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Vårt oppdrag gjelder fortsatt i Japan
De senere årene har Evangelisk Orientmisjon vokst kraftig. Dette 
både med tanke på mangfold i virksomheter vi er involvert i, og 
gaveinntekter vi ved Guds nåde får være med på å forvalte. Etter 
å ha vært en rendyrket Kina-misjon fra starten i 1889 til 1950, 
ble vi i flere tiår en organisasjon som kun hadde arbeid i Japan. 
Faktisk var det slik at flere av de som hadde vært misjonærer i 
Kina, dro etter et kort opphold til Japan og fortsatte sin tjeneste 
der. Ved slutten av 1980-tallet hadde vi etablert 12 menigheter i 
dette landet.

Da vi i nyere tid fikk fornyet engasjement i Kina igjen, og også 
involverte oss i Nord-Korea og India, var det flere som fryktet at 
vi ville «glemme» behovene og utfordringen i Japan. Slik ble det 
ikke. Vi erfarer at det at vi har blitt en større organisasjon med 
en bredere virksomhet, faktisk har medført at også våre gaver til 
Japan har økt den siste tiden. 

Japan har vært og er fremdeles et utfordrende misjonsfelt med 
tanke på at det store gjennombruddet for evangeliet lar vente 
på seg. Det har vært mye «stang-fiske» der en og en har tatt imot 
budskapet. Dette fordrer utholdenhet og hengivne medarbeidere. 
Det har vi i Japan i familien Mori. Anniken Steineger Mori har 
vært misjonær i Japan siden 1973. Siden 1986 sammen med sin 
mann, Akira. 

I forbindelse med at Anniken har skrevet en bok om sitt liv 
som misjonær, har vi valgt å ha et ekstra fokus på Japan i dette 
nummeret av Asias Millioner. Her kan dere bli bedre kjent 
med Anniken, og også lese om noe av det omfattende arbeidet 
familien står i. 

Dere kan også lese om en kvinne som vokste opp som gatebarn i 
Kolkata og senere har etablert seg i Norge. Hun er en trofast giver 
til vårt arbeid blant barn i India. 

Vi kjenner på ydmykhet og takknemlighet over å kunne ha 
virksomhet på fire viktige felt i Asia. 

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

Vi har de senere årene gledet oss over gode gaveinntekter 
fra våre mange gode støttespillere. Der det før stort sett bare 
var foreninger og forskjellige kristne forsamlinger som gav 
sine faste bidrag, ser vi nå at det er stadig flere som har sin 
personlige faste givertjeneste.

Randi Granroth foran noen av sine mange 
hjemmelagde produkter.

I tillegg får vi stadig inn gaver fra folk som på 
forskjellige kreative måter har skaffet midler til 
vår virksomhet. 
 
Bursdagsfeiringer 
En av våre faste støttespillere feiret nettopp sin 
60 årsdag, og hadde i den anledning sagt at han 
i stedet for gaver til seg selv ønsket en gave til 
Evangelisk Orientmisjon.  
    Han hadde også invitert vår daglige leder 
som dermed fikk fortelle om vår virksomhet. 
Det innbrakte rundt 37.000 i gave, samt at flere 
tegnet seg som abonnenter på bladet. 
 
Salg av brukte ting og annet 
Et av våre styremedlemmer fortalte at han 
hadde blitt kontaktet av en eldre slektning som 
gjerne ville gi ham et flott kaffeservise.  
    Da han skulle hente det fikk han grei beskjed 
om at serviset skulle han selvsagt få, men han 
måtte gi kr 1000 til misjonen.

En i staben trengte forleden noen eikeplanker 
og gikk på facebook for å se om han kunne 
skaffe noen på den måten.  
    Han fikk kontakt med en på Vegårdshei som 
hadde det han trengte. Da han skulle betale ble 
han fortalt at betalingen kunne han gi direkte 
til misjonen. 
 
Håndarbeid til inntekt for misjonen 
Randi Granroth fra Søgne har i mange 
år laget håndarbeid som har blitt kristne 

organisasjoner til gode. I løpet av den siste 
tiden har hun sendt oss 13.000 fra dette 
arbeidet.
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JAPAN JAPAN

TEKST  ALLAN NESET 

I en tid der mange mennesker foretar til dels hyppige skifter med 
tanke på både jobb og miljø, er det noen som velger å bli tro mot 
sitt livskall. Anniken Steineger Mori har vært misjonær i Japan i 
snart 50 år. Nå har hun på oppfordring fra flere samlet minner fra 
liv og tjeneste mellom 2 permer og skrevet bok. Da er det naturlig 
å ta en prat med henne for å bli kjent med henne og med boken.

Anniken, i boken din beskriver du deg 
som en følsom krutt-tønne og skildrer en 
oppvekst med idyll i hjemmet, men med 
tidvis aggressiv atferd og løgner ute blant 
jevnaldrende venner. Var du rett og slett litt 
rampete?
    “Ja, jeg var både den følsomme som 
ville gjøre godt inntrykk på lærere, “være 
flink og snill”, og en temperamentsfull 
spilloppmaker. Jeg husker at jeg en gang var 
på en slags reunion med flere jeg hadde gått 
i klasse med på barneskolen. En gutt syntes 
det var underlig at jeg var blitt misjonær, 
“du som var den verste rampungen i 

Anniken trives godt i friluft. Her med et friskt Stillehav i bakgrunnen.

klassen. Du julte meg opp”. En annen kar 
kom til meg og påstod: ”Du slo!” I en tid 
med mobbing mot meg den gangen var 
jeg nok særlig nærtagende og sint, men jeg 
manglet aldri venner og har fine minner fra 
barneskoletiden også.” 
Så kom noen ungdomsår med søken og 
grubling?
    “Ja, jeg fikk etter hvert venner som tok 
meg med på kristne møter og opplevde at 
jeg måtte finne ut av dette. Det var mye jeg 
trengte å få svar på. Jeg skrev til og med et 10 
siders brev til en kjent biskop med spørsmål 
som eksempelvis om jeg måtte slutte med 

sminke for å bli en kristen. Svaret jeg fikk 
var om jeg kunne skrive en gang til med 
kulepenn i stedet for blyant og være litt mer 
eksakt i hva jeg lurte på.” 
Omsider fant du ut av det?
    “Etter mye resonnering rundt Gudstanken, 
kristendommen og den uomtvistelige 
opplevelsen av min synd og moralske 
svakhet, tok jeg skrittet å be Jesus Kristus inn 
i mitt hjerte som Frelser og Herre. Jeg var da 
18 år. Jeg ble overveldet av gleden og det nye 
livet jeg kom inn i.”
Så kom kallet?
    “Da jeg hadde tatt imot og opplevd frelsen, 
tok det ikke lang tid før jeg begynte på 
Ansgarskolen, som var Misjonsforbundets 
bibelskole og teologiske seminar. Jeg hadde 
blitt en del av miljøet i Misjonsforbundets 
menighet i Bergen, så det var naturlig å søke 
meg dit. 
    Der gikk jeg gjennom en prosess som 
førte til at jeg søkte Orientmisjonen om å bli 
misjonær. Det var konkrete bønner om Guds 
ledelse og bønnesvar som ga utslaget. Jeg 
var da 22 år, og allerede året etter dro jeg til 
Japan.”
Hvordan opplevde du som ung kvinne å 
komme dit?
    “Japan representerte en helt ny verden 
hvor det meste var annerledes. Det tok noen 
år bare å skulle bli sånn noenlunde vant til 
det, og et halvt liv å bli sånn noenlunde en 

del av det.” 
Hva har vært utfordrende for deg i 
tjenesten?
    “Det var først og fremst litt tøft å være 
så langt vekke fra mine elskede foreldre, 
Norge og alle kjære der. I tjenesten var ofte 
utfordringen de som gjerne ville bli kjent 
med meg som utlending, men ikke med Ham 
som hadde sendt meg. 
    De som gjerne vil ha Kristi kjærlighet, men 
ikke Kristus. Men desto større har gleden 
vært over de som tok imot troen på Jesus og 
få se dem vokse og vise godhet og trofasthet.
Du giftet deg (etter 12 år som misjonær) 
med en japaner som hadde bodd 12 år 
i Norge og nylig var ansatt i EOM som 
misjonsevangelist. Hvordan har det vært?
    “Masse gleder og oppmuntringer, og masse 
utfordringer! Gjennom Akira ble jeg ført inn 
i helt nye oppgaver og muligheter. Han har 
vært et forbilde til stadig å gå bønnens og 

Anniken og Akira har samarbeidet godt i tjenesten. 
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JAPAN

TEKST  ALLAN NESET 

JAPAN

Vår mangeårige misjonær, Akira Mori, har for lengst nådd alderen 
hvor de fleste trapper ned og pensjonerer seg. Akira må vel sies å 
heller øke omfanget av sin tjeneste.

En «pensjonert» misjonærs hverdag

Han var i ferd med «å bli norsk» etter lenge å 
ha bodd og jobbet i Norge, da han på 80-tallet 
kom i kontakt med EOM og dro tilbake til sitt 
hjemland som «norsk» misjonær. 
    I sin tjeneste har han hele tiden hatt Taira 
kirken som base og utgangspunkt, og etter 
hvert har det blitt et mangfoldig liv som 
Herrens tjener. Etter at han ble 67 og dermed 
pensjonist sånn rent aldersmessig, har han 
hatt en enda friere rolle, og jeg måtte derfor 
spørre han om hva han egentlig drev med for 
tiden. Han sendte meg da denne oversikten:
    1) Menighetspastor i kirken i Global 
Mission Center i Taira: Her har han 
ansvar for 2 møter hver søndag, samt 
felles bibellesning torsdag formiddag og 
bønnemøter torsdag kveld. 
    Menigheten har også bibelstudiegrupper 
hver søndag ettermiddag og onsdag kveld. 
Som teknisk begavet har han også ansvaret 
for lyd og bilde i samlingene og opptak av 
det som skal formidles videre via YouTube og 
hjemmeside.
    2) Formann i Golden Harp: Dette er et 
arbeid som ble startet for 19 år siden og som 
tar sikte på å hjelpe mennesker med spesielle 
behov, hovedsakelig knyttet til psykisk helse. 
    Virksomheten omfatter nå en 
utsendingsstasjon for hjemmehjelp, et 
bakeri hvor de kan få jobbe, et dagsenter 
for voksne og et dagsenter for autistiske 
barn, et bo-fellesskap, et gruppehjem for 
sengeliggende brukere, samt et terapeutisk 
rådgivningsarbeid. 
    Med deltidsstillinger er det rundt 80 
personer som jobber med Golden Harp. 

    3) Tolk: Akira har alltid vært en 
etterspurt tolk. I tillegg til oppdrag knyttet 
til enkeltstående kampanjer har han et 
fast tolkeoppdrag ca. en gang i måneden i 
byen Osaka i forbindelse med en forenklet 
bibelskole kalt World Mission School.
    4) JEMA Prayer Ministry: JEMA er 
en sammenslutning av kristne japanske 
organisasjoner som har hatt virksomhet i 
mange ti-år. 
    I fjor i august tok de initiativet til det de 
kalte Nationwide Prayer Gathering. Tanken 
var å samles online og be for Japan, og rundt 
70 ble med. Siden har de møttes annenhver 
måned, og Akira er fasilitator for disse 
samlingene.
    I tillegg har han ansvaret for et felles-
kristelig opplegg i hjembyen Iwaki, hvor de i 
tillegg til enkelte fellesarrangementer møtes 
hver onsdag kl. 7 for å be for byen. Akira 
og resten av familien gjorde en formidabel 
innsats i forbindelse med tsunami-
katastrofen i 2011, og han har fremdeles 
kontakt med noen av de rammede fra den 
tiden.
    Som vi skjønner er ikke Akira så opptatt av 
en nedtrappingsplan for tjenesten. For over 
30 år siden, da han var ny pastor i Taira-
menigheten, spurte jeg ham hva han drømte 
om for tjenesten. 
    Da svarte han at han drømte om et stort 
senter som skulle hete Global Mission Center 
og et arbeid for vanskeligstilte som skulle 
hete Golden Harp. Og nå er det en realitet. En 
annen drøm er å få oppleve vekkelse i Japan. 
Måtte det også snart bli en realitet.

kjærlighetens vei i tro til Gud. 
    Vi hører ikke til de fromme parene som 
aldri har sagt ifra der skoen trykket, men 
bønn om tilgivelse når vi overreagerte, 
har aldri vært langt unna, og gleden over 
hverandre, gjensidig gode ord og tryggheten 
over at det var Gud som førte oss sammen, 
har løftet oss over alle uenigheter og kneiker 
og gitt oss stadig mer kjærlighet til hverandre 
og andre.”  
Du ble også mor til 3 barn. Hvordan 
forholder de seg til det betydelige arbeidet du 
har lagt ned og fremdeles står i?
    “Vi takker Gud hver dag for barna våre, 
hvordan Han har dannet og ledet dem til å 
bli arbeidsomme og hjelpende mennesker 
som deler vår tro og deltar i vårt arbeid, 
støtter og oppmuntrer hver på sin måte. 
    De kjenner oss bedre enn noen andre, og 
er de mest forståelsesfulle støttespillerne vi 
har!  For min del har jeg opplevd alle tre som 
gode sjelesørgere!”
Og så har du skrevet bok om livet ditt. 
Hvordan har det vært?
    “Det har vært både strevsomt og moro 
Jeg takker Gud og misjonen for denne 
anledningen til “å ettertenke Hans godhet 
og barmhjertighet” mot meg og mine, og så 
mange andre!”

Når du ser tilbake, angrer du på noen av dine 
valg?
    “Det eneste jeg har å skryte av er den 
gudsfrykt Gud ga meg gjennom sitt levende 
Ord i Bibelen. Og der står det at Han lærer 
dem som frykter Ham den vei han skal velge. 
    For et privilegium. Da blir det godt å 
se tilbake på valgene som skjedde under 
bønn og overgivelse til Hans gode vilje og 
resultatene. Hans miskunnhet har etterjaget 
meg hele veien! Så gjelder det stadig å la 
Ham få styre også alle de små valgene i 
hverdagen! Der har jeg hatt mye å angre på, 
f.eks. med hvilke tanker og ord jeg har gitt 
rom for, og har stadig måttet søke Gud om 
tilgivelse og ny nåde.  Jeg viser til kap 21:  
“Selvransakelser”.”
    Det er så mye mer som kunne vært sagt 
om Anniken. Om hennes kunstneriske evner 
som har ført til flere utstillinger både i Japan 
og Norge. Om hennes fokus på å leve sunt 
og holde kroppen i form. Og ikke minst om 
hennes mangfoldige tjeneste. 
    Alt dette blir behørig beskrevet i hennes 
ferske bok. En bok vi anbefaler på det 
varmeste til alle som er interessert i 
Evangelisk Orientmisjon, landet Japans 
kultur og historie, eller generelt en god 
misjonshistorie.

Anniken sammen med datteren Hanna som også har funnet sin tjeneste i arbeidet til Global Mission Center.
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TEKST  ALLAN NESET 

I mange år var Japan det eneste misjonsfeltet til Evangelisk 
Orientmisjon. Det begynte i 1951 med at flere av dem som 
tidligere hadde vært misjonærer i Kina, ble «omskolert» til Japan 
da Kina ble stengt for misjonsvirksomhet. 

Det var også noen nye misjonærer som 
dro til Japan dette året. Det ble fort klart 
at misjonens nye felt skulle bli Fukushima 
fylke, et stykke nord for Tokyo. 
    Det var først tenkt at den første 
menigheten skulle være i Taira, men da 
det ikke lot seg gjøre å skaffe seg passende 
eiendom her ble det i stedet Nakamura som 
fikk den første menigheten. 
    Taira ble den siste menigheten vi etablerte, 
og den menigheten som danner grunnlaget 

Området som nå er Iwaki består av mange av de 
stedene hvor vi fikk våre første menigheter. 

70 år i Japan

 Eiendommen i Nakamura som var den første EOM fikk i Japan. 

.

Miyako menighet. 

Det er her langs kysten 20 mil nord for Tokyo EOM 
har hatt sitt virke siden 1951.

Uchigo menighet. 

Onahama menighet. 

 Yumoto menighet. 

for det arbeidet vi fremdeles er involvert i. 
De fikk sitt kirkebygg i 1989, med innvielse i 
januar 1990. I årene imellom ble det etablert 
ytterligere 10 menigheter, slik at Evangelisk 
Orientmisjon til sammen startet 12 
menigheter i årene fra 1951 til menighetene 
oppnådde sin selvstendighet vel 50 år senere.
    I løpet av disse årene hadde Evangelisk 
Orientmisjon 35 misjonærer i Japan, og de 
siste årene også ute flere korttids-arbeidere 
og ungdomsteam. 

JAPANJAPAN
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INDIA

Vokst opp på gata, i fengsel 
og på barnehjem i Kolkata 

TEKST  ROALD FØRELAND

“ Jeg vet hva det vil si å være 
fattig, derfor støtter jeg prosjekt 
Barnehjem i India”, sier Mallika 
Hansson. 

Mallika Hansson hjemme i Kristiansand.
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(220.000 
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Gåveinntekter til Nord-Korea prosjektet 

Krafta i bøn

TEKST  MARIANNE ELLE 

Det har vore ein svært 
utfordrande periode å 
drive arbeid i Nord-Korea, 
med stengde grenser og 
umulegheiter for å kome inn i 
landet. 

To av våre samarbeidspartnarar har likevel 
klart å kjøpe ris og soyabønner inne i landet, 
der dei ved dette har klart å produsere 
soyakjøtt og soyamjølk som har blitt delt ut 
til sårbare grupper. 
    Vår hovudsamarbeidspartnar, Christian 
Friends of Korea (CKF), har ikkje vore i stand 
til å utrette noko inne i landet i denne tida 
pga. stengde grenser, men dei har utretta 
svært mykje likevel.
    CFK har nemleg i denne perioden 
fokusert på å køyre bønekampanjar for 
Nord-Korea. Utan at me veit det, kan desse 
bønekampanjane ha påverka, beskytta og 
redda mange folk. Det er verkeleg kraft i bøn, 
og me må ikkje gløyme kor stor betyding bøn 
har for eit land og folk.  
    Regelmessig har CFK sendt ut 
bønekampanjar på e-post der dei har invitert 
oss til å stå saman i bøn for landet, folket, 
prosjekta og heile situasjonen. Det er stor 
naud, unge som gamle lir av underernæring 
og ressursane er få. Det er ein kamp for 

CFK har gjett reint drikkevatn til mange . 

tilvere, og dei treng våre bøner.
    Ein god nyheit midt oppi alt dette er at me 
nå har klart å nå målet vårt på å samle inn 
1,5 millionar kroner til mat. Dette blir til ca. 
220.000 måltid, som kan vere livsnaudsyn 
mathjelp for mange i Nord-Korea. 
    Ver gjerne med i bøn om at dei to 
samarbeidspartnarane våre som er operative 
inne i landet, skal få visdom i forvaltninga 
av denne pengegåva, og at flest mogleg 
skal bli metta. Sjølv om me har nådd målet 
med innsamlinga i denne omgang, vil 
sjølvsagt alle gåver til Nord-Korea framleis 
brukast i Nord-Korea når dette er mogleg - 
forhåpentlegvis om ikkje lenge. 

Christian Friends of Korea (CFK):  
CFK vart danna i 1995, og har sidan då 
hjulpe menneske i Nord-Korea i naud. For 
meir informasjon om CFK kan  
du gå inn på heimesida deira: 
www.cfk.org. 

NORD-KOREA

Hun var 5-6 år da hun kom til Kolkata, og 
etter hvert havnet hun i et barnefengsel. 
Indiske myndigheter vet ikke hva de skal 
gjøre med alle de foreldreløse barna, derfor 
havner de midlertidig i fengsel. 
    Etter hvert kommer man i barnehjem. 
Noen få av disse barna blir adoptert til 
utlandet. I Mallikas tilfelle havnet hun i 
Sverige. De aller fleste vokser opp i India, og 
noen klarer seg bra. 
    “Jeg har opplevd både vold og overgrep 
da jeg jobbet som barnearbeider, forteller 
Mallika. Det er en lang lidelseshistorie. 
Likevel har det gått bra på mange måter. 
    Mallika giftet seg og flyttet til Norge. Her 
har hun fått fire barn som har klart seg godt 
i det norske samfunn. “Vi har det godt, og vi 
må hjelpe dem som har det vondt”, sier hun.
    “Mange har hjulpet meg, og derfor vil 
jeg være med å hjelpe andre”. Hun vet 
hva hun snakker om. Dersom hun hadde 
blitt boende i India, hadde hun hatt et 
helt annerledes liv. Mallika oppfordrer 
andre til å støtte prosjektet med å hjelpe 
170 barn på barnehjem. Hun fikk vite om 
Orientmisjonens prosjekt gjennom en 
venninne i Kristiansand. Vi sender gjerne 
denne oppfordringen videre.

Barnehjemmene i India
Orientmisjonen støtter to barnehjem med 
til sammen 170 barn. Noen av disse barna 
er helt foreldreløse, andre kommer fra 
dysfunksjonelle familier. Det koster 300 kr 
pr. måned å ha et barn på barnehjem.
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KINA

Julekort fra Kina

TEKST  ALLAN NESET

Vi har i flere år solgt julekort 
som er laget i Kina. Nå er det 
enda viktigere at vi formidler 
disse kortene.

Våre kristne venner og samarbeidspartnere 
i Kina opplever svært usikre tider, og det er 
vanskelig for oss å holde kontakten siden de 
er redde for å bli assosiert med «påvirkning 
fra Vesten».
    Produksjon og salg av julekort går greit 
siden dette ikke blir sett på som evangelisk 
virksomhet. Kortene lages av kristne, 
hovedsakelig kvinner, som av forskjellige 
grunner ikke har mulighet for annet arbeid.
    Gjennom dette tiltaket kan de få en inntekt 
som de kan leve av. Samtidig blir evangeliet 
spredd gjennom budskapet på kortene. Alt 
vi får inn på salg av disse kortene kommer 
selvsagt de kinesiske arbeiderne til gode.
    Kortene kan bestilles på tlf. 90138020 eller 
på mail til eom@eom.no. 

4 kort  

for 100 kr
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YNGLINGEFORENINGEN 
Vi minner også om våre faste møter 
i Ynglingeforeningen i Kristiansand, 
hver første mandag i måneden kl. 19:30. 
1. november kommer Janne og Paul 
Roland. 
6. desember blir det fokus på 
minoriteter i Kina.

JUBILEUM PÅ KLUND 
22. oktober besøker Roald Føreland Klund 
bedehus i anledning av at de feirer sitt 
100 års jubileum. I alle disse 100 årene 
har forsamlingen der støttet arbeidet vårt 
og de er fremdeles gode støttespillere. 
Vi er utrolig glade for de mange 
bedehusmiljøene rundt om i landet som 
trofast har stått med oss i arbeidet.

 
 
MØTEOVERSIKT:  

FØRJULSSAMLING  
26. november kl. 19:00 er det vår årlige 
førjulssamling i Kristiansand. I fjor 
satte koronaen en stopper for denne 
tradisjonen, så nå er vi glade for igjen å 
kunne samles. Som tidligere møtes vi i 
Oddernes Menighetshus. Det vil bli servert 
reker med tilbehør, samt kaker og kaffe, 
og vi legger opp til et godt og variert 
program. Påmelding til eom@eom.no eller 
tlf 90138020.

TID FOR MØTER 
Vi gleder oss over at vi igjen kan ha 
møter uten restriksjoner, og håper å se 
mange av dere når vi kommer rundt. Vi 
planlegger nå for møter til våren, så ta 
gjerne kontakt med kontoret om dere 
ønsker besøk.

SVEIN LØVDAL: 
Viserguttene Grimstad  
Fredag 22. oktober kl. 19:00 
Sion, Neslandsvatn:  
Søndag 31. oktober kl. 11:00  
Dalen Misjonshus:  
Onsdag 3. november kl. 19:00 
Vennesla Frikirkes juniorforening: 
Fredag 5. november kl. 19:00 
Gjerstad Frikirke:  
Søndag 7. november kl. 11:00 
Brunlanes frikirke:  
Tirsdag 9. november kl. 19:30 
Langeland bedehus på Vanse:  
Onsdag 17. november kl. 19:30 
Myssa bedehus:   
Torsdag 18. november kl. 19:00 
Greåker Frikirke:  
Søndag 28. november kl. 11:00 
Misjonskirken, Majorstua:  
Torsdag 9. desember kl. 12:00 
 
ALLAN NESET: 
Vennesla Menighetshus:  
Tirsdag 19. oktober kl. 19:30 
Kvarstein Bedehus:   
Søndag 7. november kl. 11:00 
Oddernes menighets voksengruppe:   
Fredag 12. november kl. 19:30 
Kjærrane Sportskapell:  
Søndag 21. november kl. 12:00 
Marnardal Misjonsmenighet:    
Lørdag 4. desember kl. 18:00 
Røyknes Bedehus:    
Torsdag 9. desember kl. 19:30 
 
ROALD FØRELAND 
Klund Bedehus, Ørje:   
Fredag 22. oktober kl. 18:00 
Åseral Bedehus:    
Tirsdag 26. oktober kl. 19:00 
Greipstad Menighetshus:    
Torsdag 28. oktober kl. 19:00

EOM



 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 kort-produksjonen 
som gir arbeid til mange 
fattige kvinner. 

Be for Evergreen og 
prosjektene deres. Be om at 
situasjonen må bedres slik at 
de igjen fritt kan utføre det 
Herren har kalt dem til. 

Be for kvinnen vi støtter som 
jobber med å nå ut til flere i 
minoritetsfolket hun tilhører.

Takk for bønnens kraft i de 
bønnene som mange har bedt 
for Nord-Korea i denne tiden.

Be om snarlig mulighet for å 
komme inn i landet med utstyr 
og personell.

Be for våre 
samarbeidsorganisasjoner, at 
de må kjenne Guds ledelse for 
veien videre. 

Takk for at Herren har holdt 
sin hånd over arbeidet i 70 år. 
 
Be for menighetene som har 
blitt startet og de mange som 
gjennom dette har fått høre 
evangeliet.  
 
Be for familien Mori og den 
tjenesten de står i med å ta 
dette arbeidet videre.

Takk for alle våre trofaste 
givere og forbedere. 

Be for møter og 
reisevirksomhet som ligger 
foran, at det nå må kunne bli 
som planlagt. 
 
Be for ledelsen, spesielt 
Roald og Rolf Martin, at de 
må kjenne at de får den kraft 
og styrke som trenges for å 
lede virksomheten inn i stadig 
voksende oppgaver.

Takk for mulighetene vi har 
fått til å hjelpe der nøden er 
stor.

Be for de mange barna som 
kommer i berøring med vår 
virksomhet, at de må få en 
trygg fremtid og også lære 
Jesus å kjenne. 

Be for de som leder arbeidet 
både i Andhra Pradesh og 
Kolkata, at de kjenner på både 
Åndens kraft og ledelse. 

Da vi altså er blitt 
rettferdige ved tro, har 
vi fred med Gud ved 
vår Herre Jesus Kristus. 
Gjennom ham har vi også 
ved troen fått adgang til 
den nåde vi står i, og vi 
er stolte over håpet om 
Guds herlighet.

Bibelverset

 Rom. 5, 1-2 

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”

14



Julegavetips!
Boken til Anniken kan 
bestilles fra vårt kontor
Annikens bok vil være klar 
til utsendelse i slutten av 
november, og kan allerede 
nå bestilles fra vårt kontor på 
eom@eom.no eller tlf. 
90138020. 
Den koster kr 350,- innb.

Vi minner også om andre 
ting som kan bestilles fra 
kontoret, og som du ved kjøp 
er med å gi støtte til arbeidet. 
Boken om Hudson Taylor  
kr 250. 

Kunst av Per Ove Sødal 
forskjellige størrelser pris fra 
kr. 1500,-. Bildet under koster 
4000 kr ferdig innrammet 
(40 x 40 cm). Ta kontakt 
med kontoret for nærmere 
informasjon.

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

