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Vi utvider arbeidet i India 
Kjære misjonsvenner, i dette nummer av bladet har vi den 
store glede av å presentere en ny samarbeidspartner i India 
og en ny medarbeider i Norge. Vi opplever det som å gå i 
ferdiglagte gjerninger når vi kommer i kontakt med personer og 
organisasjoner som tenker likt og gjensidig kan berike hverandre. 
I de siste årene har vi virkelig erfart hva slikt samarbeid kan 
innebære av synergieffekter. Eksempler på dette er Evangelistens 
Misjonstjeneste, Bibelmisjonen Sporos og Evangeliska 
Östasienmissionen. Ideen er at vi små organisasjoner må finne 
sammen og øke samarbeidet for å bli mer effektive.

«Med Hjerte for India» bærer sitt navn med rette. Familien 
Tjomsland adopterte ei jente fra India. Det hele startet med at de 
reiste til India for å oppsøke hjemstedet til adoptivdatteren. Her 
kom de i kontakt med mye nød, men de kom også i kontakt med 
en pastor Gupta fra Agra, som hadde en visjon for å hjelpe fattige 
barn. Han gav fra seg halve huset for å starte barnehjem, og de 
startet med seks barn. Dette arbeidet har utviklet seg til både 
skole og menighetsarbeid. Arbeidet har vært støttet fra Norge 
siden 2002. 

Daglig leder er Åse Marit Hegland, som har drevet dette 
sammen med sin familie, helt på dugnadsbasis. Vi fikk 
kontakt med Åse Marit i fjor høst i forbindelse med at vi 
inviterte til en nettverk-samling blant India-misjoner. Nå er 
det tid for å trappe opp arbeidet, og Åse Marit blir ansatt i 
Orientmisjonen for å drive arbeidet i India samtidig som hun 
vil drive informasjonsvirksomhet i Norge. Vi har allerede 
hatt et misjonsmøte i Ynglingeforeningen i Kristiansand, og 
det var veldig inspirerende. Tanken er at Åse Marit skal drive 
møtevirksomhet med fokus på alle prosjektene til Orientmisjonen 
etter hvert. Vi ønsker henne og «Med Hjerte for India” hjertelig 
velkommen. 

ENDELIG 
TILNÆRMET 
NORMALE 
TILSTANDER

Dette gleder vi oss selvsagt over. Det er 
fremdeles noen utfordringer knyttet til dette 
med godkjenning for pengeoverføringer fra 
utlandet, men det ser ut til å ha funnet sin 
løsning.
    Det er en glede å kunne videreformidle 
til våre lesere at bibelskolen er i gang igjen. 
Juhani kan melde om at elevene har fått en 
veldig god undervisning og blitt istandsatt 
til å videreformidle evangeliet. Det har i 
undervisningen blitt lagt opp til mye praksis 
i form av å lære videre til andre og utadrettet 
evangelisering. 
    Ledelsen av bibelskolen deles mellom 
Juhani og Prasanth, slik at Juhani har hatt 
ansvaret i inneværende periode og frem til 

TEKST  ALLAN NESET 

Etter en lang tid med store 
utfordringer knyttet til 
pandemien, ser det nå ut til at 
alt faller på plass igjen hos våre 
venner i India. De melder om at 
alt nå er tilbake til normalen. 
Det er ingen restriksjoner, og 
alle barn er tilbake på skolene. 

månedsskiftet juni/juli. Så vil Prasanth overta 
etter ferien i august. 
    Også skolene knyttet til barnehjemmene 
er i full sving igjen, og alle barna er i god 
form. Det var stor glede da de nylig kunne 
feire påske sammen med palmeformasjon på 
palmesøndag og oppstandelsesfest på første 
påskedag. 
    Vi er glade for å kunne melde om at de 
4 lærerstillingene vi oppfordret til å støtte 
i Ginnepalli nå er på plass. Det koster kun 
kr 2400 i måneden for fire velkvalifiserte 
lærere, og dette har vi nå fått givere til. 
Avslutningseksamener er av myndighetene 
utsatt fra det normale i slutten av april til 
slutten av mai i stedet. 
    Nå som pandemien har sluppet taket, 
forberedes det også en stor sommer-leirskole 
for barn. Disse leirene har tidligere samlet 
flere hundre barn og vært til stor velsignelse. 
Vi har stor tro på at også årets arrangement 
skal bli av stor betydning for mange barn.

Barnehjemsbarn på oppstandelsesfest første 
påskedag. 

Roald Føreland
Daglig leder, EOM
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INDIA INDIA

Bjørg og Sigvald sammen med en pastorfamilie der barna har fått utdannelse gjennom misjonen.

NYTT ARBEID I INDIA
Vi i Evangelisk Orientmisjon (EOM) har den senere tiden hatt tett 
kontakt med en liten familiedrevet organisasjon kalt «Med hjerte 
for India». Vi har alltid hatt fokus på samarbeid der vi ser at det er 
til det beste for å nå flest mulig med vårt arbeid. Derfor er vi glade 
for å kunne presentere et nytt arbeid «under EOM-paraplyen».

MED HJERTE FOR INDIA: 
- Arbeid startet av Bjørg og Sigvald
  Tjomsland
- Vokst frem etter en reise de hadde med
  sin indiske adoptivdatter til landet i 1993
- Startet et forpliktende samarbeid med
  pastor Gupta i Agra i 2002
- I 2005 ble det startet et barnehjem
- Formelt stiftet som organisasjon 2. april
  2011

MED HJERTE FOR INDIA HAR HATT 
FØLGENDE VISJON:
- Løfte mennesker fra mørke til lys, både
  åndelig og materielt
- Gi fattige barn omsorg og skolegang
- Støtte indiske organisasjoner og
  enkeltpersoner

TEKST   ALLAN NESET / ÅSE MARIT HEGLAND

«Med hjerte for India» vil i løpet av kort 
tid legges inn i vårt allerede mangfoldige 
India-arbeid, og deres nåværende leder Åse 
Marit Hegland vil fra 1. august begynne i en 
nyopprettet prosjektstilling i EOM. Hun vil 

da få ansvaret for videreføringen av arbeidet 
deres, og også gå inn i staben og bidra i andre 
av våre prosjekter der det er ønskelig. 
    Åse Marit har vært med oss i flere 
samlinger og allerede begynt å tilpasse seg 

sin nye EOM-identitet. Vi synes derfor det 
er på sin plass at også våre lesere blir bedre 
kjent med både henne og arbeidet hun står 
i. Som nevnt er dette et arbeid som har vært 
familiedrevet. 
    Åse Marit delte fort sine foreldres kall og 
visjoner for utfordringene i India, og har hele 
tiden involvert seg. 
    Hun har hele tiden gjort dette på såkalt 
frivillig basis, så nå som hun begynner å 
jobbe for EOM blir første gang hun får dette 
livskallet også som sitt daglige arbeid. Vi lar 
Åse Marit fortelle litt om seg selv:
    «Jeg er født i september 1983, er gift, har 
to barn. Vi bor i Evje og Hornnes kommune. 
Jeg er utdannet barne- og ungdomsarbeider 
og jobber på en barneskole i Evje. Vi har også 
kyr på gården der jeg nå bor. Vi er aktivt 
med i kristent arbeid her i bygda.
    Jeg har vært i India 12-13 ganger, korte 
og lengre turer. Etter at jeg ble gift og fikk 
barn så er muligheten for lange og hyppige 
turer blitt mindre. Men jeg prøver å reise ca. 
annethvert år, og mine foreldre annethvert 
år. På den måten får vi sett til arbeidet en 
gang i året. 
    Helt siden jeg var liten har jeg vært 
inspirert og fascinert av misjonærer. Min 
søndagsskolelærer fortalte meg en gang at 
jeg hadde sagt på søndagsskolen at jeg skulle 

bli misjonær når jeg ble stor..!
    Det var alle de spennende fortellingen fra 
andre kulturer, mennesker som ikke hadde 
det sånn som oss, hjelpearbeidet og ikke 
minst det at mange mennesker aldri hadde 
hørt om Jesus! Jeg har alltid vært glad i Jesus, 
men det var først da jeg døpte meg som 
11-åring at jeg virkelig opplevde at jeg valgte 
Jesus selv! 
    9 år gammel var jeg da jeg var i India for 1. 
gang. Det ble en stor opplevelse for meg, og 
jeg visste at jeg måtte tilbake dit. Det var som 
om noe «drev» meg, og jeg kunne ikke stoppe 
å snakke om India, skrive om det og oppsøke 
informasjon om land og kultur. 
    Jeg er takknemlig til vår Herre at mine 
foreldre, Bjørg og Sigvald Tjomsland, også 
opplevde kallet til India. Så det ble flere turer 
til dette fantastiske landet. Men reisen var 
ikke bare lett. Etter å oppleve flere dører 
lukke seg, - så åpnet det seg ei dør i Agra, 
India. 

   Vi fikk kontakt med en enkel ulykkelig 
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INDIA INDIA

Åse Marit har gjennom årene Åse Marit har gjennom årene 
fått et nært forhold til barn i Agra.fått et nært forhold til barn i Agra.

selger utenfor Taj Mahal. Derfra kom 
kjennskaper til flere arbeidere som til slutt 
førte oss til en pastorfamilie som drev en 
husmenighet bare gang-avstand fra Taj 
Mahal i Agra. 
    I 2002 startet mine foreldre å støtte 
pastoren med et lite beløp, og derfra åpnet 
Herren mange dører, og vi opplevde gang 
på gang å gå i ferdiglagte gjerninger. I 
2005 fikk jeg lov til å bli med på å starte et 
barnehjem helt fra «ingenting». 
    I løpet av driften hadde vi innom ca 
60 barn, noen i korte og noen i lengre 
perioder. Men kun 20 barn på samme tid. 
Barnehjemmet hadde vi i 15 år, og det 
resulterte i huskjøp, kjøp av tomt, bygging 
av flere hus, kjøp av buss og bil. 
    Menigheten vokste, kirkerom ble 
bygget og søndagsskole startet. Tross mye 
forfølgelser drives det utpostmenighet 
og cellegrupper. Etter at vi måtte slutte 
med barnehjem pga. mye press fra 
myndighetene, så startet vi dagsenter. 

    I 2021 startet vi barneskole på tomta vår!! 
Denne bygde vi selv opp med midler som 
kom inn til «Med hjerte for India». Foreløpig 
tenker vi rundt 100 elever, men håper 

på å øke dette og også å bygge ut skolen i 
framtiden. 
    Vi ønsker som organisasjon å løfte 
mennesker fra mørket til lys både åndelig 
og materielt. Vi ønsker først av alt å 
forkynne evangeliet om Jesus! Og det som 
er så herlig med misjon er at vi kan gjøre 
dette i ord og gjerninger. 
    Det at vi kan vise Jesu kjærlighet 
og gi mennesker omsorg er stort og 
rikt. Dagsenter og skole gir barna en 
tryggere hverdag og et håp for framtiden. 
Utdannelse kan for mange være en vei ut 
av fattigdom, forhindre barnearbeid og 
tidlig ekteskap. 
    De får høre om Jesus, lærer å be og får 
være sammen med frelste rollemodeller 
som også lærer dem nyttige lærdommer 
som de kan ta med seg i livet. Menigheten 
er en trygg havn for mange tross 
forfølgelse. Det kan vi si fordi mennesker 
kan ta fra oss «alt», men troen på Jesus kan 
ingen ta fra oss! 
    Dette var en kort oppsummering av hva 
som har skjedd fra kallet og fram til i dag. 
Et annet årstall som en kan få med er at 
organisasjonen «Med hjerte for India» 
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INDIA NORD-KOREA

startet mine foreldre og meg i 2011 da vi så 
at arbeidet vokste og vi trengte å organisere 
midlene på en bedre måte. 
    Pastor Gupta hadde organisasjonen 
«Grace gospel fellowship» i India, og vi 
kunne overføre penger via FCRA. Før dette 
hadde jeg ansvaret for barnehjemmet, og 
skaffet sponsorer til dette gjennom venner, 
kjennskap og noen møter. 
    Mine foreldre hadde i begynnelsen 
ansvaret for menighetsarbeidet og noen 
prosjekter rundt det. Men etter 2011 ble alt 
felles. 
    Jeg er evig takknemlig til Herren for 
at jeg kan få lov til å være med i hans 
arbeid sammen med så mange flotte 
medarbeidere!!! Det er Herren som har all 
makt - derfor kan vi gå!

Pyongyang – Østens Jerusalem

Pyongyang har en rik historie. Byen består 
av 18 forskjellige bydistrikt og 2 landlige 
kommuner, og har siden 1945 vokst fra 275 
til rundt 1800 kvadratkilometer. 
    I 1960 fikk byen benevnelsen 
«Revolusjonens hovedstad» da Kim Il Sung 
på ny utviklet mye av byen arkitektonisk 
som en propaganda for seieren i krigen. Men 
lenge før det var byen altså kjent som Østens 
Jerusalem på grunn av sin rolle i koreansk 
kristenhet. 
    I januar 1907 brøt det ut en stor åndelig 
vekkelse i byen. På denne tiden ble det vanlig 
at lokale kristne samlet seg til store morgen-
bønnemøter, og det foregikk kontinuerlige 

TEKST  ALLAN NESET 

Det er kanskje ikke det som 
er den mest nærliggende 
beskrivelsen av situasjonen 
i dag , men Nord-Koreas 
hovedstad Pyongyang ble en 
gang kalt «the Jerusalem of the 
East» eller Østens Jerusalem.

Fra bybildet i dagens Pyongyang. 

bibelstudiegrupper. Om kvelden var det 
møter hvor Ånden falt og store folkemengder 
kom i syndenød og bekjente sin synd. 
    Lederen fra vekkelsen reiste rundt om 
i landet og holdt møter med fokus på å 
bekjenne synd og vende om til Jesus, og 
de opplevde stor vekst i mange kirker. 
Vekkelsen spredte seg over store deler av 
landet. Nye kirker dukket opp «over alt», og 
man regner med at det på denne tiden var 
over 200.000 som ble kristne. 
    Denne, for mange ukjente historikken, 
utfordrer oss til fortsatt tjeneste og forbønn 
for dette landet. Vi vet at det er mye som 
er sådd ut og at Hans ord ikke vender tomt 
tilbake. 
    Det er også svært sannsynlig at 
etterkommerne etter dem som opplevde 
denne vekkelsestiden i Nord-Korea, har blitt 
fortalt om dette og fått med seg noe av det 
Gud kan gjøre i menneskers liv. 
    Vi vil derfor oppfordre alle våre lesere 
til å be for Nord-Korea og spesielt huske 
de kristne i Pyongyang, som vi vet finnes, 
men som lever sitt trosliv under helt andre 
forhold enn det vi er forunt. Be om at de må 
få mot og styrke.

Hovedstaden har nå mange moderne bygg. 

Åse Marit foran Taj Mahal.

5 KJAPPE OM ÅSE MARIT 

1. Hva liker du best å lese/se på TV?
Bibelen. På TV liker jeg best 
dokumentarer eller filmer basert på 
sanne historier. Gjerne noe action!

2. Har du noen hobbyer?
Drikke kaffe, musikk og kaffe igjen. 

3. Fun facts om Åse Marit? 
Var skikkelig gutte-jente som ung, likte 
fotball og biler. Hadde kaffeavtalen fra YX 
i veska lenge før jeg fikk lappen!

4. Hva gleder du deg mest til som ansatt 
i EOM?
Gleder meg stort til å reise med evangeliet 
om JESUS! Drive misjon og inspirere 
andre til å bli med! Og til å være sammen 
med nye supre kollegaer. 

5. Favorittbibelvers?
Jer. 29,11

Familien Hegland. Åse Marit, Petter og barna Malin 
(10) og Martin (7).  
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EOM

Japanmisjonær Anniken Mori taler til årsmøtet.

ÅRSMØTET 2022
Etter år med pandemi var det fantastisk igjen å kunne møtes til 
årsmøte i Misjonskirken på Majorstua. Evangelisk Orientmisjon 
har en lang og rik tradisjon med å avholde sine årsmøter i nettopp 
denne menigheten, og det var en fornøyd gjeng som satte 
hverandre stevne.

TEKST   ALLAN NESET 

Den formelle årsmøtedelen ble ledet av 
styreleder Rolf Martin Næss og daglig leder 
Roald Føreland, og samlet i overkant av 30 
delegerte som representerte 127 stemmer. 
    Årsmeldingen ble gjennomgått og 

kommentert av Føreland. Den viste et 
mangfoldig arbeid gjennom hele fjoråret 
med økte gaveinntekter og virksomhet på 
alle våre fire felt. Vi opplever nå at de fleste 
givere gir til konkrete formål, og vi ser derfor 

at midlene vi får inn blir ganske så ujevnt 
fordelt. 
    Det aller meste som blir samlet inn i 
fjoråret ble brukt i India. Styret har et ønske 
om at vi fremover kan overføre mer midler 
til våre «gamle» felt Kina og Japan. 
    Både regnskap og budsjett skapte 
entusiasme i årsmøtet, og både disse og 
årsmeldingen ble tatt til etterretning 
med applaus. Det var i år valg på 
en fast representant i tillegg til to 
vararepresentanter. 
    Valget gav resultatet at Martin Andersen 
ble valgt for en periode på 3 år, med Anne 
Marie Bjerke Øyulvstad og Leif Arne Grødem 
som henholdsvis 1. og 2. vararepresentant. 
Etter en alltid velsmakende lunch fra Gunnar 
Ruud var det klart for misjonsmøte. 

    I år var det flere gjester. Anniken, Akira og 
Hanna Mori hadde tatt turen fra Japan, og 
gledet de fremmøtte med både tale og sang. 
Anniken kan i år feire at det er 50 år siden 
hun ble ansatt i Evangelisk Orientmisjon.
    Både hun og Akira kunne for lengst ha 
pensjonert seg, men står på som aldri før. 
Det gjelder å jobbe «så lenge det er dag», for 
som Akira både sa og sang: «Jeg vet intet om i 
morgen, men jeg kjenner Han som vet det».
    Det ble gitt informasjon om et samarbeid 
vi har inngått med Tent med tanke på å 
utruste kristne i Asia til å bruke sitt yrke til å 
vitne om Jesus der Herren leder dem.
    Svein Løvdal og vår kommende 
medarbeider Åse Marit Hegland fortalte 
fra arbeidet i India. Dette er et arbeid 
som tross store utfordringer i forbindelse 

Sissel Topple fra CFK forteller fra Nord-Korea og blir tolket av Roald Føreland. 
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EOM

Agnes Haug, som har støttet vårt arbeid i en 
årrekke, og hatt en spesiell nød for Japan 
etter katastrofen i Fukushima i 2011, har 
skrevet en vakker andaktsbok. I forbindelse 
med vårt nylig avholdte årsmøte bestemte 
hun at hun ville gi noen av disse bøkene som 
en gave til vårt arbeid. 
    Boken ble dermed solgt i møtet der alle 
inntekter går uavkortet til misjonsarbeidet. 
Hun ønsker at boken også kan selges 
gjennom Asias Millioner, også her med full 
inntekt til arbeidet vårt.
    Boken er rikt illustrert med naturbilder og 
vil glede både de som setter pris på en god 
andakt og friluftselskere. Vi setter stor pris 
på dette initiativet og anbefaler boken på 
det varmeste. Boken er på 272 sider, og er 

Andaktsbok 

Mulig nytt prosjekt
Daglig leder Roald Føreland vil i mai besøke 
Mongolia sammen med representanter fra 
vår «søster-organisasjon» Evangeliska Öst-
Asien Missionen (EÖM) i Sverige.
    Vi har allerede et samarbeid med dem i 
Kina, og det kan være aktuelt å utvide dette 

til også å gjelde Mongolia. EØM er engasjert 
i et mangfold av prosjekter i dette landet, og 
styret i EOM har i budsjettet avsatt midler til 
å utrede dette nærmere. Dette vil vi komme 
tilbake til.

Ganlu-prosjektet i Kina
Ganlu-prosjektet er navnet på det 
samarbeidet vi har med EØM i Jiangxi-
provinsen i Kina. Det kinesiske ordet «ganlu» 
kan oversettes med duggdråpe, nektar eller 
manna. Gjennom Ganlu-prosjektet kan 
lokale menigheter ut i distriktene søke om 
økonomisk bidrag til fattige familier i sin 
nærhet, som sliter med å sende barna til 
skole. 
    Disse familiene har store økonomiske 
utfordringer, ofte på grunn av sykdom eller 
andre tragedier i familien, og bidraget vi får 
være med på gjennom en lokal menighet, 
gjør derfor en stor forskjell for de som får 
denne hjelpen. Vi vet hvor viktig det er med 
skolegang, og er glade for å kunne være en 
del av dette prosjektet som administreres 
gjennom Kinas Kristne Råd.

Småglimt 

illustrert med over 100 naturbilder. Boken 
koster kr.250 fritt tilsendt, og kan bestilles 
bestilles på e-post til eom@eom.no eller på 
SMS til 90138020. 

med pandemien, ble rikt velsignet i tiden 
som ligger bak. Vi opplever at Gud gir rik 
velsignelse gjennom arbeidet vi støtter med 
helse, landbruk, barnehjem, skolegang og 
yrkesopplæring.
    Allan Neset fortalte om våre prosjekter i 
Kina. Disse har det vært utfordrende å følge 
opp den senere tiden, både på grunn av 
pandemien, og også på grunn av en stadig 
økende overvåking fra myndighetene av 
denne typen virksomhet. Vi har derfor nå en 
del begrensninger med tanke på kontakt og 
oppfølging.
    Fra arbeidet i Nord-Korea hadde vi besøk 
av Sissel Topple fra Christian Friends of 
Korea. Hun fortalte at det hadde vært store 
utfordringer nå som det har vært helt stengt. 
Hun tok oss med i bønn for arbeidet og viste 
bilder fra de forskjellige prosjektene.
    Til slutt var det tid for et par overraskelser. 
Anniken fikk plakett med takk for innsatsen i 
50 år, og årets frivilligepris gikk til Gjertrud 
og Tom Haug til stor applaus fra salen. 
    De har vært behjelpelig med alt praktisk 
arbeid ved årsmøtene og 
andre møter i 
Misjonskirken. De har 
også vært trofast på 
besøk hos mange av våre 
gamle misjonærer i 
årens løp.

Velfortjent frivillig-pris til Gjertrud og Tom Haug. 
«Litografi av Per Ove Sødal».

Hanna Mori gledet oss med nydelig sang, både alene og sammen med faren, Akira.

TEKST   ALLAN NESET 
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 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 vår
  samarbeidspartner nå har fått inn ny
  tuberkulosemedisin.

- Be om at dørene til landet igjen må
  åpnes slik at vi kan få inn mer utstyr og
  personell. 

- Be om beskyttelse og styrke til landets 
  kristne som utøver sin tro under 
  vanskelige kår. 

NORD-KOREA

-  Takk for at landet er så  
   godt som gjenåpnet etter 
   pandemien. 

- Be for arbeidet vi støtter 
  både i Andhra Pradesh, 
  rundt Kolkata og etter 
  hvert også i Agra.

- Be om beskyttelse for de 
  mange kristne som lever 
  under forfølgelse i de mest 
  utsatte provinsene. 

- Takk for at stadig nye 
  kommer i kontakt med 
  menigheten i Taira. 

- Be for arbeidet til Global 
  Mission Center at de må 
  oppleve at stadig nye får 
  møte Jesus. 

- Be for familien Mori at de 
  må få holde seg friske og 
  oppleve rik velsignelse i 
  den mangfoldige tjenesten 
  de står i. 

- Takk for et godt og 
  inspirerende årsmøte. 

- Be for styre og stab at de 
  må få kraft og visdom til 
  å lede arbeidet inn i stadig 
  nye oppgaver. 

- Be for den kommende 
  møtevirksomheten at stadig 
  nye mennesker må bli kjent 
  med oss og vårt arbeid. 

-  Takk for at vi i over 130 år har fått
   støtte arbeid i Kina. 

- Be for de prosjektene vi nå støtter at de
  vil vokse seg sterke. 

- Be spesielt om beskyttelse for de
  som opplever at tjenesten er sårbar og
  fremtiden usikker. 

INDIA JAPAN NORGE

NORGENORGE

KINAKINA

INDIAINDIA

NORDNORD--KOREAKOREA

JAPANJAPAN



orientmisjonen www.eom.no Evangelisk Orientmisjon

– Med din hjelp sprer vi håp!eller Vipps 70393
3000.15.76719
Bruk konto:

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?

- Vi lover en reise full av opplevelser! 

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. 

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, hjemmeside og Youtube

Evangelisk Orientmisjon

https://www.instagram.com/orientmisjonen/
https://eom.no/
https://www.youtube.com/channel/UClIFwh0Fhg5JlZTA_NX4ypA/videos
https://www.facebook.com/orientmisjonen

