prosjekter i 
dette landet.

Be for de organisasjonene vi 
samarbeider med at de må ha 
gode arbeidsvilkår. 

Be for hver enkelt 
medarbeider som trofast 
står i en tjeneste preget av 
usikkerhet om fremtiden. 

Takk for at vi ser frukter av 
arbeidet flere steder. 

Be om at det stadig må være 
dører på gløtt som gjør det 
mulig å få inn hjelpen. 

Be for de mange som lider av 
sult og underernæring. 

Be om at vi snart kan sende 
personell inn i landet igjen.  

Takk for mange gaver til 
kafeen som trengte nytt 
kostbart utstyr.

Be for Hanna som har mange 
oppgaver knyttet til driften, at 
hun må få styrke og også flere 
medhjelpere. 

Be for Anniken og Akira og 
deres rike og mangfoldige 
tjeneste, at de må erfare både 
Åndens kraft og ledelse.

Takk for vedvarende gode 
gaveinntekter. 

Be om velsignelse over 
enhver glad giver. 

Be om visdom og ledelse til 
stab og styre innfor en ny 
høst med mange oppgaver. 

Be spesielt for styreleder og 
daglig leder.  

Takk for at Gud har holdt sin 
hånd over våre medarbeidere 
og arbeidet de står i nå i tider 
med store utfordringer.

Takk for at Juhani Halonen 
fort kom tilbake etter 
hjerteproblemene.

Be for arbeidet som gjøres i de 
mange landsbyene for å gi folk 
både helse og frelse. 

Men dere skal samle 
skatter i himmelen, der 
verken møll eller mark 
ødelegger og tyver ikke 
bryter inn og stjeler. For 
der skatten din er vil også 
hjertet ditt være. 

Bibelverset

     Matteus 6,20-21

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”
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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

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

