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Bladet du nå holder i hånden er spesielt for oss, siden det går ut
til svært mange flere enn våre faste lesere. Vi mener faktisk at
det arbeidet vi får være med på i fire forskjellige land, er av så
stor betydning at flere burde få vite om det. Derfor legger vi det
ved i en kristen dagsavis og et kristent tidsskrift. Vårt håp er at
mange av dere som ikke kjenner til oss, gjennom dette vil få lyst
til å bli bedre kjent med det arbeidet vi driver i Japan, Kina, India
og Nord-Korea. For våre faste lesere vil mye av stoffet denne gang
være av kjent karakter. Forhåpentligvis vil dere glede dere over
at informasjon om vår virksomhet når ut til stadig nye.
Vår visjon er å nå de minst nådde i Asia. I Japan støtter vi
et menighetsbyggende arbeid som har en sterk humanitær
profil, med mye fokus på de som av forskjellige årsaker faller
utenfor. I Kina har vi i mange år støttet barnehjem for barn
med redusert funksjonsevne. Her støtter vi også arbeid blant
etniske minoriteter, samt oversettelse og spredning av Guds ord
på minoritetsspråk. I India er det mange utfordringer, så her er
vi involvert i helse- og omsorgsarbeid i form av sykehusdrift,
mobile helseteam, spedalskkoloni, eldresenter og utdeling av
mat til de som er hardest rammet av pandemien. Vi støtter også 2
barnehjem som gir omsorg og skolegang til barn som ellers ikke
ville fått det.
Siden vi ser verdien av å hjelpe mennesker ut av vedvarende
fattigdom, har vi startet yrkesopplæring av enker og fattige
kvinner som gjennom opplæring i sy-faget kan få seg et levebrød.
Ikke minst siden vi også gir dem egen symaskin etter fullført
kurs. Nord-Korea er kanskje det landet i verden det for tiden er
vanskeligst å nå inn i. Her har vi de siste 10 årene vært med på
å sette opp over 200 veksthus, og tatt inn mange hundre kilo frø
som har blitt til mange tusen tonn næringsrik mat. Dette er viktig
i et land som ifølge pålitelige kilder har rundt 70% underernærte
eller feilernærte. Vi har også bygget vannanlegg og bidratt til rent
vann.
Vi håper du som ny leser får lyst til å bli bedre kjent med oss. Bli
gjerne abonnent på vårt blad som er gratis. Vi kan også anbefale
våre hjemmesider eller å følge oss på Facebook. Med din hjelp
sprer vi håp.

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

TAKK TIL FRIVILLIGHETEN
Vi er en organisasjon med
liten hjemme-administrasjon
og få ansatte. Når vi allikevel
kan drive et så omfattende og
fruktbart arbeid i 4 forskjellige
land, så skyldes det ikke minst
mange trofaste foreninger
og enkeltpersoner som år
etter år står med i forbønn og
givertjeneste.
TEKST ALLAN NESET

Mange av dem har holdt det gående i flere
generasjoner. Daglig leder, Roald Føreland,
besøkte nylig Klund Bedehus som feiret sitt 100års jubileum, og de har i alle disse årene vært
en støttespiller i vår misjonsvirksomhet. Det
finnes flere slike miljøer knyttet til vårt arbeid,
og vi erkjenner at vi hadde ikke klart oss uten.
Takk til Tore
En annen viktig faktor er de mange frivillige
medarbeiderne som gjør en stor og ulønnet
innsats i vår organisasjon. En av dem, Tore
Svendsen, har siden 2013 hatt økonomiansvar
og ført alt av regnskaper for Evangelisk
Orientmisjon.
Med bakgrunn som ligningssjef har det vært
svært trygt å ha Tore med på laget, og vi er
utrolig takknemlige for den enorme dugnaden
han har gjort i denne sammenheng. Han har
spart vår organisasjon for betydelige summer i
disse årene, og også bidratt med reiser til feltet
for å følge opp prosjekter.
Tore ønsker nå å trappe ned på grunn
av «moden» alder, noe vi selvsagt har full
forståelse for. Vi takker på det hjerteligste for

Roald Føreland overrekker blankett til Georg
Spernes på Klund bedehus med takk for 100 års
støtte til vår misjon.

Tore Svendsen på en av sine mange turer til India.
innsatsen, og er glade for at han fortsatt vil ha
regnskapsansvar for den delen av vårt arbeid
som er knyttet til India.
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CV:
- Roald Føreland 58 år.
- Daglig leder, Evangelisk Orientmisjon
- Gift med Anne Marit
- 2 sønner, nybakt bestefar
- Utdannet journalist fra Gimlekollen
Mediasenter
- 16 år i Åpne Dører
- 15 år i Evangelisk Orientmisjon
Roald besøker barnehjem i Kina.

Roald Føreland på besøk i India sammen med sin kone, Anne Marit.

EVANGELISK ORIENTMISJON
I DET NYE ÅRTUSEN
Evangelisk Orientmisjon er en gammel organisasjon som begynte
som en ren Kinamisjon i 1889. Senere ble Japan hovedfokus,
og her ble det i flere tiår drevet misjonsarbeid med fokus på
menighetsplanting.
TEKST ALLAN NESET

Et lite stykke inn på 2000-tallet var vi på
mange måter ved et veiskille. Virksomheten
i Japan ble stadig mindre, og her hjemme
opplevde man at støttespillerne ble eldre
og færre og dermed også reduksjoner i
gaveinntektene.
I dag har organisasjonen et mangfoldig
arbeid i 4 land og opplever økende
gaveinntekter. En som har vært med på
denne utviklingen, er dagens leder, Roald
Føreland. Forleden besøkte jeg en dame som
lurte på om ikke Roald Føreland hadde vært
med å starte Evangelisk Orientmisjon!
Det var han nok ikke, men han har på
mange måter vært en viktig målbærer av den
revitaliseringen vi har sett de senere årene.
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Her deler han noen tanker om utviklingen i
de årene han har vært involvert.

Hva tenker du om tiden i Evangelisk
Orientmisjon?
Etter ganske nøyaktig 15 år i Evangelisk
Orientmisjon er det fantastisk å se hvordan
vi har fått gå i Guds ferdiglagte gjerninger.
Vi var på mange måter kommet til et punkt
hvor det var viktig å ta noen grep, og da ble
det med nye prosjekter en mulig vei videre.
Det var godt å oppleve at det var åpenhet for
dette i stab og styre.
Det har også vært en stor opplevelse å bli
kjent med de gamle misjonærveteranene
fra tiden i Japan, og Anniken og Akira som

fremdeles er i tjeneste. De har alle vært
veldig oppmuntrende, og selv om de alle
har bakgrunn fra Japan, har de gledet seg
over prosjektene både i Kina, India og NordKorea.

Nye prosjekter betød vel også nye felt?
Ja, det kom et tidspunkt hvor det ble aktuelt
å gå inn i andre prosjekter enn de som var
knyttet til Japan og Kina. 2011 ble på mange
måter et svært viktig år for oss. Styremedlem
Øyvind Dovland kjente på et kall til å starte
arbeid i Nord-Korea.
Vi tok kontakt med organisasjonen
Christian Friends of Korea som
utfordret oss på å finansiere veksthus og
vannforsyningsanlegg. Vi er kalt til å være
verdens lys, og dersom vi skal tenne lys i
verden, gav det mening å gjøre det på det
definitivt mørkeste stedet.
Vi ønsker også å følge Jesu ord om at «det
dere har gjort mot en av mine minste, det
har dere gjort mot meg». I løpet av de siste
10 årene i Nord-Korea har vi finansiert mer
enn 200 veksthus og levert flere hundre kilo
grønnsaksfrø, som har produsert flere tusen
tonn næringsrike grønnsaker.
Arbeidet i India kom til gjennom
et samarbeid med Evangelistens
Misjonstjeneste. Etter hvert ble det til at vi
overtok hele det administrative ansvaret
for dette arbeidet. Dermed var vi involvert i

mange betydelige prosjekter i dette folkerike
landet.
Arbeidet er mangfoldig med fokus
på helse, yrkesopplæring, barnehjem,
menighetsvirksomhet og spredning av Guds
Ord på nye språk.

Hva så med de «gamle» feltene, Kina og
Japan?
Enkelte fryktet nok for at utvidelsen ville gå
ut over arbeidet vi støttet i våre opprinnelige
misjonsland, men dette ble ikke tilfelle. Vi
har fremdeles sterkt fokus på Kina.
Dessverre er det forhold internt i Kina som
gjør at vi ikke kan være så aktive her som
vi hadde ønsket, men både når det gjelder
prosjekter og samarbeidspartnere, har vi økt
virksomheten i Kina i denne perioden.
I Japan var vi på begynnelsen av
2000-tallet inn i en omstilling ved at de
menighetene vi hadde vært med å starte ble
selvstendiggjorte, en for oss viktig utvikling
og prosess.
Året 2011 brakte med seg også en
forandring i Japan. Den store, katastrofale
tsunamien skapte et behov for betydelig
nødhjelp og medmenneskelig omsorg, et
behov som våre misjonærer Anniken og
Akira Mori umiddelbart responderte på.
Arbeidet i Japan har nå et betydelig
humanitært preg i tillegg til fortsatt fokus på
å bygge menighet, og vi har opplevd fornyet
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og økt interesse også for dette feltet den
senere tiden.

Økt arbeid har ført til stor stab, også her
hjemme?
Nei, ved Guds nåde og svært gode frivillige
medarbeidere har vi klart å holde alle former
for utgifter knyttet til hjemmearbeidet på et
svært lavt nivå.
Vi har en samkjørt, effektiv og motivert
stab som gjør en kjempejobb. Med et
ønske om å fornye staben og engasjere
den kommende generasjon, ansatte vi på
høsten i fjor Marianne Elle som er i slutten
av 20-årene, men vi er fremdeles bare 2,8
stillinger her hjemme i Norge.
Vi leier et beskjedent kontor og har svært
lave omkostninger knyttet til driften. Vi
har et sterkt innslag av dugnads-ånd i vårt
arbeid.
Noen har ved-produksjon som selges
til inntekt for misjonen, noen syr og lager
håndarbeid, enkelte kontorfunksjoner
blir gjort på dugnad, vi har i over 10 år
hatt regnskapsførere på dugnad, og vi har
fritidsforkynnere og folk som reiser til NordKorea og jobber praktisk med vannprosjekter
og veksthus.
Det faller både lett og naturlig å gi Gud
æren når vi ser hva vi får være med på. På
de siste 15 årene har gaveinntektene gått
fra rett under en million til fjorårets resultat
I Nord-Korea sammen med en lokal sykehusdirektør,
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på litt over 15 millioner. Alt dette er mulig
på grunn av trofaste givere, forbedere og
støttepartnere.
Takket være dem kan vi nå ut til flere
hundre tusen mennesker i Nord-Korea, India,
Kina og Japan.

Hva med visjoner fremover?
Vedtektene våre tilsier at vi har som formål
å nå de minst nådde i Asia med Evangeliet.
Derfor engasjerer vi oss i M28 konferansen
som har fokus på unådde folkegrupper.
Vi er involvert i arbeidet med Guds Ord
på stadig nye språk. Vi har arbeid blant
minoritetsfolk både i Kina og India, som
vi ønsker å trappe opp. Ellers er vi åpne
for stadig nye land og prosjekter som Gud
eventuelt leder oss inn i.
Vi er en liten organisasjon, men Guds rike
sammenliknes jo med et sennepsfrø.
Litt personlig til slutt. Du har jobbet og reist
mye disse årene, hva tenker familien?
Jeg har både i årene i Åpne Dører og
Evangelisk Orientmisjon hatt en svært god
støttespiller i min kone, Anne Marit. All
reisingen og den ubekvemme arbeidstiden
hadde neppe vært mulig om ikke hun delte
kallet.
Det har også vært kjekt å oppleve at våre
sønner Morten og Øyvind har vært med på
misjonsreiser til Kina og India.

INDIA - ET VELSIGNET ARBEID
Legen på ett av de mobile helseteamene er klar for innsats i landsbyen.

Etter at vi overtok ansvaret for Evangelistens Misjonstjenestes
arbeid i India, har dette arbeidet på grunn av sitt mangfold og
omfang blitt vårt største prosjekt.
TEKST ALLAN NESET

Her har det i mange år vært drevet
helsearbeid i form av spedalskkoloni med
sykehus, og eldresenter. Dette arbeidet
fortsetter. Det gjør også driften av to
barnehjem med tilhørende skole. Det er et
stort menighetsbyggende arbeid som har
resultert i over 700 menigheter spredt rundt i
provinsene Andhra Pradesh og Telangana.
I forbindelse med pandemien ble det et
behov for å komme rundt til landsbyene med
medisinsk hjelp, så nå har vi også startet med
mobile helseteam som 5 dager i uken besøker
forskjellige avsidesliggende steder. Nå under
pandemien har vi også støttet et omfattende
prosjekt for utdeling av mat, og det har blitt
delt ut mat til over 100.000 familier.
Vi tror det å hjelpe mennesker som virkelig
har store behov, er en god måte å formidle
evangeliet på. Samtidig ser vi viktigheten av
å hjelpe mennesker til å kunne klare seg selv.

Derfor har vi involvert oss i et arbeid som
lærer enker og fattige kvinner å sy. Etter endt
kurs får de også en egen symaskin.
Dermed har de en sjanse til å få
inntektsbringende arbeid og komme
seg ut av vedvarende fattigdom. Vi har
snart delt ut 1000 symaskiner og har
for tiden 11 pågående sy-skoler med til
sammen 257 elever. Vi har også startet
med jordbruksarbeid som gir næringsrike
grønnsaker som dekker behovene på egne
institusjoner, og også gir noe overskudd som
kan deles ut til trengende i landsbyene.
Vi opplever at arbeidet virkelig nytter. Vi
gleder oss også over at menighetene vokser
og at mennesker gjennom det mangfoldige
arbeidet blir frelst og døpt. Vi erfarer i
sannhet at det å både forkynne Ordet og
å vise Kristi kjærlighet i handling berører
mennesker.
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Etter et besøk av
pionermisjonæren
James Hudson Taylor
blir Den Norske
Kinamisjon stiftet av
Otto Treider, Hans
Guldberg og Johannes
Jørgensen.

1889

1886

De to aller første
Kina-misjonærene,
Sofie Reuter og Anna
Jakobsen, reiser
til Kina. Disse blir
knyttet til Kinamisjonen når denne
etableres.

Organisasjonen skifter
navn til Evangelisk
Orientmisjon og starter
arbeid i Japan.

18901951

8

1951dd

1951

Til sammen 52
misjonærer var i løpet
av denne perioden i
tjeneste i provinsene
Shanxi, Szechwan,
Kiangsu, Anhwei,
Shensi, Suiyan, Ningsia,
Chahar, Kansu og
Tsinghai.

Kina

- Unådde folkegrupper
- Barnehjem

EOM engasjerer seg
på nytt i arbeid i Kina
og har de kommende
år 4 teltmakere i
landet. Evergreen
starter som en følge av
innsatsen til misjonær
Peter Torjesen som
omkom i Kina i 1939.

1993

Til sammen 36
misjonærer har
siden oppstarten i
Japan vært i tjeneste
i fylkene Fukushima,
Ibaraki og Iwate på
stillehavskysten nord
for Tokyo, og etablert 12
menigheter som nå er
selvstendige.

Japan

- Bibeloversettelse
minoritetsspråk

- Menighetsarbeid
- Humanitær hjelp
- Opplæring av evangelister - Lavterskeltilbud

EOM starter arbeid i
Nord-Korea med fokus
på matforsyning og
rent drikkevann. Vi
setter opp veksthus som
produserer næringsrike
grønnsaker og bidrar med
vannforsyningsanlegg,
vannpumper og vannfilter.

1993dd

2011

EOM støtter
forskjellige prosjekter
i Kina, hovedsakelig
barnehjem,
helseprosjekter og
bibelspredning.

Fornyet fokus på Japan i
etterkant av Tsunamien
som medførte at
menigheten i Taira
fikk et sterkt fokus på
hjelpearbeid i tillegg til
ordinær menighetsdrift.

2011

EOM inngår et
samarbeid med
Evangelistens
Misjonstjeneste om
deres arbeid i India
med tanke på å overta
hele ansvaret for dette
arbeidet.

EOM har betydelig
arbeid i India, NordKorea, Kina og Japan.

2013

2021

Samarbeid med
Bibelmisjonen Sporos
om trykking av Bibler
og NT. Til nå er det
trykket NT på mer enn
50 minoritetsspråk.

Nord-Korea

India

- Evangelister og pastorer
- Barnehjem

2011

EOM

- Helsehjelp
- Yrkesopplæring

- Veksthus og matproduksjon
- Kompetanseoverføring

- Rent vann
- Vennskap
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Alle må få høyre dei gode nyheitene
For tredje år på rad vart den
nasjonale M28-konferansen
gjennomført i Bergen. I år
var me fire representantar frå
Evangelisk Orientmisjon til
stades på konferansen.

VI FÅR BETY EN FORSKJELL I
NORD-KOREA
Vi takker Gud for at vi som en liten organisasjon har fått mulighet
til å engasjere oss i Nord-Korea. Med visjon om å nå de minst
nådde i Asia med evangeliet ligger Nord-Korea sterkt på vårt
hjerte.

TEKST MARIANNE ELLE

Temaet på konferansen var unådde folkeslag,
og om korleis me som den globale kyrkje og
Kristi kropp kan stå saman i å nå dei som
aldri har høyrt. Det var ein flott konferanse,
med utroleg mange sterke historier,
vitnesbyrd, utfordringar og oppmuntringar.
Me har fått eit oppdrag om å gå ut å gjere
alle folkeslag til disiplar, og det er framleis
milliardar av menneske som aldri før har
høyrt om Jesus. Korleis skal dei få høyre
viss ingen går, viss ingen sender, støttar og
ber? Me i EOM har som visjon å nå dei minst
nådde i Asia med evangeliet, og det er difor
viktig me engasjerer oss i dette arbeidet.
M28-konferansen:
Over 30 organisasjonar stod saman i å
arrangere konferansen, ei fordobling frå
i fjor, og visjonen er at konferansen skal
styrke norske forsamlingar og organisasjonar
sin innsats for å nå unådde folkeslag med
evangeliet.
I Matteus 28 finn me Misjonsbefalinga,
difor er namnet på konferansen “M28”.
Oppdraget
Me som Jesu etterfølgjarar og disiplar har
fått eit oppdrag som me må ta på alvor. Det
er lite misjon blant unådde no i dag, og heile
90 % av alle utsendingar går til områder der
det allereie finst kristne. Det er framleis 7400

10

Marianne Elle, Ola Arnfinn Haraldset, Allan Neset og
Anne Johanne Botterud foran EOM standen på M28.
unådde folkegrupper i verda. Kor lenge må
dei vente på evangeliet?
90 % av dei unådde lever i den muslimske
verda, og for at dei skal få høyre og at
oppdraget skal bli fullført, må det skje ei
endring der fokuset, misjonærar og ressursar
blir sendt til denne delen av verda.
Det var fleire gjestetalarar på konferansen
som delte historier frå feltet. Dei fortalde om
kor utfordrande det kunne vere å stå i det,
men også at det er verdt det. Guds rike har
framgang i den muslimske verda.
I dag er det rundt 400.000
fulltidsmisjonærar i verda, der 77,7 %
arbeider blant nådde, mens berre 3,3 % av
globale misjons ressursar jobbar inn mot
unådde folkegrupper. Gud har bruka Noreg i
misjonssamanheng i enorm stor grad, og det
trur me at Han framleis vil gjere framover.
Alle kan også vere med å be for dei
unådde, be om at evangeliet skal nå fram,
og at Herren må kalle på sine arbeidarar.
Me må også vere sendeforsamlingar og
sendeorganisasjonar som sender ut dei
Herren kallar til å gå.

Fra arbeidet med nytt veksthus.
TEKST ALLAN NESET

Utfordringene i dette landet er som kjent
mange. Her er vi langt unna å kunne
drive ordinært evangelisk arbeid, men vi
har mulighet til å være med på å skaffe
næringsrik mat og rent vann.
Vi har i 10 år bygget veksthus og tatt
inn frø som har blitt til flere tusen tonn
næringsrike grønnsaker. Veksthusene er
hovedsakelig bygget i tilknytning til sykehus
for barn og pasienter med tuberkulose og
hepatitt, og sammen med vannanlegg ser vi
at dette har en helt avgjørende betydning for
at de berørte kan bli friske.
Det har hele tiden vært praktiske
utfordringer knyttet til virksomhet i dette
landet, og situasjonen har forverret seg

under pandemien. Vi har fått bekreftelse
på at hjelp kommer frem og at det virkelig
nytter det vi driver med.
Fra Christian Friends of Korea (CFK), en
av våre samarbeidspartnere, har vi fått disse
takkehilsenene:
- Takk for alle givere. Vennligst gi dem
vår hilsen og overbring vår takk til alle som
støtter arbeidet blant pasientene her. Jeg
bruker også vannfilter vi har fått i mitt eget
hjem. Det er virkelig til stor hjelp. (Lederen
for et tuberkulosehjem)
- Takk spesielt for at dere jobbet med
oss for å få et anlegg for rent vann. Jeg
har mange gode minner fra når dere kom og
brukte tid sammen med oss for å få vannet til
å virke, og siden kom igjen og ordnet opp når
noe gikk galt. (Sykehusdirektør)
- Alt dere sender er verdifullt. Jeg
tenker veksthusene og traktoren er spesielt
nyttige for å øke matmengden her. (Leder
tuberkulosesykehus)
- Proteinpulveret vi fikk er fantastisk.
Jeg tar det hver dag etter måltid og blander
det med rent vann. Det smaker godt og gjør
at jeg føler meg mye bedre. For å være ærlig,
uten vannfilter, medisinene og pulveret
hadde jeg vært død nå. (Hepatittpasient)
- CFK har hjulpet våre folk i mange,
mange år. Dere gjør alltid det dere har sagt
at dere skal gjøre. Vi ser frem til at dere
kommer tilbake snart og fortsetter arbeidet.
(Lokal, offentlig helsearbeider)
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JULEGAVETIPS

Julehilsen

fra Japan

NY CD
Sangerinnen Trine Lise Åsheim har i flere
ti-år gledet mange med sin utrolig flotte
stemme. Hun har også velvillig bidratt
med sang i mange møter og samlinger
som vi i EOM har arrangert. Nå har hun
gitt ut en fersk CD med mange av de
mest kjente og kjære salmene våre, kun
akkompagnert av gitar.
Overskuddet av salget går til våre
prosjekter i Nord-Korea.
Pris kr 200.
Kan kjøpes fra vårt kontor tlf 9013 8020
eller eom@eom.no.

Hele familien Mori samlet.

Uten frykt
Lukas 1:74.75 “At Han ville gi oss ....å få tjene
Ham uten frykt i hellighet og rettferdighet
framfor Ham alle våre livs dager”.
Julebudskapet om en frelser fra synd og
frykt er mer aktuelt enn noen gang! Hvor
stort å få kjenne Jesus Kristus som har banet
veien til evig frelse for alle som tar imot, og
vil være med oss alle dager! Vi takker Gud
for enda et forunderlig år her i Japan. Jo her
er masse vel begrunnet frykt: Vulkanutbrudd
og jordskjelv er økende.
Vitenskapsfolk advarer om en ny
katastrofe. Så har vi også pandemien og
mobbing og usikkerhet i økonomien som har
ført til økning av selvmord og sykdommer i
samfunnet. Men noen fortvilte mennesker
i depresjon har søkt og fått møte Jesus og
glede og håp. Igjen har vi opplevd herlige
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bønnesvar for mennesker i akutt nød. Noen
mer vanlige mennesker har sett hva de
kristne har og ønsket det samme og blitt
døpt. Også i år har vi kjent Guds beskyttelse
over familie og menighet. Menighetens møter
har fortsatt ufortrødent hele året, og vi har
fått gå stadig videre i felleskristent arbeid.
Nå ser vi frem til felleskristen julekonsert i
byen vår igjen 11. desember.
Tusen takk til alle dere som ber for oss og
støtter vårt arbeid på ulike måter! Vi ønsker
dere alle en rik og gledelig julehøytid og et
nytt år “framfor Ham og med Ham”! Salme
23!

Hjertelig hilsen fra
Mori-familien i Japan

ANNIKENS BOK
Anniken Mori har
vært misjonær
i Japan i 48 år.
Hun har skrevet
en spennende
bok som kan
bestilles fra vårt
kontor på eom@
eom.no eller tlf.
90138020. Den
koster kr 350,innb.

SKATTEFRIE GAVER
Gaver til Orientmisjonen er
skattefradragsberettiget. Det eneste
vi trenger er fødselnummer, så går
skattefritaket automatisk. De fleste av
våre givere har ordnet dette, men det er
fremdeles noen som går glipp av flere
tusen i skattelette. Ring 9013820 eller
send mail til eom@eom.no

Vinn
reisega
vek
på 5.00 ort
0 kr
VERVEKAMPANJE
Vi opplever vårt arbeid så givende at
vi gjerne vil at flest mulig skal bli kjent
med våre prosjekter. Derfor gir vi ut
vårt blad Asias Millioner med 9 nummer
i året, og derfor sender vi det ut gratis
til alle våre abonnenter. Vi ønsker å øke
antallet abonnenter og inviterer derfor
til vervekampanje.
Alle nye abonnenter er med i trekningen
om et reisegavekort på kr. 5000,- som
er gitt av en av våre sponsorer, Løvdals
Trevare Salg AS. Kontakt vårt kontor
på tlf. 9013 8020 eller epost eom@eom.
no for å bli abonnent og også bli med i
trekningen.
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HUSK VÅRE PROSJEKTER I BØNN
KINA

NORD - KOREA

INDIA

På jakt etter:
Takk for at vi fremdeles kan
støtte prosjekter selv om
forholdene forverres.

Takk for trofaste forbedere og
givere som har støttet også nå i
usikre tider.

Be for prosjektene vi er
involvert i, at det alltid
må finnes en åpning for
evangeliet.

Be for folk i Nord-Korea som nå
er i store prøvelser med tanke
på matmangel.

Be for de mange kristne
arbeiderne som er usikre på
egen fremtid på grunn av den
siste utviklingen i landet.

JAPAN

Be om at grensene snart må
åpnes for humanitært arbeid, og
at vi igjen kan få inn utstyr og
personell.

Takk for at våre medarbeidere
holder seg friske og kan være
troverdige vitner både i ord og
handling.
Be for lederne, at de må få
kraft og visdom til å ta gode
avgjørelser for det stadig
voksende arbeidet.
Be for de mange som
fremdeles lider stort på grunn
av pandemien, at de må få den
hjelpen de trenger.

• VINDUER
• DØRER
• GARASJEPORTER
• OVNER
www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

Vi gir deg Valgene!

NORGE

Bibelverset
Takk for at Hanna nå kjenner
seg helt frisk igjen.

Takk for at vi igjen kan samles
til møter.

Be for en familie i
menigheten i Taira som sliter
med en syk datter.

Be for vår virksomhet, at vi
som organisasjon alltid må
være i Guds plan og ledelse.

Be for menigheten i Uchigo
som nettopp mistet et
sentralt medlem, og be
spesielt for pastor Kei Masui.

Be for tidligere misjonærer, at
de må kjenne på glede over
den tjenesten de fikk være
med på.

Herren er nådig, vi går
ikke til grunne. Hans
barmhjertighet tar ikke
slutt, den er ny hver
morgen. Det er godt å
være stille og vente på
hjelp fra Herren.

Vi tilpasser alt hva du ønsker av
KJØKKEN, BAD og GARDEROBER i
heltre. Vi er også forhandler av
Vinduer
Strai Kjøkken & Bad
Dører
www.strai.no
tlf Garasjeporter
69 81 35 35
Ovner
www.syversen-snekkeri.no
”Vi sender over hele landet.”

Løvdals Trevare
Løvdals
Trevare
LØVDALS TREVARE

Klagesangene 3, 22,23,26
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4909 Songe - Tlf. 37 16 41 97
www.lovdals-trevare.no
post@lovdals-trevare.no

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”

Løvdals Trevare

Vi kjenner noen som ønsker seg
en symaskin til jul!
Ofte lurer vi på hva slekt og venner ønsker seg til jul, og det kan være
vanskelig å finne på noe å gi. Ikke alle har det slik. I India er det mange
fattige kvinner som ønsker seg symaskin. Vi driver sy-opplæring og
ønsker også å gi en maskin til de som fullfører sykurs. På den måten kan
de finne en vei ut av den verste fattigdommen. Vi har delt ut flere hundre
maskiner, men behovene er store.

Vil du være med å gi en gledelig jul til enker og
andre fattige kvinner i India? For 1000 kr får
kvinnene en symaskin og et 6 måneders sykurs.

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, hjemmeside og Youtube

Evangelisk Orientmisjon

orientmisjonen

www.eom.no

Evangelisk Orientmisjon

Bruk konto:

3000.15.76719
eller Vipps 70393

Merk betalingen med «Symaskin til jul»

– Med din hjelp sprer vi håp!

