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De lange linjene i misjonen
Nylig mottok jeg en hyggelig melding fra en av våre trofaste
støttespillere om at en god venn fra ungdommen fylte 80 år, og
i stedet for gaver ønsket han en pengegave til våre prosjekter i
Nord-Korea. Slike meldinger er veldig oppmuntrende for oss som
jobber i misjonen.
Det vitner om et livslangt misjonsengasjement. Vennegjengen
det her dreier seg om var ungdommer som gikk i
menigheten i Møllergata 20 (nåværende Misjonskirken på
Majorstua) på 1960-tallet. Mange av disse har ikke bare
et livslangt misjonsengasjement selv, men de har arvet
misjonsengasjementet fra sine foreldre.
Det er svært verdifullt med de lange linjene i misjonen. Vår
misjon har jo en lang tradisjon helt tilbake til 1889. De lange
linjene i misjonen blir også reflektert gjennom våre prosjekter og
samarbeidspartnere.
- Evangelistens Misjonstjeneste går tilbake til Albert Lunde,
formann i vår misjon og medutgiver av bladet Evangelisten.
- Bibelmisjonen Sporos ble startet av vår tidligere misjonær
Arnfinn Andås.
- Evergreen i Kina ble startet av familien Torjesen som en følge
av innsatsen til vår misjonær Peter Torjesen.
Alle disse er naturlige samarbeidspartnere som også forklarer
mye av vår vekst de siste årene. Anniken og Akira Mori
representerer også de lange linjene i misjonen. Anniken har vært
ansatt i 50 år, og de kommer på årsmøtet 30. april. Da ønsker vi
både gamle og nye misjonsvenner hjertelig velkommen!
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LÆR MER
/orientmisjonen
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Forsiden: Sunita Halonen er fornøyd med
avlingen.

Formiddagstreff i Den
Evangeliske Forsamling

Allan Neset informerer fra misjonen på formiddagstreff i Misjonskirken.

Forleden deltok flere av oss fra staben på formiddagstreff i
Misjonskirken på Majorstua. Denne menigheten, som tidligere var
kjent som «Forsamlingen i Møllergata 20», har støttet misjonen i
hele sin levetid.
TEKST ALLAN NESET

Roald Føreland
Daglig leder, EOM

Menigheten ble stiftet som en følge av
vekkelsen med Albert Lunde, og han var
i mange år menighetens pastor. Samtidig
var han engasjert i Kinamisjonen som
organisasjonens formann og på mange måter
lederskikkelse.
Samarbeidet og de tette båndene er

betydelige også i vår tid, og det er en
stor glede for oss i staben å gjeste denne
menigheten.
Spesielt på formiddagstreffene møter vi
folk som har støttet misjonen helhjertet
gjennom et langt liv, og som fremdeles er
levende opptatt av vår virksomhet.
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Navn: Kishore Halonen
Alder: 46 år
Fødested: Krishnunipalem
Oppvekst: Krishnunipalem
Navn: Sunita Halonen
Alder: 41 år
Fødested: Mysore
Oppvekst: Hyderabad

Sunita sjekker grønnsakene.

SUNITA OG KISHORE HALONEN
Et arbeid som har hatt mye fokus i vår virksomhet i India de
siste årene, er landbruksprosjektet. Det begynte i det små ved at
man ønsket å dyrke noen grønnsaker for å dekke egne behov da
pandemien lammet store deler av landet.
TEKST KISHORE HALONEN / ALLAN NESET

Arbeidet gav så store avlinger at man i tillegg
til å dekke behov på eldresenter, barnehjem
og sykehus, også kunne dele ut mat i fattige
landsbyer til sterkt trengende mennesker.
I dette nummer av bladet skal vi bli bedre

4

kjent med den av brødrene Halonen som
driver dette prosjektet fremover, Kishore,
og Kishore vokste opp som en av 5 brødre
i familien Halonen. Siden det var flere av
de andre brødrene som gikk inn i tjenesten

til Evangelistens Helping Hand, hadde han
planer om å satse på en helt annen karriere.
Noe han også en tid gjorde.
Kishore tok eksamen i Business
management og spesialiserte seg i
internasjonal markedsføring. Senere utvidet
han med en master i økonomisk ledelse.
Han jobbet deretter i firmaet Navayuga
Engineering som leder for et av firmaets
prestisjetunge prosjekter i Hyderabad.
I Hyderabad traff han Sunita som skulle
bli hans kone. Hun var også utdannet
master i Business Administration og
hadde spesialisert seg i markedsføring og
menneskelige ressurser.
Før de ble gift jobbet hun i det kjente
datafirmaet Dell, med ansvar for kunder
fra New Zealand. Etter giftemål med
Kishore jobbet hun en periode for IBM
som prosjektkoordinator for amerikanske
kunder.
Med denne bakgrunnen er det kanskje
smått forunderlig at de endte opp i
Krishunipalem og arbeidet til Evangelistens
Helping Hand. Der var de først i mange år
som ledere av eldresenteret og arbeidet
med pleie og omsorg av gamle og syke,
og senere i tillegg til dette som ledere av
landbruksprosjektet. Hvorfor ble det slik?
Vi lar Kishore fortelle om grunnen til det:
«Dersom leserne lurer på hvorfor vi endte
opp med dette, så er grunnen enkel og

Utdannelse:
Master of Business
Administration
(begge)
Gift: 1. februar 2006
Barn: Kevin Jeevan
(15) og Carolin (11)

Kishore på befaring.
ganske så klar. Dersom Gud har utvalgt deg
til et arbeid i Hans rike, kan det ikke nytte å
forsøke å dra bort i fra Hans plan og vilje. Du
vil uansett tilslutt ende opp med å gjøre det
Han vil du skal gjøre.
Det beste eksemplet på dette er
beretningen om Jona. Slik Gud brakte
Jona til Ninive, brakte han oss tilbake til
Krishnunipalem. Om ikke med de samme
virkemidlene. Da Sunita og jeg var i gode
jobber i Hyderabad, forsøkte vi å få til
utreise til enten Australia eller Canada. Da
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det ikke ble noe av, ønsket vi å slå oss til i
Hyderabad og leve et godt, sekularisert liv
med gode inntekter.
Men Guds plan for oss var annerledes.
Han hadde utvalgt oss til å tjene eldre
mennesker som var i et desperat behov av
kjærlighet og omsorg. Og nå senere har
han også brakt oss inn i et fantastisk «plant
et tre»-prosjekt og gitt oss muligheten til
å tjene Ham gjennom dyrking og utdeling
av helseriktig organisk mat til fattige
mennesker i nød.»
Dette nye landbruksarbeidet har vært
en driftsmessig suksess helt fra starten
av. Avlingene har vært betydelige, og med
tanke på at Sunita og Kishore ikke har
bakgrunn i denne type arbeid, men har
lært underveis, er det helt enestående å se
hva de får til.

Kishore kan fornøyd
konstatere at alt ser bra ut.
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De har nå rundt 13 dekar med
jordbruksområde hvor det dyrkes 6
forskjellige grønnsakssorter. Dette gir som
tidligere nevnt mat til egne institusjoner
og også til trengende nå i pandemitider.
I 2021 høstet de 18 tonn grønnsaker og
25 tonn ris. Målet er at man på sikt også
skal kunne selge noe av overskuddet, og
gjennom det bli et selvbærende prosjekt.
Dette prosjektet vokser stadig, og nå
planlegges det å kjøpe en traktor til hjelp
i arbeidet. Man har tidligere kjøpt inn en
liten lastebil til hjelp i matdistribusjonen,
og til frakting av utstyr.
Det vil antagelig i fremtiden bli behov for
ytterligere landbruksmaskiner dersom dette
utvikler seg i samme tempo. På deler av den
innleide jorden er det anlagt en fiskedam
hvor Kishore har satt ut fiskeyngel, som nå

Her skal det snart bli næringsrik mat.
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Blikk fra arbeidet
Norge

Lokal medarbeider med favnen full.
har vokst seg store og begynner å bli klare
som mat. Når de er tatt opp vil han sette ut
nye.
Han har også et ønske om dyrehold, i
første omgang geiter og bøfler. Dette vil gi en
trygghet for at de har melk og kjøtt dersom
de opplever år med dårlig avling på grunn av
uvær eller annet uforutsett.
I forlengelsen av dette arbeidet har Sunita
startet med opplæring av barn og unge i
dyrking av mat til eget behov. Dette er det
stort behov for, og over 130 har til nå deltatt
på dette.
Det er fantastisk å oppleve hva Sunita
og Kishore har fått til både med å skape
stor trygghet og trivsel på eldrehjemmet,
og nå også gjennom en strålende drift av
landbruksarbeidet.
De kunne utvilsomt ha levd et mer
behagelig liv rent materielt om de hadde
valgt å forbli i godt betalte stillinger i
storbyen, men Gud ville det annerledes.
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Nå er de der de opplever de skal være, og
stortrives med sine oppgaver selv om det
innebærer hardt arbeid til tider. Og mange
er de menneskene som har blitt velsignet
og hjulpet gjennom tjenesten til disse to
strålende menneskene, det være seg med mat
eller omsorg og trøst på senteret.
På spørsmål til slutt om de har noen hobby
eller fritidsinteresser, deler de følgende:
Kishore: Jeg er en ivrig musikkelsker. Har
forsøkt meg litt på forskjellige instrumenter
som piano, gitar og munnspill. Liker også
godt å reise og besøke nye steder.
Sunita: Liker å bruke tid i naturen. Trives
også med å holde høner i hjemmet. Og så
liker jeg å lære barn å bli glad i naturen og
oppmuntre dem til å delta i aktiviteter med
tanke på natur- og miljøvern.
Vi er svært takknemlige for innsatsen til
Sunita og Kishore og takker Gud for at vi
får være med i dette viktige og velsignede
arbeidet.

Syforening gir symaskiner
Prosjektet med å gi sy-opplæring og egen
symaskin til fattige kvinner i India har
vært svært vellykket. Mange her hjemme
har gitt til nettopp dette arbeidet.
Nylig fikk vi vite at en syforening i
Søgne hadde som målsetting å samle
inn til en symaskin hver gang de møttes.
Foreningen som møtes månedlig bidrar
på denne måten sterkt til at vanskeligstilte
«med-søstre» får en helt ny start i livet.
Syforeninger har helt klart en betydelig
sosial egenverdi, og gjennom et slikt bra
tiltak får de også en betydelig nytteverdi
for de som trenger det.
Ny kristen TV-kanal
En ny kristen TV-kanal har en stund vært
under planlegging, og nå har man begynt
å lage sendinger. Kanalen har sitt utspring
gjennom bladet Evangelisten som vi jo har
et nært forhold til gjennom vårt arbeid
med Evangelistens Misjonstjenestes arbeid
i India.
Kanalen heter Kanal 12, men vil
også bruke navnet «Bedehuskanalen».
Bedehusmiljøer rundt omkring i landet
har i alle år vært viktige støttespillere i
vårt arbeid, og det er disse lavkirkelige
miljøene som er største målgruppen for
denne satsingen.
Kanalen vil også ha mye fokus på misjon
og Evangelisk Orientmisjon vil være en
av organisasjonen som vil bli løftet frem
gjennom kanalens sendinger.

Kanalen vil kunne lastes ned på flere
digitale plattformer, og vi vil komme
tilbake med detaljert informasjon om hvor
og hvordan disse programmene kan ses
når alt er på plass.
80-årsdag til beste for misjonen
Per Karlsen er en av de mange som har
fulgt Den Evangeliske Forsamling gjennom
et langt liv, og som dermed også har et
langvarig kjennskap til vår organisasjon.
Forleden fylte han 80 år, og ville i den
anledning at gaven skulle være et bidrag
til Orientmisjonen.
Det er stadig flere som velger en slik
gave-løsning i forbindelse med runde år
og andre spesielle anledninger, og det er
selvsagt noe vi gleder oss over.
Dagen ble feiret med venner som også
har lang fartstid i vår sammenheng. Vi i
staben er glade for våre historiske røtter
og setter stor pris på å kunne stå i en
tjeneste som er båret frem av trofaste
misjonsvenner i lang, lang tid.

Jubilanten nr. 3 fra venstre bak, sammen med gode
venner.
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Japan

India

Kina

Jordskjelv
Japan opplevde nylig et nytt jordskjelv.
Skjelvet var ikke av de sterkeste, men førte
til store materielle ødeleggelser og også
personlige skader.
Anniken Mori kunne fortelle at vår
mangeårige japanske medarbeider
Goto som nå har blitt 75 år fikk mye av
boligen ødelagt. Goto var i mange ti-år en
trofast pastor og forkynner i flere av våre
menigheter, og Anniken sendte henne
derfor økonomisk hjelp til å komme seg
«på bena» igjen.

I tillegg til arbeidet til Evangelistens
Helping Hand støtter vi som kjent også et
prosjekt hos Christian Disciples Fellowship
(CDF) i Kolkataområdet.
De skriver at de nettopp hadde en
medarbeidersamling der arbeidere fra
forskjellige steder i Vest-Bengal kom
sammen og delte sine feltrapporter. Det
ble 3 dager hvor de virkelig gledet seg over
hva Herren gjør gjennom sine tjenere i
avsidesliggende områder.
Noe som ikke er gledelig, er at det er en
stadig økende forfølgelse av kristne flere
steder i India, hvor kirker blir ødelagt og
mennesker skadet. De ber om forbønn for
de forfulgte.

Nye restriksjoner for deling av religiøst
innhold online fra 1. mars. Utenlandske
organisasjoner og enkeltpersoner
har ikke lov til å drive religiøse
informasjonstjenester på nett i Kina.
Kinesiske organisasjoner og individer
må søke om tillatelse, men må være
tilknyttet en av de 5 godkjente religionene.
Godkjent søknad for 3 år. Regelverket
inkluderer tekstmeldinger, bilder, lyd og
video, lenker som deles gjennom enhver
applikasjon eller nettforum.
Art. 14 sier noe om hva som er forbudt.
Blant annet dele ting som undergraver
Kinas suverenitet, bryte prinsipp om
uavhengighet, bryte harmoni mellom
religioner, dele religiøst innhold som får
barn og unge til å tro.
Lovparagraf 15 og 16 sier noe om hva
som er lov. Skolelærere kan blant annet
forklare doktriner med mål om harmoni.
Noe kan være lov overfor studenter
ved høyere utdanning, men innenfor
restriksjoner. Alle religioner behandles
likt. Gudstjenester på nett som resultat av
pandemien skal de nå få bukt med.

Familieforøkelse
Familien Mori vokser stadig. David
og Mitsuki fikk nylig en sønn så nå er
Anniken og Akira besteforeldre til både en
gutt og en jente. Fødselen skjedde over 2
uker før tiden, men alt er bra med mor og
barn.

Nord-Korea
En av våre samarbeidsorganisasjoner
skriver at det er grunn til bekymring med
tanke på tuberkulosetilstanden i landet nå
som det lenge har vært koronastengt.
Det er for tiden umulig å si noe med
sikkerhet om situasjonen, men de antar at
det har blitt en betydelig forverring i og
med de stengte grensene, og at arbeidet
har blitt satt kraftig tilbake.
De ber oss være i forbønn om en snarlig
åpning for å kunne få inn nødvendige
medisiner igjen, og også annen humanitær
hjelp.
Det er viktig at vi husker på det nordkoreanske folket som står innenfor en
vanskelig vår med matmangel og mangel
på vitalt utstyr for nyplanting. Måtte de
kjenne på håp for fremtiden.

Mangeårige medarbeider Goto sammen med
Anniken Mori.
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Nå blir det slutt på kristen virksomhet via nettet i
Kina.

MØTEOVERSIKT:

SVEIN LØVDAL:
Arendal Frikirke:
Søndag 24. april kl. 11:00
Norkirken, Sandefjord:
Søndag 24. april kl. 19:00
Åmli bedehus:
Tirsdag 26. april kl. 19:00
Høgtun, Vegårshei:
Fredag 29. april kl. 19:00
Langeland bedehus, Vanse:
Onsdag 4. mai kl. 19:30
Misjonsringen Risør:
Mandag 9. mai kl. 18:00
FAMILIEN MORI:
Misjonskirken Bethel, Bergen: Anniken og Hanna
Søndag 24. april kl. 11:00
Kilden, Bergen: Anniken
Tirsdag 26. april kl. 19:30
Berøa Langåker, Karmøy: Anniken og Akira
Onsdag 27. april kl. 19:30
Moen bedehus, Jaren: Anniken, Akria og Hanna
Fredag 29. april kl. 18:00
EOM årsmøte på Majorstuen, Oslo: alle tre
Lørdag 30. april kl. 13.00
Betania, Trøgstad: alle tre
Søndag 1. mai kl. 16:00
Maura bedehus: alle tre
Mandag 2. mai kl. 11:00
Salem, Kristiansand: Anniken
Søndag 8. mai kl. 11:00
Ynglingen, Kristiansand: Anniken
Mandag 9. mai kl. 19:30

Fra et tidligere årsmøte .
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Bibel- og
misjonsstevne
2022
Evangelisk Orientmisjon arrangerte i
mange år egne bibel- og misjonsstevner
på forskjellige folkehøgskoler rundt om.
Stevnene samlet misjonsvenner fra mange
steder i landet, og en periode var det god
deltagelse også av barn og unge.
Det begynner å bli noen år siden vi hadde
vårt siste stevne, men nå skal det igjen bli
anledning til å treffes på denne måten.
Sporos, tidligere Litteraturmisjonen, har
i flere år hatt et stevne på Bjorliheimen,
bildetekst
mellom Dombås og Åndalsnes.
I år samarbeider vi i Orientmisjonen om
dette arrangementet, og vi håper mange av
våre lesere har lyst til å være med oss disse
dagene.

tittel

Bjorliheimen Hotell og Møtesenter
26.-29. mai
Hjertelig velkommen til et inspirerende
bibel- og misjonsstevne på Bjorli i slutten
ingress
av mai. Vi ønsker unge, voksne, familier og
eldre misjonsvenner varmt velkommen!
Sporos og Evangelisk Orientmisjon håper å
samle flere til åndelig fellesskap, vennskap
og friluftsaktiviteter.
Vi legger opp til et romslig dagsprogram
TEKST ALLAN NESET
med møter, måltider og utflukter etter egen
brødtekst
interesse og aktivitetsnivå.
Bjorliheimen ligger i naturskjønne
omgivelser med mange fine turmuligheter.
Bjorli har også klatrepark, flotte gang- og
sykkelveier, sykkelutleie, nærhet til fjellet
m.m. Kjekke aktiviteter for de minste barna
og aktivitetsrom med biljard, bordtennis og
treningsrom for de litt større.
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Program:
Torsdag 26. mai:
1700: Ankomst
1800: Middag
1930: Kveldssamling (Andakt: Allan Neset)
Fredag 27. mai:
0800: Frokost
1000: Morgenmøte (Tale: Daniel Kort)
1630: Årsmøte Bibelmisjonen Sporos
1800: Middag
1930: Kveldsmøte (Tale: Daniel Kort)
Lørdag 28. mai:
0800: Frokost
1000: Morgenmøte (Tale: Daniel Kort)
1800: Middag
1930: Kveldsmøte (Tale: Roar Haldorsen
Strat)
Søndag 29. mai:
0800: Frokost
1100: Gudstjeneste m/nattverd (Tale: Allan
Neset)
1230: Lunsj
Avreise
Det vil også bli lagt opp til
ettermiddagssamlinger i mindre grupper,
der vi kan samtale om forskjellige temaer
og bli bedre kjent både med hverandre og
hverandres prosjekter.
Priser for 3 døgn pr. person m/full pensjon
(inkl. stevneavgift):
*dobbeltrom kr. 2340,- / enkeltrom kr. 2940,*familierom/hytte - Ta kontakt!
*bobil/caravan: kr. 300,- pr. døgn inkl. strøm
og sanitær. Mulighet for kjøp av separate
måltider. Stevneavgift kr. 300 pr. pers. (over
18 år).
Påmelding til: tlf. +47 907 70 319 eller
Sveinung Lianes - e-post: slianes@
bjorliheimen.no

ÅRSMØTE I Evangelisk Orientmisjon
Lørdag 30. april 2022 i Misjonskirken på Majorstua, Slemdalsveien 1

Kandidater til valgene
Martin Andersen,
48 år fra Ålesund
(gjenvalg). Martin
var tidligere med i
ei støttegruppe i
Kristiansand. Også han har flere
besøk til arbeidet i Nord-Korea.

Anne Marie Bjerke
Øyulvstad, 52 år
fra Kristiansand
(tidligere vararepr.).
Anne Marie har i
mange år vært med i ei av våre
støttegrupper i Kristiansand.

Leif Arne Grødem,
57 år fra Nodeland
(ny). Har vært
engasjert av
Orientmisjonens
arbeid gjennom flere år. Har også
vært med på misjonsprosjekter i
Afrika.

Program for dagen
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!
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Husk våre prosjekter i bønn

I disse tider ber vi også spesielt for situasjonen i Ukraina
NORD - KOREA

KINA
- Takk for at den kristne menighet i Kina i
mange ti-år har holdt ut og vokst tross
utfordringer.

- Takk for de organisasjonene som tross
motstand og usikkerhet holder ut i
arbeidet.

- Be for våre samarbeidspartnere nå som
det synes som myndighetene skjerper
kontrollen.

- Be for situasjonen på tuberkulose
sykehusene, at de får inn nødvendige
medisiner og annet utstyr.

- Be for våre medkristne i den
minoriteten vi har vært opptatt av.

- Be om gode avlinger av det som skal
såes ut nå i vår, at det må bli til tiltrengt
næringsrik mat.

NORGE

NORD - KOREA
KINA

JAPAN

På jakt etter:

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

Vi gir deg Valgene!

INDIA

INDIA
- Takk for
landbruks-prosjektet til
EHH, som på kort tid har
blitt til stor velsignelse.
- Be for arbeidet at Guds
kjærlighet må nå ut
til stadig flere gjennom
humanitært arbeid og
Ordets forkynnelse.
- Be for de kristne som bor i
provinser hvor de forfølges
14 for sin tro.

JAPAN
- Takk for familien Mori og
den tjenesten de fortsatt får
stå i.
- Be for de mange små
menighetene på «feltet
vårt», at de må kjenne på
Herrens kraft og glede over
arbeidet.
- Be om at en
gjennomgripende vekkelse
snart må komme i Japan.

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

NORGE
- Takk for at arbeidet vokser
og har blitt velsignet også
gjennom tiden med
pandemi.
- Be for årsmøtet og de
møtene som familien Mori
og staben har i tiden som
kommer.
- Be for styret og stab, at vi
må få visdom til å lede vår
virksomhet på best mulig
måte.

”Vi sender over hele landet.”

Løvdals Trevare
Løvdals
Trevare
LØVDALS TREVARE

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 er glade for å endelig kunne reise til India igjen, og planlegger nå ny gruppetur.

Vil du være med på misjonstur til India
10. - 19. nov 2022?
Det blir felles avreise fra Oslo, Gardermoen. Vi
flyr først til New Dehli og besøker blant annet
The India Gate, Parlamentet og Taj Mahal. Vi
vil så fly til Rajahmundry, der vi vil besøke alt
arbeidet som familien Halonen driver.
Reiseleder er Svein Løvdal. Reisen forutsetter
10 påmeldte inkludert teamleder og guide
Prisen blir ca. 25.000 kr pr. person. Dette
inkluderer flyreise, hotell, busser, inngang til
severdigheter, mat og tips. Påmelding innen 1.
juli til Svein Løvdal, epost: svein@eom.no eller
tlf: 47011782.
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- Vi lov

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

– Med din hjelp sprer vi håp!

