
8

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

Etter et besøk av 
pionermisjonæren 

James Hudson Taylor 
blir Den Norske 

Kinamisjon stiftet av 
Otto Treider, Hans 

Guldberg og Johannes 
Jørgensen. 

1886 1889 1890-
1951

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.

Organisasjonen skifter 
navn til Evangelisk 

Orientmisjon og starter 
arbeid i Japan.

1951-
dd 

1993 1993-
dd

2011 2011 2011 2013

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.

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.

EOM støtter 
forskjellige prosjekter 
i Kina, hovedsakelig 

barnehjem, 
helseprosjekter og 

bibelspredning.

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.

EOM inngår et 
samarbeid med 
Evangelistens 

Misjonstjeneste om 
deres arbeid i India 

med tanke på å overta 
hele ansvaret for dette 

arbeidet.

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. 

Samarbeid med 
Bibelmisjonen Sporos 
om trykking av Bibler 

og NT. Til nå er det 
trykket NT på mer enn 

50 minoritetsspråk.

2021

EOM har betydelig 
arbeid i India, Nord-
Korea, Kina og Japan.

Den Norske Kinamisjon / Evangelisk Orientmisjon (EOM) EOMEOM

-  Evangelister og pastorer       -  Helsehjelp-  Evangelister og pastorer       -  Helsehjelp
-  Barnehjem                     -  Yrkesopplæring           -  Barnehjem                     -  Yrkesopplæring           

- Veksthus og matproduksjon            -  Rent vann- Veksthus og matproduksjon            -  Rent vann
- Kompetanseoverføring                -  Vennskap- Kompetanseoverføring                -  Vennskap

Kina Japan India Nord-Korea

-  Unådde folkegrupper            - Bibeloversettelse -  Unådde folkegrupper            - Bibeloversettelse 
-  Barnehjem                       minoritetsspråk-  Barnehjem                       minoritetsspråk

-  Menighetsarbeid                  -  Humanitær hjelp -  Menighetsarbeid                  -  Humanitær hjelp 
-  Opplæring av evangelister  -  Lavterskeltilbud             -  Opplæring av evangelister  -  Lavterskeltilbud             
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