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EOMLEDER

Kjære leser 
Barn og ungdom

Det blir ofte, og med rette, påpekt at det å drive arbeid for barn 
og unge er av stor viktighet. Vi vet at den påvirkning barn 
blir utsatt for blir med dem også i voksenlivet. I Evangelisk 
Orientmisjon har vi fokus på barn på alle våre arbeidsfelt. I 
denne utgaven av bladet kan du lese om arbeid blant barn og 
unge i Kina. Vi ønsker også å rette oppmerksomhet mot et behov 
i barnearbeidet i India. Som kjent støtter vi barnehjem både i 
Krishnunipalem og Ginnipalli. Disse tilbyr også skolegang for 
beboerne. Utfordringen er å få gode lærere som kan gi barna 
både daglig god omsorg, men også gi dem læring tuftet på gode 
verdier. I følge Juhani Halonen trenger de 4 nye lærere som de 
ikke har midler til å kunne ansette. 

Vi ønsker at disse barna skal ha de beste muligheter for trygg 
oppvekst på alle plan, og vil derfor varmt anbefale en støtte til 
dette arbeidet. 

Frivillighet

Året vi nettopp har gått inn i skal markeres som «Frivillighetens 
år». Dette passer godt på den virkelighet vi opplever i vårt arbeid. 
Med liten stab og lave kostnader her i Norge har vi opplevd en 
betydelig økning i våre gaveinntekter. Vi er oss bevisste at det 
skyldes mye Guds nåde og også en stor frivillig innsats av mange 
gode misjonsvenner. Vi har hatt frivillige som har hjulpet med 
merkantile oppgaver knyttet til driften, og vi har hatt frivillige 
som har hjulpet ved arrangementer av alle slag. 

Det er også mange frivillige som har besøkt våre prosjekter ute 
og jobbet dugnad med praktisk arbeid. Atter noen har jobbet 
dugnad og gitt pengene til vårt arbeid, nå sist et arbeidslag i 
Nittedal som solgte ved og gav inntektene til oss. Vi gleder oss 
over at året fokuserer på frivillighet, og er takknemlige for at i 
vår sammenheng har hvert år vært et «frivillighetens år». 

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

VED-DUGNAD I NITTEDAL

På en lørdag i oktober samlet vi fire voksne 
og fire ungdommer for en ved-dugnad. Vi 
organiserte oss effektivt med maskiner og 
arbeidsoppgaver. 
    En person løftet ved hjelp av en minigraver 
med grabb tømmerstokkene opp fra bakken 
slik at en annen kunne kappe de i biter med 
motorsag rett foran traktorens hydrauliske 
vedkløyver. Der ble kubbene løftet opp og 
lagt i kløveren hvor de videre nærmest gikk 

TEKST  ROLF MARTIN NÆSS 

I Nittedal bor det flere som er støttespillere for EOM’s prosjekter. 
Noen dedikerer sin støtte spesifikt til vårt arbeid i Nord-Korea. En 
maskinentreprenør ville donere oss hele femti kubikkmeter med 
virke som egnet seg for ved.

på samlebånd videre opp i ulike tilhengere. 
    Noe ved ble solgt der og da og ble 
umiddelbart transportert til kjøpere. Resten 
ble fylt i 1500 liters vedsekker på pall. Alle 
pallene har blitt solgt og dette har bidratt til 
over 30.000 kroner for vårt arbeid. 
    Vi retter en stor takk til entreprenøren 
for denne donasjonen, dette utgjør en 
formidabel forskjell for mange mennesker 
som mangler rent vann og sunn mat.

Styreleder Rolf Martin Næss trives på dugnad med frivillige i Nittedal. 
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EOM INDIA

EN DAG MED DET MOBILE 
HELSETEAMET

I følge Juhani Halonen er det en bevisst 
intensjon fra myndighetene å begrense 
kristen virksomhet, så det er virkelig et 
bønneemne at alle deler av arbeidet kan gå 
videre som før.
    Heldigvis er det en betydelig del av 
arbeidet som allerede har blitt godkjent 
og som dermed går sin gang. Ikke minst 
gjelder det den forholdsvis nye satsingen på 
helsearbeid ute i avsidesliggende landsbyer. 
    Juhani har nettopp vært med et mobilt 

TEKST  JUHANI HALONEN / ALLAN NESET 

Det er fremdeles usikkerhet knyttet til om all virksomheten vi 
støtter i India vil få myndighetenes godkjenning for å kunne 
motta støtte fra utlandet. Deler av det arbeidet Evangelistens 
Helping Hand (EHH) står i fikk avslag i første omgang og har anket 
avgjørelsen. 

helseteam rundt i Vizayanagaram-området 
som ligger helt nordøst i provinsen 
Andhra Pradesh og kun 2 mil fra kysten i 
Bengalbukta. Dette er det området som ligger 
lengst borte fra hovedkontoret til EHH, og 
det tar en arbeidsdag å komme seg dit. Her 
følger Juhanis rapport fra besøket dit:
    Vårt mobile helseteam fungerer veldig 
bra og betjener mange mennesker med 
medisinsk hjelp. Mandag 7. februar nådde 
teamet Dharmavaram hvor vi skulle ha 

Juhani, legen og medarbeiderne ber for dagens pasienter. 

Noen av landsbyens eldre får 
Markusevangeliet og blir bedt for.

4 5



INDIA NORD-KOREA

Fullt på venteværelse. 

vår base mens vi jobbet i området, og etter 
å ha pakket utstyr i bilene, dro vi de 46 
km opp bakkene til landsbyen Medapahti 
som var første stopp, og rigget oss til for 
konsultasjoner. 
    Denne landsbyen består av 40 hus og huser 
210 innbyggere. En pastor som heter Baktha 
Mohan hjelper å gjennomføre helsehjelp i 
denne landsbyen. Han kom for en tid siden 
til denne landsbyen for å forkynne evangeliet 
og slo seg ned her. Han har bygd en kirke på 
toppen av landsbyen, og det er her vi rigger 
til for pasientene. 
    Pastoren fortalte at på grunn av våre 
regelmessige besøk var det flere og flere 
som kom til kirken til møtene. Denne dagen 
behandlet vårt helsepersonell 39 pasienter og 
gav dem medisiner. 
    Etter to og en halv time hadde alle 
trengende fått hjelp, og vi pakket ned utstyret 
for å dra til neste landsby. 

Nabolandsbyen Pedabidda
Pedabidda ligger kun 5 km unna Medapahti. 
Imidlertid ligger den svært mye høyere 
oppe i åsene, og man må ta seg gjennom 
tøft terreng og dårlige veier. Dette er en 
større landsby med 100 hus og rundt 500 
innbyggere. 
    Her er det en pastor som heter Luka, og 
han hadde ordnet med plass i kirken slik 
at de som trengte pleie kunne komme dit 
og få hjelp. Her behandlet teamet vårt 41 

pasienter. Også her holdt vi på i mellom 
to og tre timer til alle hadde fått ønskelig 
behandling, så rundt kl. 16:30 kunne vi pakke 
sammen og starte på turen tilbake. 
    Folket i disse landsbyene har en enorm 
nytte av disse mobile helseteamene, siden 
det er svært vanskelig for dem å komme 
til et sykehus ved behov. Det er ingen 
offentlig transport, og de må ta seg frem 
ca 20 km for å komme til en hovedvei med 
bussforbindelse. 
    Det nærmeste sykehuset er 45 til 50 km 
unna disse landsbyene. Som en av pasientene 
sa det, er disse besøkene en velsignelse for 
dem. De får behandling av høyeste kvalitet 
og kostbare medisiner helt gratis. De er så 
glade for disse mobile helseteamene. 

Omsorg for hele mennesket
Av og til ved disse besøkene benytter teamet 
anledningen til å dele ut kristne traktater og 
dele evangeliet til de som kommer, og når 
tiden tillater det går de rundt i landsbyen og 
forkynner om Jesus og ber for syke. 
    Dette var et lite innblikk i en lang og 
slitsom dag til et av helseteamene til 
Halonen. 
    Vi er glade for å kunne kalle oss 
medarbeidere i dette viktige arbeidet, 
og håper at også dere lesere kjenner 
på takknemlighet over at Guds rike går 
fremover gjennom barmhjertighetsarbeidet 
til våre venner i India. 

FREMDELES VIRKSOMHET 
I NORD-KOREA

Vi har hele tiden hatt jevn kontakt med 
våre samarbeidspartnere i dette for oss 
viktige landet, og vi har også sendt penger 
og fått bidratt, også i denne spesielt prøvede 
perioden. Det følgende er en oppdatering fra 
en av organisasjonene:
    Nylig ble 1 tonn soyamelk produsert i et 
av de områdene vi holder til, og 300 kg ble 
produsert i et annet. I henhold til rapporter 
fra slutten av 2021 har de 10.823 kg med 
sukker igjen, og dersom de opprettholder 

Gjennom hele pandemien har vi vært usikre på hvordan det står 
til med prosjektene vi er involvert i i Nord-Korea.

TEKST   ALLAN NESET 

dagens produksjon kan de produsere 
soyamelk i 6 måneder til. 
    Dersom grensene fortsatt vil holdes helt 
stengt, vil de forsøke å finne alternative 
måter å få inn de nødvendige ingrediensene. 
I midten av januar ble det for første gang på 
2 år registrert trafikk med godstog mellom 
Kina og Nord-Korea. 
    Det er tegn på at grensene snart kan bli 
gjenåpnet, og de planlegger både å sende 
råvarer og personell når dette skjer.

Råvarer bearbeides for å gi næringsrik mat. 
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KINA

ramme får de oppleve å vokse som hele 
mennesker og etablerer livslange vennskap 
med andre.
    De utvikler varige verdier, og gledelig 
mange kan vitne om at dette tilbudet 
forandret livet deres totalt. De fleste som har 
opplevd disse leirene kommer igjen år etter 
år, og det er en stor glede for lederne fra 
Evergreen å se hvordan de vokser i tro og liv 
gjennom disse leirene. 

    Evergreen har også samlinger for disse 
barna og ungdommene mellom leirene, slik 
at de kan holde kontakt med hverandre. 
For flere er disse samlingene den eneste 
måten de har til å treffe likesinnede, og 
senke skuldrene og bli sett som de verdifulle 
menneskene de er. 

Evangeliske Østasien Missionen
Vi har i flere år hatt et godt forhold til vår 
«søsterorganisasjon» Evangeliska Østasien 
Missionen (EØM) i Sverige. Nå har vi også 
innledet et samarbeid med dem om å støtte 
fattige barn som sliter med å få skolegang.
    EØM har en tid støttet barn med slike 
behov i Jiangxi-provinsen, og det er dette 
prosjektet vi nå har blitt en del av. I denne 
omgang har vi avtalt at vi i EOM skal ta 
ansvar for skolepenger til 10 elever. 
    Tanken er å utfordre noen av våre 
støttespillere på å ta et slags fadderansvar 
for disse barna. Det er snakk om at hver 
elev trenger rundt 3000 kroner for å kunne 
fullføre påbegynt skoleår. Ta gjerne kontakt 
med vårt kontor om dette er noe du kunne 
tenke deg å være med på.

Samtale i grupper. 

Leirstedet har eget klatrerom. 

Barne- og ungdomsarbeid i Kina

Evergreen
Opplæring og utdannelse av barna er svært 
viktig for familier i Kina. Det å gjøre det 
bra på skolen kan avgjøre fremtiden for 
hele familien. Av den grunn opplever barn 
i alle aldre en betydelig grad av stress i sin 
hverdag, der det er vanskelig å få tid til å 
være barn og hvor pugging fortrenger leken. 
    Evergreen driver et arbeid med sikte på 
å gi tilbud til barn om å ta et steg til side i 

det akademiske presset. Familier tilbys en 
mulighet for å la barna komme og spille 
og leke med andre elever, oppdage nye 
aktiviteter og bygge karakter og sosial 
livserfaring.
    Helt konkret arrangerer Evergreen noe 
de kaller Joy in the Journey Camp, eller 
«Glede-i-ferien-leir». Dette er barne – og 
ungdomsleirer slik mange av oss kjenner fra 
egen barndom og ungdom. I en trygg 

Det er av stor viktighet at barn og unge opplever å bli sett og også 
blir eksponert for gode verdier. Arbeid blant denne målgruppen har 
derfor stort fokus hos flere av de vi samarbeider med i Kina. 

Fornøyde barn på lørdagstreff. 

TEKST   ALLAN NESET 
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Presentasjon av staben
Navn: Roald Føreland 
Personlig: 59 år. Gift med Anne Marit. 2 barn 1 barnebarn.
Bakgrunn: Utdannet journalist ved Gimlekollen 
Mediesenter. Tidligere daglig leder i Åpne Dører.
Oppgaver i EOM: Daglig ledelse av organisasjonens 
samlede virksomhet.
Favoritt bibelvers: Salme 37, 5: “Legg din vei i Herrens 
hånd, stol på Ham, så griper Han inn.”

Navn: Allan Neset
Personlig: 63 år. Gift med Åse. 3 barn og 4 barnebarn.
Bakgrunn: Pastorutdannet fra Ansgarskolen. Tidligere 
pastor i flere Misjonskirker, kirkeverge, rådgiver og 
kunsthandler.
Oppgaver i EOM: Redaktør av bladet Asias Millioner, 
skriver misjonsartikler i Evangelisten og tar møter. Ellers 
forefallende oppgaver på kontoret.
Favoritt bibelvers: Hebr. 4, 16: “La oss derfor frimodig tre fram for  
nådens trone, så vi kan finne nåde som gir hjelp i rette tid.”

Navn: Svein Løvdal 
Personlig: 52 år og gift med Jorunn. 2 barn og 2 
bonusbarn. 1 barnebarn og 3 bonus barnebarn. 
Bakgrunn: Utdannet i byggfag ved Sørlandet tekniske 
fagskole. Daglig leder for Løvdals Trevare Salg AS. Jobbet 
for Åpne Dører på frivillig basis på 90-tallet.  
Oppgaver i EOM: Reisesekretær og daglig leder for 
Evangelistens Misjonstjeneste sitt arbeide i India. 
Favoritt bibelvers: Josva 1, 9: “Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og  
sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.” 

Navn: Marianne Elle
Personlig: 28 år fra Drangedal i Telemark. Gift med Rune.
Bakgrunn: Bedehusbakgrunn, kristen VGS-internatskole, 
ca. 5 år i Ungdom i Oppdrag som student og stab. Reist 
mye i Asia. Har bachelor i ernæring med fokus på 
folkehelse. Stor interesse for foto og media. 
Oppgaver i EOM: Primært informasjonsarbeid med 
ansvar for layout av blad og annonser, sosiale medier og 
hjemmeside.  
Favoritt bibelvers: 5. Mosebok 31, 8: “Herren selv skal gå foran deg. Han skal være med deg. 
Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet!”

EOM

ÅRSMØTET   
HOLD AV DAGEN!
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Program for dagen 
Etter år med pandemi, smitterestriksjoner og årsmøte på nett ser det endelig ut til 
at vi kan samles til et «normalt» årsmøte igjen. Dette gleder vi oss til, og det er en 

glede å kunne invitere også dere lesere.

ÅRSMØTE I EVANGELISK ORIENTMISJON
Lørdag 30. april 2022 i Misjonskirken på Majorstua, Slemdalsveien 1.

Program:
11:00-12:00 Årsmøtesaker

Regnskap, budsjett, årsmelding, valg
12:00-13:00 Lunch (påmelding)

13:00-15:00 Misjonsmøte

Informasjon om arbeidet i de landene vi har våre prosjekter.
Våre medarbeidere i Japan, Anniken, Akira og Hanna Mori blir med.

Innslag fra gjester også fra andre av våre prosjekter. 
Påmelding til lunch på epost eom@eom.no eller tlf. 901 38 020.  

De som planlegger å komme bare på misjonsmøtet trenger ikke å melde seg på.

Vel møtt til årsmøtet.



tittel

TEKST  ALLAN NESET 

ingress

bildetekst 

brødtekst 

NY 
VERVE-
KAMPANJE

 

FAMILIEN MORI PÅ NORGESBESØK
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Vinn 
reisegavekort 
på 5.000 kr

Før jul hadde vi en kampanje med tanke 
på å rekruttere flere lesere til vårt blad, 
Asias Millioner. Alle som tegnet seg som 
abonnenter ble med i trekningen av et 
reisegavekort på kr. 5000,-. Den heldige 
vinneren ble Laila Elisabeth Engelund fra 
Kløfta. 
    Laila var glad for å bli trukket ut, men 
meddelte at hun ønsket premien kunne 
brukes på en Norgesreise for Japan-misjonær 
Anniken Mori. Dette vil vi selvsagt legge til 
rette for. 
    Vi er ubeskjedne nok til å tenke at det er 
flere som kunne ha interesse av å bli bedre 
kjent med vårt arbeid i India, Kina, Japan 
og Nord-Korea. All den tid det å motta vårt 
blad også er fullstendig uten kostnader, er 
vi frimodige med tanke på å anbefale det til 
stadig flere.
    Vi går derfor i gang med nok en 
vervekampanje. Denne gangen oppfordrer vi 
alle våre trofaste lesere til å være med på å 

verve venner og bekjente de tror vil ha glede 
av godt misjonsstoff. På den måten blir både 
den som verver og den nye abonnenten med 
i trekningen om et reisegavekort på kr. 5000.  
    Nå som vi håper å se slutten på 
pandemien, planlegger vi å igjen arrangere 
gruppereiser til de forskjellige landene 
hvor vi har virksomhet, og tanken er at 
reisegavekortet skal brukes til dette formålet.

MINNEORD - LARS JAKOB MOE
opptatt av vår virksomhet. 
    Han viste stor oppfinnsomhet i arbeidet 
med å samle inn midler til misjonen, og 
opererte en tid som hobbyfrisør og tilbød 
sambygdinger hårklipp med betaling til vårt 
arbeid. Da jeg besøkte han og kona Ingebjørg 
få uker før han døde, gledet vi oss sammen 
over at pandemien var på hell og at vi snart 
skulle ha misjonsmøte i Sannidal igjen. 
    Nå ble det ikke slik. Han virket så full av 
livslyst og virketrang og hadde så mange 
«baller i lufta».  Det viste seg at han var mer 
alvorlig syk enn man fikk inntrykk av når 
man møtte ham, og nå er han ikke blant oss 
lenger. 
    Han var virkelig en hedersmann og vil bli 
dypt savnet. Våre tanker går til Ingebjørg, 
Tone og Sven og resten av den nærmeste 
familien. Vi lyser fred over Lars Jakobs vakre 
minne. 

Lars Jakob var far til vår tidligere Japan-
misjonær Tone Moe Ludvigsen, som sammen 
med mannen Sven jobbet i Miyako og Taira. 
Det var i den forbindelse han kom i kontakt 
med vår organisasjon. Lars Jakob satt i vårt 
styre en periode på 90-tallet, og besøkte 
arbeidet i Japan flere ganger. 
    Han etablerte fra første stund en 
støttegruppe for vårt arbeid i hjembygda 
Sannidal. Dette arbeidet opprettholdt han 
også etter at Tone og Sven avsluttet sin aktive 
tjeneste, og helt til det siste var han levende 

Endelig har det lagt seg til rette for 
at Anniken og Akira kan komme på 
Norgesbesøk, og også delta i årsmøtet. Det 
har lenge vært et ønske både fra dem og oss, 
men pandemien og andre forhold har gjort at 
dette stadig har blitt utsatt.
    I tillegg til deltagelse på årsmøtet vil 
de reise rundt og besøke forskjellige 
støttegrupper og menigheter i løpet av tiden 
i Norge. Også deres datter Hanna, som leder 
arbeidet i menighetens kafé vil være med på 
deler av oppholdet.
    Annikens bok, som kom ut rett før jul, har 
blitt godt mottatt, så dette besøket blir også 
en god anledning for henne til å fortelle om 
livet som misjonær og prosessen rundt det å 
skrive bok.

Møter for familien Mori:
Søndag 24. april Bethel, Bergen
Tirsdag 26. april Kilden, Bergen
27. og 28. april besøker misjonsvenner på 
Karmøy. Sted ikke avklart
Fredag 29. april Moen Bedehus, Jaren
Lørdag 30. april EOMs Årsmøte, Oslo
Søndag 1. mai Betania, Trøgstad
Mandag 2. mai Maura Bedehus
Søndag 8. mai Salem, Kristiansand
Mandag 9. mai Ynglingen, Kristiansand

En av våre gode 
støttespillere, 
mangeårige 
kontaktperson i 
Sannidal, Lars Jakob 
Moe, døde 22. februar 
etter en periode med 
sykdom. Han ble 82 år.

Verve-tips!  
Kjenner du noen som kunne tenke 

seg å få bladet vårt? Send navn 
og adressen på vedkommende til 

kontoret på epost:  
eom@eom.no eller mobil  

90 13 80 20. Husk å oppgi ditt eget 
navn, så blir både verver og ny 

abonnent med i trekningen av et 
reisegavekort på 5000 kroner. 



 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

Løvdals Trevare

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

”Vi leverer over hele landet.”
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Husk våre prosjekter i bønn
I disse tider ber vi også spesielt for situasjonen i Ukraina

KINA

- Takk for at det ser ut til at transport-tog
  igjen går inn og ut av Nord-Korea. Dette
  gir håp om delvis gjenåpning. 

- Be om beskyttelse for de som lider på
  grunn av kulde og vinterens
  utfordringer. 

- Be om snarlig gjenåpning for
  humanitær hjelp. 

NORD-KOREA

- Takk for de mange som blir 
  kjent med Jesus gjennom 
  arbeidet. 

- Be for våre samarbeids- 
  partnere, at de må ha gode, 
  stabile arbeidsforhold. 

- Be om rette lærere til 
  skolene på barne- 
  hjemmene.

- Takk for muligheten for 
  familien Mori til å komme 
  på Norgesbesøk. 

- Be for reisen, oppholdet og 
  alle møtene de skal ha her. 

- Be for arbeidet i 
  menigheten i Taira, spesielt 
  når de er borte.  

- Takk for trofaste givere 
  og våre mange frivillige 
  hjelpere.

- Be for forberedelsene til 
  årsmøtet og de avgjørelser 
  styret skal ta i det året vi 
  har gått inn i.

- Be for møte- og 
  reisevirksomheten nå som 
  det ser ut til at det åpnes 
  mer og mer igjen.

- Takk for de mulighetene vi fortsatt har
  for virksomhet i Kina. 

- Be for det arbeidet som drives for å gi
  barn og unge en bedre hverdag. 

- Be for lederne i de organisasjonene
  som vi samarbeider med. 

INDIA JAPAN NORGE

NORGENORGE

KINAKINA

INDIAINDIA

NORDNORD--KOREAKOREA

JAPANJAPAN



 

Våre samarbeidspartnere i India driver flere 
barnehjem. Disse tilbyr også skolegang for 

beboerne. Vi ønsker at disse barna skal ha et 
så godt tilbud som mulig, og da er det viktig 

med gode lærere. 

Lærere som gir både trygg hverdag og gode 
verdier til barna. EHH ønsker å ansette 4 
lærere, men mangler midler til dette. Vi 

ønsker å hjelpe og inviterer dere til å støtte 
dette tiltaket.  

TRYGG 
OG GOD

SKOLEGANG

En velkvalifisert 
lærer koster 600 
kroner i måneden

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

