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Evangelisk Orientmisjon er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i
1889, som i lydighet mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å utbre Guds
rike blant Østens folkeslag og andre
områder Gud måtte lede til.
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Mongolia
I flere år har jeg deltatt på årsmøte til vår søsterorganisasjon
i Sverige – Evangeliska Östasienmissionen. De har sendt
misjonærer og støttet prosjekter i Mongolia, og for noen år siden
hadde de besøk av tre unge ektepar fra Mongolia. De fortalte om
stor menighetsvekst og stort misjonsengasjement. Med andre ord
en helt ny kristen vekkelse som også hadde sterke elementer av
misjon i seg.

Orientmisjonens visjon er, som kjent, å nå de minst nådde i Asia
med evangeliet.
Kan dette bli et fremtidig engasjement for oss?
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De siste to årene har det vært helt stengt i Nord-Korea på grunn
av covid-19. Kina har også vært vanskelig å drive virksomhet
i, om dog ikke helt umulig. Vi, i både styre og stab, har vært
på utkikk etter nye mulige prosjekter. I den forbindelse
reiste jeg til Mongolia i mai og fikk være med på en helt unik
misjonsopplevelse, som jeg gir noen glimt fra i dette bladet.
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I første omgang vil vi støtte Mongolia Mission Center, som gir
opplæring og sender ut menighetsplantere og misjonærer.
Mongolere er stort sett velkommen i nesten alle land, de trenger
ikke en gang visum til Nord-Korea.
I de neste par årene vil vi ha et pilotprosjekt og utrede om vi skal
satse mer permanent på å støtte kristne i Mongolia – både til å nå
ut til sitt eget land og andre som ikke har hørt evangeliet.
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Mongolia Mission Center startet sin virksomhet i 1998. Hensikten
er å sende ut menighetsplantere og misjonærer både til Mongolia
og andre land i Asia.

Alle kristne i Mongolia er første generasjons kristne, og de har et
stort engasjement for å dele troen med andre – både i Mongolia
og til andre land i Asia.
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FAKTA OM EVANGELISKA ÖSTASIENMISSIONEN
( EÖM )
• EÖM er en sammenslåing av
Svenska Missionen i Kina og Svenska
Mongolmissionen (1982).
• Startet i 1887 og 1897.
• Første misjonær til Kina het Erik Folke.
• Første misjonærer i Mongolia het Eva og
Georg Eneroth.
• Inspiratorer til disse misjonene var blant
andre James Hudson Taylor og Fredrik
Franson.
• 37 misjonærer i Mongolia og 133
misjonærer i Kina.
• Da misjonærene ble kastet ut av Kina og
Mongolia flyttet mange av dem til Japan.
• De siste årene har vi hatt flere felles
prosjekter med EÖM.
• Daglig leder heter Elisabeth Hellström.
Hun har deltatt på et av våre årsmøter.

TEKST ROALD FØRELAND

De har som mål å sende ut misjonærer til alle
land Djengis Kahn erobret - det innbefatter
både India, Kina og deler av Europa.
Det er interessant å se at den store
vekkelsen som har pågått i Mongolia de siste
30 år har tent en voldsom iver for misjon.
Vi ser at det er en helt klar sammenheng
mellom vekkelse og misjon. Foreløpig har
de sendt flere titalls misjonærer i hovedsak i
Sentral-Asia, men også utenfor.
MMC er knyttet til den internasjonale
misjonsorganisasjonen Youth With A Mission
som også har tre andre baser i Mongolia.
Men de har også et tett samarbeid med
menighetene i Mongolia, som formelt sender
ut misjonærene.
Støtte fra vestlige organisasjoner er
kjærkomment. Gjennomsnittlig månedslønn
er 1500 kroner.
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Elleve av de fjorten første kristne døpt i 1993.

Stor fremgang for evangeliet i
Mongolia
I 1989 var det 4 kristne i Mongolia i følge misjonsstatistikk-boken
“Operation World”. I dag er det mer enn 70.000 medlemmer i ca.
650 menigheter. Dette er en helt unik kirkevekst i nyere tid.
TEKST ROALD FØRELAND

Jeg besøkte en menighet i byen Erdenet,
Mongolias nest største by. Her startet det
med at de svenske misjonærene Maria og
Magnus Alphonce bosatte seg i 1993.
De delte evangeliet og underviste i engelsk.
De første som kom til tro var en gruppe
med 14 tenåringsjenter. De var fulle av
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pågangsmot og iver og i løpet av det første
året hadde de døpt 121 mennesker.
Denne menigheten har vokst
ytterligere i årenes løp og sendt ut både
menighetsplantere og misjonærer. Noe
som har ført til 45 menigheter i Mongolia
og en mengde misjonsvirksomhet i mange

Roald sammen med pastorpar Oko og Sara, Magnus Lindeman (Ljus i Öster), Bella (tolk) og Magnus
Alphonce.
forskjellige land. Det er inspirerende å
se hva som skjer når evangeliet får en så
stor fremgang i løpet av kort tid. Jeg hadde
privilegiet å være i Mongolia sammen med
Magnus Alphonce som, sammen med sin
kone, bodde i Erdenet i 10 år.
De var utsendt som misjonærer fra
Evangeliska Östasienmissionen, som kan
betraktes som en søsterorganisasjon til
EOM. De hadde misjonærer i både Kina og
Mongolia helt tilbake på 1880-tallet og frem
til 1950.

Hva skyldes denne eksplosive
menighetsveksten?
Det er nok mange svar på det. Maria og
Magnus har skrevet en hel bok om dette,
som heter “Til jordens ytterste grense”. Det
handler om at evangeliet blir sådd og faller i
god jord.
Det handler om at de nye kristne får lov
å få sin egen identitet. Magnus oppmuntret
alltid de nye kristne til å finne sin egen stil
og skrive sine egne lovsanger, og ikke bare
adoptere vestlig møteform og musikk. Det
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FAKTA OM MONGOLIGA
Innbyggere: 3.3 mill.
Hovedstad: Ulaanbaatar
Størrelse: 1.564.000 km2
Religion: 50% buddhister
38% ikke-religiøse
2% kristne
En del sjamanisme
Kommunistisk frem til 1989
Demokratisk republikk
Religionsfrihet
Menigheten Jesus Assembly Church i Erdenet.

Kart over Mongolia med noen av byene der de har
plantet nye menigheter.

Pastor Nara
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handler om at mennesker får noe å tro på
etter nesten 70 år med kommunisme. Men
først og fremst handler det om Gud som
griper inn i historiens gang og åpenbarer seg
for mennesker.
Vi fikk høre veldig mange sterke
vitnesbyrd om mennesker som har fått
et nytt liv i møte med Jesus og det kristne
fellesskapet. Maria og Magnus forteller også
selvkritisk om feiltrinn som er begått, men at
en nådefull Gud tenner lys i mørke på tross
av vår tilkortkommenhet.
En av pastorene jeg møtte hadde

en bråkete fortid. Pastor Nara var
toppidrettsutøver i ungdommen, men da
idrettskarrieren tok slutt fant han ikke
mening i tilværelsen, og begav seg inn på
en kriminell løpebane og havnet i fengsel.
Fengslene i Mongolia på 1990-tallet var
brutale institusjoner og han kom til seg selv.
Samvittigheten våknet til liv, og han skrev
en sang til sin mor om hvordan han følte
han hadde ødelagt både sitt eget, hennes
og mange andres liv. Denne sangen skulle
senere bli en veldig kjent sang i Mongolia.
Moren var heller ikke noe A4-menneske.
Hun var sjaman og hadde kontakt med
okkulte krefter. Hun hadde imidlertid gitt
opp sønnen, men en dag hadde hun funnet et
Lukas-evangelium og leste om Jesus.
Midt i sin okkulte virkelighet skjønte hun
at denne boken handlet om et helt unikt
menneske – Jesus.
Moren gav boken til sønnen i fengselet og
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sa: Om noen kan hjelpe deg så må det
være mannen som denne boken handler
om. Nara leste boken og ble en kristen
i fengselet. Han kom ut, og startet et
nytt liv. Giftet seg, fikk fem barn og er
nå pastor for en menighet med 400
medlemmer.
Det er jo nesten et litt komisk
paradoks at en sjaman gir sønnen sin
et Lukasevangelie. I dag er også moren
kristen.
Da pastor Nara delte sitt vitnesbyrd
med oss satt det mange andre venner

EOM

og hørte på. Alle hadde jo hørt sangen
“Til mor”, men ingen visste at det var
nettopp han som hadde skrevet den. Vi
fant sangen på Youtube. Først sunget
ved en kjent mongolsk gruppe, så at han
sang den selv. Det var veldig rørende.
1) Hvis du går på Youtube og søker på
sangen “Nomin Talst - Namriin Hongor
Salhi”, får du sangen opp.
2) Noe av historien til Maria og Magnus
Alphonce kan også høres på podcast. Gå
til “missionspodden.podbin.com”, og søk
på “Maria og Magnus”.

Det gamle misjonshjemmet.

LOFTHUS
MISJONSHJEM
Våre eldre lesere vil nikke
gjenkjennende når de hører
navnet Lofthus Misjonshjem,
men for noen av våre nyere
bekjentskaper vil dette kanskje
være helt ukjent.
TEKST ALLAN NESET

Nergui er leder for misjonsskolen Mongolia Mission Center. Her sammen med mannen Ombo og datteren Narkai. Du kan lese mer om denne skolen i neste nummer av bladet.
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Det er riktig å si at Lofthus Misjonshjem
ble til stor velsignelse for Evangelisk
Orientmisjon i over 80 år. Først i årene
som et hjem for misjonærer som var på
Norgesopphold under tjenesten i henholdsvis
Kina og Japan, og senere ved at midler fra
salget bar organisasjonen økonomisk i
en viktig overgangsfase i begynnelsen av
2000-tallet.
Det hele begynte med at Albert Lunde i
sin tid som misjonens formann ivret etter at
misjonærene skulle ha et sted de kunne hvile
ut når de kom hjem på sine ferier fra Kina.
Han hadde tidligere sørget for at misjonens
ansatte fikk kontorlokaler i sin menighet
Den Evangeliske Forsamling, og nå lå det
ham på hjertet at misjonærene måtte ha et
sted. I 1921 anskaffet han først en større
eiendom i Lunner på Hadeland som fikk
navnet Shanxi Misjonærhjem, oppkalt etter

provinsen hvor de jobbet i Kina. Etter få år
innså han at dette ikke var helt velegnet.
Ankomsten på den tiden var besværlig og det
var langt fra menighetslivet i hovedstaden. I
1930 dukket det opp en annonse for salg av
en herskapelig eiendom på Grefsen. Det var
tidligere fabrikkeier Christian Schau som
hadde etablert denne eiendommen og gitt
den navnet Lofthus, ifølge historien fordi han
pleide å feriere i Lofthus i Hardanger, men
måtte av helsemessige årsaker slutte med
anstrengende reiser over fjellet.
Foruten et betydelig hovedhus og en
mindre kuskebolig, bestod eiendommen
av 10 mål grunn. Dette ble kjøpt for 50.000
kroner, en anselig sum den gangen. Man fikk
26.000 for eiendommen på Lunner, en sum
som i sin helhet gikk med til forandringer og
ominnredninger for å tilpasse Lofthus til et
hjem for misjonærfamilier.
Eiendommen på Lofthus var i bruk som
bolig for misjonærer på Norgesopphold, og
senere som permanent bolig for pensjonerte
misjonærer, fra anskaffelsen tidlig på
30-tallet og like til inn på 2000-tallet. Stedet
var også vertskap for store fellessamlinger i
misjonens regi.
Hovedhuset inneholdt store stuer og
kjøkken som gjorde det til et egnet sted for
møter av ymse slag, samt selskaper både
av organisatorisk og privat karakter. I siste
halvdel av 1980-tallet ble eiendommens hage
solgt som tomter til en utbygger. Dette for å
skaffe midler til nødvendig vedlikehold og
oppgradering av stedet.
Senere ble også selve bygningsmassen
solgt. Midler fra dette salget var i stor grad
med på å bære organisasjonens arbeid
i en tid med sviktende gaveinntekter og
dystre fremtidsutsikter. Det er i så måte
riktig å si som nevnt innledningsvis, at
Misjonshjemmet på Lofthus ble til stor
velsignelse for Orientmisjonen på så mange
måter. Og vi bærer på stor takknemlighet
til Albert Lunde som så dette behovet og
handlet.
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NYTT FRA VÅRE VENNER I INDIA

Juhani Halonen underviser på skolen.

Vi gleder oss over at det meste av virksomheten til våre venner i
India nå er tilbake til tilnærmet normale omstendigheter etter en
lang periode med pandemi og restriksjoner.
TEKST ALLAN NESET

Halonen i Evangelistens Helping Hand kan
melde om stor aktivitet på de fleste områder,
og ved Guds nåde opplever de at mennesker
kommer til tro og blir lagt til menighetene.
LÆR DEM
Bibelskolen har som tidligere antydet
måttet skifte navn til «Kristen musikkskole».
Dette er fordi myndigheten har blitt mer
kontrollerende overfor kristen virksomhet
som de mener utfordrer den hindufundamentalistiske levemåten de tilstreber at
landets innbyggere bør leve etter.
Det er selvsagt en utfordring for våre
venner å finne både benevnelser og måter å
drive på som ikke provoserer for mye, men
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som samtidig har en substans som gjør at
mennesker berøres. Skolen Evangelistens
Helping Hand driver i Vizayanagaram er
inne i et godt semester.
Dette er et 6 måneders kurs som har et
bredt fokus av temaer knyttet til det å være
kristen, og ikke minst ha en kristen tjeneste.
De fleste av elevene er eller ønsker å
bli evangelister eller bibelkvinner, og de
er svært begeistret over å lære både om
Bibelen, men også om lover og regler for
virksomheten, slik at de kan møte dagens
utfordringer for denne type virksomhet.
Et av temaene det undervises i er
«Grunnleggende rettigheter i følge
grunnloven og den indiske straffeloven
relatert til religiøse forhold». Juhani, som

i tillegg til å være teolog også har juridisk
utdannelse, har nylig hatt undervisning med
dem i dette emnet, som har blitt mer aktuelt
ettersom presset på kristen virksomhet har
økt. Det er til sammen 6 hovedemner det
undervises i dette semesteret.
I tillegg til det nevnte med lover og
rettigheter er det:
1) Evangeliet - Gjennom livet til Jesus
2) Sammenliknende studie av det gamle og
det nye Testamentet
3) Apostlenes brev - Betydning for det
praktiske liv
4) Moral og etikk i det kristne livet – vitne om
Jesus
5) Metoder for å forkynne i dagens situasjon

Dette er også fag som er nyttige med tanke
på en fremtidig tjeneste for elevene, da sang
og musikk er en viktig del av menighetslivet
også i India.

Dette semesteret var det Juhanis kone
Suhasini som underviste i «Moral og etikk
i det kristne livet - vitne om Jesus». Siden
de har sett seg nødt til å skifte navn fra
Bibelskole til Kristen musikkskole, har de
selvsagt også lagt inn undervisning i bruk av
forskjellige instrumenter.

DØP DEM
Det har også igjen vært dåp i menigheten i
Krishnunipalem. Denne gangen var det hele
10 personer som på denne måten ønsket å
vise sin tilhørighet til Jesus og den kristne
menigheten. Vi gleder oss over dette arbeidet
som vi er så heldige å få være med på.
Det er en stor velsignelse å høre om
fremgang for evangeliet tross ytre prøvelser
som pandemi og politiske innstramminger.
I forbindelse med dåp har Evangelistens
Helping Hand lenge hatt et ønske om å kunne
gi de nydøpte en egen bibel.
Dette er et ønske vi her hjemme har gitt
vår tilslutning til og dermed bevilget penger
til. Dermed kunne dåpsfeiringen også
inneholde overrekkelse av bibler. Vi tenker
det er svært viktig at alle har tilgang på Guds
Ord.

Juhani døper.

Utdeling av bibler til de nydøpte.
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TEKST ERLEND SEGLEM

Ingjerd Omdal har samlet 50 personlige historier fra Ungdom i Oppdrags historie. En av
disse historiene er fra Erlend Seglem (32), senterleder ved UIO Rogaland.

På bønneoutreach i
Nord-Korea
Nord-Korea ligger fremdeles tungt på våre hjerter, og det er
et stort bønneemne at det snart må bli mulig å reise dit igjen
med hjelp. En av oss i EOM har tidligere vært i landet på denne
bønneturen Erlend beskriver, og vi ønsker å dele inntrykk fra et
ungdomsbesøk til landet for å inspirere til bønn for Nord-Korea.
Denne artikkelen er et utdrag fra boka til Ingjerd Omdal, og den
kom først på trykk i «Mot Målet». Artikkelen gjengis med tillatelse.

I flere år hadde Ingjerd Omdal tenkt på
at de unike historiene fra mennesker som
har vært en del av Ungdom i Oppdrag,
burde deles. Det nærmet seg 50-års
jubileumet til UIO. Da tok Ingjerd motet
til seg og skrev en bok med en samling av
disse historiene.
I den kommende boken, 50 historier - 50
år, har Ingjerd samlet 50 historier fra 50
år med Ungdom i Oppdrag. En av disse
historiene er fra Erlend Seglem. Erlend
(32) kommer fra Finsland i Vest-Agder.
Han er gift med Sofie, og de har tre
barn sammen. Han har vært stab i UIO
Rogaland siden 2010, har ledet sju DTSer
og leder nå senteret sammen med Sofie.
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Et troens ord
Sofie og jeg hadde vært stab et par år, og
nå skulle vi lede DTS. Stabsteamet fikk en
spennende idé: Istedenfor å dra jorden
rundt, som vi hadde gjort før, kunne vi dele
DTS-studentene i to team, dra hver vår vei
rundt jorden og møtes på midten.
Visjonen ble raskt iverksatt, og noen
måneder senere var vi i Sør-Korea, på den
andre siden av jorden. Målet for oppholdet
var å be for Nord-Korea; Gud hadde beveget
våre hjerter sterkt for denne nasjonen. Vi
fikk også ordnet med en tur til grensen.
Etter en lang og følelsesmessig dag i bønn
hører vi plutselig et troens ord fra en av
studentene: «Neste år skal vi stå på den
andre siden og be!» Jeg var leder og visste jo
at det var umulig å komme inn i Nord-Korea,
men jeg ville ikke helle kaldt vann på den
unge studentens tro, så jeg sa ingenting.
Ikke umulig likevel
Neste reisemål var Bangkok, Thailand, og her
møtte vi til vår store overraskelse en person
som kunne fortelle oss at han hadde venner
som hadde vært på bønnetur i Nord-Korea.
Vi kom i kontakt med disse menneskene,
og etter timer med telefonsamtaler,
mailutvekslinger, bønn og risikovurdering,
kom vi frem til at det kanskje ikke var umulig
å dra inn i Nord-Korea likevel.
Året etter var studenten med trosuttalelsen
om Nord-Korea med som teamleder, og
sammen dro vi på bønneoutreach til NordKorea.
Det var med stor spenning vi satt på
flyet fra Beijing på vei mot Pyongyang,
hovedstaden i dette lukkede landet.
Studenten ledet oss med stor iver. I over en
uke ble vi kjørt rundt til ulike deler av landet,
sang nordkoreanske sanger, hadde nattevåk i
bønn og møtte mange herlige mennesker.
Vi elsket hver eneste dag vi fikk med folket
og naturen i Nord-Korea.

Sofie og Erlend Seglem.
Bønn om enhet
Mot slutten av bønneturen dro vi ned til
grensen mot Sør-Korea, der soldater stanset
oss med tydelige armbevegelser. Så tok de
oss med helt ned til den hvite streken som
markerer grensen mellom nord og sør.
Med bankende hjerte spurte vi vakten om
det var greit at vi ba for enhet mellom de to
brødrenasjonene. Vakten nikket, og vi samlet
oss i bønn, noen få kilometer fra stedet der vi
hadde vært for et år siden.
På veien tilbake demret det for oss hva
vi hadde vært med på! Når vi lar våre
hjerter beveges i bønn for andre folkeslag
og går i tro på profetiske ord, er det ingen
begrensning for hvilke dører Gud kan åpne
til hans navns ære!

* Denne historien er et utdrag fra boken 50
år - 50 historier. Dersom du ønsker å lese
den fulle historien fra Erlend og 49 andre
spennende historier fra UIOs historie, kjøp
boken når den kommmer ut!
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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 arbeidet enkelte steder
vokser, tross utfordringer.

- Takk for at CFK i 27 år har hatt et
fruktbart arbeid i landet.

- Be for de 2 kvinnene som jobber i et
svært sensitivt prosjekt.

- Be for lederskapet i de organisasjonene
vi samarbeider med.

- Be for lederskapet i Evergreen, at de må
kjenne på visdom og ledelse
.

- Be for det nord-koreanske folket nå
som koronaen spres raskt.

NORGE

NORD - KOREA
KINA

JAPAN

På jakt etter:

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

Vi gir deg Valgene!

INDIA

INDIA

JAPAN

- Takk for alt det
mangfoldige arbeidet våre
venner står i.

- Takk for at familien Mori
fikk en vellykket tur til
Norge.

- Be for brødrene Halonen
at de må få overskudd til
fortsatt bred virksomhet.

- Be for Paul Mondo som
har et stort ansvar for
menigheten sin i Tokyo.

- Be for arbeidet til pastor
Gupta i Agra.
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- Be for Hanna og arbeidet
på kafeen i Taira, og om en
ekstra medarbeider.

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

NORGE
- Takk for trofaste givere og
forbedere.

”Vi sender over hele landet.”

Løvdals Trevare
Løvdals
Trevare

- Be om åpne dører inn i
nye sammenhenger i vårt
hjemmearbeid.
- Be for det nye styret og
arbeidet som ligger foran.

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

NY SATSING I MONGOLIA

I dette nummer av Asias Millioner har dere kunnet lese om et arbeid i Mongolia. Vi i Evangelisk
Orientmisjon er åpne for muligheten for å gå sterkere inn i dette arbeidet. Vi ser at de aktuelle
prosjektene passer godt med vår målsetting om å nå de minst nådde i Asia.
Vi håper mange av våre lesere utfordres på samme måte som vi i staben, og dermed vil være
med oss både i forbønn og givertjeneste.

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 GAVEN MED «MONGOLIA»

– Med din hjelp sprer vi håp!

