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EOMLEDER

All in
I forbindelse med sommerens store misjonsbegivenhet «The 
Send» ble det debattert i våre kristne dagsaviser hvorvidt det var 
riktig å oppfordre ungdom til å gå «all in» - eller for å si det på 
norsk - «gi alt».  I 1909 var Peter Torjesen på møte på et bedehus 
på Sørlandet. Det var Ludvig Hope som talte og utfordret til 
misjon i Kina. Peter gav alle pengene han hadde i kollekten. I 
tillegg skrev han også en lapp hvor det sto «Og mitt liv». Han 
som telte opp kollekten kjente igjen håndskriften og sparte på 
den.  Peter reiste til Kina og forkynte evangeliet, startet skole 
og sykehus. På tragisk vis døde Peter i 1939 av en bombe fra et 
japansk bombefly. Han etterlot seg kone og fire barn. 

I 1988, nesten 50 år etter sin død, ble Peter Torjesen utnevnt til 
«folkets martyr», den høyeste æresbevisningen man kan oppnå i 
Kina. Det store paradokset her er at ateistiske myndigheter i Kina 
hyller en kristen misjonær for hans store humanitære innsats. 
Så kan vi spørre: Var det riktig å gå «all in» - å risikere livet? Jeg 
kjente barn og barnebarn av Peter Torjesen. De ble invitert på 
minnehøytideligheten da man avduket et minnesmerke i marmor 
i 1988. De ble utfordret til å starte en organisasjon oppkalt etter 
Peter, og siden 1993 har de drevet et stort humanitært arbeid 
med høy kristen profil. 

På den andre side var det en familie som mistet sin far i 
en krevende tid - under 2. verdenskrig. Påkjenningene og 
dramatikken som fulgte kan vi lese i boken «Vi gav ham våre liv» 
av datter Kari Torjesen. Det er vel ingen fasitsvar på spørsmålet 
om det alltid er riktig å gå «all in», men det er fascinerende å 
studere livshistorier til mennesker som faktisk har gitt alt. Hans 
Nilsen Hauge er et eksempel på en som gikk «all in». Han satt 
mange år i fengsel for sin kristne virksomhet. Martin Luther King 
visste at han levde i livsfare, likevel valgte han kompromissløst 
og helhjertet å følge sitt kall. 

Jesus gav alt og forkynte også at hans disipler måtte sette dette 
«høyere enn far, mor, brødre og søstre, ja sitt eget liv (Luk 
14,26)». Er dette en allmenngyldig regel eller gjelder dette bare 
noen få utvalgte? Spørsmålene er flere enn svarene. Det er 
viktig at «all in» ikke blir et lettvint kampanje-slagord. Det er en 
livsviktig beslutning som vi faktisk alle trenger å tenke gjennom. 
Vi ønsker vel å være helhjertede mennesker som gir seg helt hen 
til «den gode sak». Å leve for noe større enn oss selv – eller gjør vi 
det?  Det virkelig store spørsmålet er: Hvor langt ville evangeliet 
kommet om noen ikke var villig til å gå «all in»? 

Sentrale personer fra Sporos og EOM på fjelltur mellom møtene. 

Noe falt i god jord 
Dette var tema da Evangelisk Orientmisjon for første gang var med 
å arrangere Bibel og Misjonsstevne sammen med bibelmisjonen 
Sporos på Bjorli. Sporos, tidligere Litteraturmisjonen, har i mange 
år arrangert dette stevnet, og flere fra vår stab og vårt styre har 
deltatt på disse. I år var vi altså medarrangør og således med i 
både planlegging og gjennomføring.
TEKST   ALLAN NESET 

Stevnet ble en oppbyggelig samling og en 
viktig påminnelse om det viktige arbeidet 
vi som organisasjoner står sammen om. 
Arbeidet med å tilrettelegge for at alle 
mennesker skal få kunne lese Guds ord på 
sitt eget språk er noe vi ser på som svært 
viktig. 

    Vitnesbyrdene er mange og gripende når 
det kommer til hva dette arbeidet betyr. 
Noen har innvendt at man kanskje ikke 
trenger Guds ord på eget språk så lenge det 
er tilgjengelig på et språk man på et visst 
nivå forstår. 
    Det vi opplever er at evangeliet blir Roald Føreland
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Først Daniel, fortell litt om deg selv 
Jeg er 47 år, født i Estland i 1975. Foreldrene 
mine er fra Ukraina, men flyttet siden til 
Tyskland hvor jeg vokste opp. Mine foreldre 
var involvert i bibeltrykking i Russland og 
hadde et fokus på forfulgte kristne. Jeg lærte 
meg tidlig viktigheten av dette arbeidet.

Hva annen bakgrunn har du for din 
tjeneste?
Jeg har teknisk utdannelse, og kjente etter 
hvert på et kall til å gjøre noe praktisk i 
Herrens tjeneste. Jeg ble gift med ei som også 
har russisk-tysk bakgrunn, og sammen dro vi 
på bibelskole. Vi var hele tiden åpne for hva 
Gud ville bruke oss til.

Hvordan ble det Sri Lanka?
Det er litt spesielt. På et tidspunkt bestemte 
vi oss for at vi ville be for et spesielt land, og 
vi skrev navnet på alle land vi kunne komme 
på og lappene i en bolle vi skulle trekke fra. 
Jeg trakk Sri Lanka, men opplevde at det var 
litt uaktuelt, så jeg blandet og trakk på nytt. 3 

Intervju med 
Daniel Kort 

En av talerne på årets stevne 
på Bjorli var Daniel Kort. Daniel 
er knyttet til trykkeriet som 
Sporos driver på Sri Lanka, og 
vi benyttet anledningen til å bli 
litt bedre kjent med ham.

ganger trakk jeg Sri Lanka, så da ble det til at 
vi ba for akkurat det landet i 2 år. Underveis 
ble jeg tipset om Litteraturmisjonen og 
trykkeriet på Sri Lanka og kom i kontakt med 
Gunnar Andås. Etter noen år med kontakt 
med Gunnar flyttet vi til Sri Lanka i 2008, 
hvor jeg fikk ansvaret for produksjonen. 

Hvordan er situasjonen din nå?
Vi bor nå i Tyskland, men jeg jobber 
fremdeles for trykkeriet. I løpet av årene 
på Sri Lanka fikk jeg full oversikt over alle 
ledd i arbeidet. Nå jobber jeg mest med 
kundekontakt. Jeg besøker trykkeriet 2 
ganger i året og jobber ellers fra Tyskland. 
Sri Lanka har alltid slitt med stabilitet i 
samfunnet, og det har vært mange nasjonale 
utfordringer. Den siste tiden har det som vi 
har sett i mediene vært en sterk forverring, 
så det er viktig å be for både arbeidet vi står i 
og også for landet som sådan. 

Vi takker for praten og ønsker Guds 
vedvarende velsignelse over liv og tjeneste.

betydelig mer relevant for folk når de får 
tilgang til det på eget språk. Det blir noe som 
angår dem på en helt ny og avgjørende måte. 
    Talere på årets stevne var Daniel Kort, 
Allan Neset, Gunnar Thorstensen og Gunnar 
Andås som alle belyste temaet «Noe falt i 
god jord» med forskjellige utgangspunkt. Det 
var også mye bra sang og musikk i stevnet. 
Trioen «Hanne og gutta» som består av 
Hanne Pigstad og brødrene Iversrud med 
bakgrunn fra Moen bedehus på Jaren, bidro i 
stor grad til å løfte møtene. 
    I stevnet ble det understreket en del fakta 
omkring dette med bibelspredning og hva vi 
sammen har vært med på. Andås påpekte at 
i årene fra 2016 til 2021 så var det en økning 
fra 1442 til 1582 språk som hadde Guds ord 
på eget språk, en økning på 140 språk i løpet 
av 5 år. 
    I samme periode var Evangelisk 

Orientmisjon og Sporos ansvarlige for 
trykking av Det nye testamentet på 56 
språk. Vi stod med andre ord for 40 % av 
den totale økningen! At 2 såpass beskjedne 
organisasjoner kan ha en så viktig rolle i 
bibelspredning ser vi på som et lite under, og 
vi blir ydmyke av den nåde som er oss forunt 
i dette arbeidet. 
    Vi tenker ikke å «hvile på laurbærene» 
som det heter. Behovene er fremdeles store 
med tanke på å fullføre dette arbeidet. Det 
er faktisk fremdeles 1892 språk som ikke har 
Guds ord på eget språk. 
    Noen av disse er selvsagt svært små, mens 
andre dekker flere mennesker, og totalt 
antall mennesker dette gjelder regner man 
med er tett på 150 millioner. 
    Vi er involvert i 35 nye språk nå i 2022 og 
vi håper mange av våre lesere vil stå med oss 
i dette arbeidet.

Daniel Kort, tolket av Gunnar Andås. 
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The Send 
Over 9000 menneske vart samla i Telenor Arena laurdag 25. juni. 
Det er vanskeleg å skulle beskrive dagen og konferansen med få 
ord, men viss eg skal prøve meg, vil eg beskrive konferansen som 
ein konferanse med utfordrande og inspirerande bodskap, med 
fokus på forkynning som handlar om å overgje heile seg og gå ALL 
IN heilhjarta for Jesus. Det var ein dag for konkret handling og god 
tid til personleg overgiving.

Me var så heldige å få lov til å stå på stand 
under The Send. Me stod saman med Sporos, 

vår samarbeidspartnar, og me var fire til 
saman (to frå EOM og to frå Sporos). Det 

var ein uforgløymeleg dag på mange vis, og 
eg sitt att med så mykje. Det var pågåande 
program heile dagen, og det kom nye talarar 
og lovsongsband inn og ut kontinuerleg frå 
kl. 10 til 22. 
    Det var lovsong, forkynning, forbønn, og 
deretter eit kall til handling med fokus på 
å respondere på det ein høyrte og la den 
Heilage Ande få verke på kvar sin måte i alle 
sine hjarter.  
    Ei av dei mest oppmuntrande 
opplevingane var at fleire koreanarar 
oppsøkte standen vår, og var nysgjerrige på 
kva me gjorde i Nord-Korea. 
    Dei såg det nordkoreanske flaget på 
standen, og dette førte til mange fine 
samtalar der dei gav utrykk for stor glede 
over at nokon hjelper det nordkoreanske 
folk. Me fekk til og med besøk frå Nord-Korea 
på vår stand, og det var veldig stort. 
    Dei delte dagen inn i seks forskjellige 

TEKST   MARIANNE ELLE 

misjonsfelt som dei hadde fokus på;  1) bibel, 
2) bøn, 3) nabolag, 4) skular & studiestader, 
5) sårbare barn og 6) folkeslag/misjon. Dei 
ulike bolkane handla om korleis nå ut til dei 
forskjellige på forskjellige måtar, med eit kall 
til handling etterpå og personleg overgiving. 
    Dette var heilt konkret, og ein gjekk inn 
i The-Send-appen for å respondere. F.eks. 
under “bøn”, kunne ein skrive inn tre 
personar ein skulle be for framover.  
Talarane var ei blanding mellom norske, 
europeiske og internasjonale, og dei 
inspirerte, engasjerte og utfordra. 
    På slutten var det veldig sterkt å sjå ein 
heil sal med unge og gamle lyfte opp skoa 
sine som eit symbol på at ein ynskjer å 
gå all in for Jesus, å gå der kor han kallar 
- om det er heime eller ute, i nabolag, på 
arbeidsplassen eller på studiestaden. 
    Me har fått eit stort oppdrag, men Gud kan 
bruke oss alle kor enn me er.
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Roald Føreland og Marianne Elle saman med 
Timothy Cho frå Nord-Korea. 

Over 9000 menneske vart samla i Telenor Arena til 12-timars konferanse. . 

Dette var utsikta vår frå standen. Her fekk me med 
oss alt, samtidig som me var tilgjengelege på stand. 



INDIA INDIA

Fargelegging av bibelvers var en av aktivitetene.

Her jobber noen av jentene i aktivitetshefter. 

Barna lyttet til bibelfortellinger etterfulgt av lek, 
aktiviteter og snacks. 

VBS – Vacation Bible School
Menigheten som “Med hjerte 
for India” støtter driver et 
engasjerende og utstrakt 
arbeid i byen Agra i India. Det 
enkle menighetslokalet ligger i 
nærheten av turistattraksjonen 
«Taj Mahal», men i en mer fattig 
og «typisk indisk» bakgate.

Fra 9.-11. juni 2022 arrangerte menigheten 
«ferie bibelskole» for barn i alle aldre. Det er 
som en slags bo-hjemme-leir. Barna kommer 
til menighetslokalet noen timer hver dag i tre 
dager. Her får de høre om Jesus, synge, ha 
aktiviteter og masse gøy lek!! 
    De får også noe å spise. Dette er et utrolig 
flott arrangement som mange setter stor pris 
på. Foruten menighetsbarna så kommer også 
mange av barna rundt om i nabolaget og fra 
områdene rundt. 
    I løpet av disse dagene var det rundt 
80-90 barn som deltok. Rundt 50 av disse 
var ikke tilknyttet menigheten fra før. 
Dette er en kjempeflott mulighet til å vise 
Guds kjærlighet til enda flere. Mange av 
disse familiene er fattige og har mange 
utfordringer i hverdagen. 
    Det er en stor glede å se takknemligheten 
til barna for at de kan komme og delta på 
VBS. Dette er noe som menigheten har 
arrangert hver sommer de siste årene.
    Pastor Gupta og hele familien er engasjert 
i dette. I tillegg har de flotte medarbeidere 
i menigheten som gjør arrangementer som 
dette mulig. Tusen takk for støtten til Med 
hjerte for India/EOM slik at dette arbeidet 
kan fortsette!

TEKST   ÅSE MARIT HEGLAND, PROSJEKTMEDARBEIDER 

8 9En barneevangelist fortalte engasjerende fra Bibelen.

Deltakerne viser stolt fram det de har laget. Her sammen med VBS lederne.
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Kjære Misjonsvenner

I begynnelsen av juli opplevde de en stor 
dag hos våre venner i India! Da fikk Kishore 
Halonen overrakt traktoren som de har 
ventet på en stund.
    Denne skal være med i jordbruksarbeidet 
som drives av Kishore og kona Sunita. Denne 
blir til stor hjelp i jordbruksarbeidet. Målet 
er også å kunne leie den ut til andre bønder, 
da med egen sjåfør.
    På bildet til høyre ser vi Prasanth Halonen 
dedikerer traktoren til Guds tjeneste. 

Svein Løvdal

Juhani Halonen og medarbeidere fra menigheten deler ut mat på Indias Kristne Dag. 

Indias kristne dag 
Vi hilser dere i Herrens navn. I fjor etablerte kristne over hele 
landet 3. juli som Indias Kristne Dag, og også i år ble denne dagen 
feiret og markert. 

TEKST   JUHANI HALONEN

India har som tidligere nevnt en rik kristen 
tradisjon som strekker seg helt tilbake til år 
52 og apostelen Thomas. Han kom da til India 
og levde der i 20 år frem til han i år 72 ble 
martyr i Tamilnadu provinsen i det sørlige 
India. 
    På grunn av hans innsats med å bringe 
evangeliet til India er det nå millioner av 
kristne som lever i troen på Jesus. Så for 
å hedre hans minne og holde fokus på at 
kristendommen er en gammel religion i 
India, markeres altså 3. juli som Indias 
Kristne Dag. 
    I år er det 1950 år siden han led 
martyrdøden, og i år falt datoen på en 
søndag. Det betød at menighetene kunne 

markere dagen i sine ordinære gudstjenester 
og samlinger denne gangen. 
    I menigheten i Krishnunipalem hadde de i 
tillegg til Ordets forkynnelse også et opplegg 
med gratis lunch utenfor kirken for å gi mat 
til de fattigste og mest trengende. Rundt 60 
personer tok imot dette tilbudet i vår kirke.
    Vi har tidligere rukket ut en hånd til en 
gruppe som er lavt på den sosiale rangstigen, 
nemlig transpersoner. I år hadde vi invitert 
dem spesielt og fortalte dem om Kristi 
kjærlighet. Noen av dem har allerede 
kommet til tro. 
    Vi gav dem mat og forskjellig utstyr. Det 
var 50 av dem som møtte frem og mottok 
hjelp.

Kishore Halonen kan endelig glede seg over at den etterlengtede traktoren er på plass.
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Oppmuntringer i Iwaki! 
En ekte stjerne
Første helg i juli hadde vi konserten med den 
landskjente sangerinnen Saki Kubota som nå 
heter Sayuri Kume. Hun stilte villig opp på 
vår Open Mic i Cross Cafe. 
    Her sang hun også med en av våre 
amatørartister og gled rett inn i miljøet. På 
selve konserten var vi 30 i vårt kirkelokale. 
Så fint å se de ni jeg hadde bedt med i 
salen. To nabofruer blant annet. Sayuri 
understreket at hun var kommet for å 
stimulere dem til å besøke denne kirken 
igjen. 
    Det var gripende å høre henne fortelle 
hvordan hun plutselig ble landskjent med 
en sang hun hadde laget, og kastet inn i TV 
programmer på direkte sendetid med kjente 
stjerner. Der fikk den nervøse 20-åringen 
beskjed om at hun ikke skulle bry seg om alle 
i salen foran seg (“tenk at de er gresskar”).
    Hun ble utslitt av den kalde, selvopptatte 
atmosfæren blant kjendisene, og følte hun 
måtte tilbake til sine musikalske røtter: 
Søndagsskole og kirke! Der hørte hun et 
damekor som sang av hjertet med liv og lyst!
    Da smeltet Sayuri og ble en alvorlig søker 
som valgte Kristus og ble døpt. Jeg så mine 
venninner fra nabolaget nikket og var med. 

Hello Jesus Festival
18. juli, en offentlig fridag, inntok 
gospelartister Iwakis sentrale park i flere 
timer. Byens “utdannelseskomite” støttet 
prosjektet på betingelse av at det ikke var 
forkynnelse mellom sangene. 
    På den ene siden av parken var det sang 
for barn, og på den andre siden var det en 
scene med mer innslag for unge og voksne.
Yooko som sang på festivalen var også med 
og sang på “Open Mic” hos oss på Cross Cafe.
    Det er fantastisk at denne 
“stråleflyktningen” på over femti er så 
full av iver og glede til tross for at hun 
mistet mannen sin for to år siden like etter 
hun ble døpt. Hun hadde invitert mange 
naboer og venner og de kom. Nå er hun 
mer oppmuntret enn noen gang, og tror på 
vekkelse i Iwaki. 
    Parken var også full av boder med mat og 
forfriskninger. Om ettermiddagen høljet det 
med nedbør i en annen bydel, men festivalen 
fikk ikke noe regn!  

Masse hilsen fra Anniken

ASTRI GORNITZKA - 95 ÅR
Mangeårige Japan-misjonær Astri 
Gornitzka fylte 17. juli 95 år. Astri, 
født Knutsen, vokste opp i en trofast 
“Orient-misjonsfamilie”. Hun er søster til 
misjonæren Edvin, og misjonens tidligere 
formenn, Trygve og Erling. 
    Astri ankom Japan som misjonær i 
1954, og giftet seg i 1956 med Robert 
Gornitzka som også hadde ankommet i 
1954. Sammen fikk de stå i en rik tjeneste 
frem til begynnelsen på 70-tallet. 
    Astri har også i årene i Norge vært en 
trofast støttespiller for vår virksomhet, og 
vi vil i denne sammenheng gratulere på 
det varmeste.

 
 
MØTEOVERSIKT

 
 

ØVRIGE MØTER SOM STABEN SKAL DELTA PÅ  

ANNIKENS MØTEOPPLEGG I AUGUST 
OG SEPTEMBER 2022
Pastor/misjonær Toshiko Horishita blir 
med og gir hilsen på alle samværene. Hun 
er 4. generasjons kristen fra Korea, men 
er født og oppvokst i sydvest-Japan og 
har rik erfaring i menighetsoppbyggende 
arbeid og evangelisering i Japan. Hun var 
med meg også i 2016 og 2017. 

ANNIKEN MORI OG TOSHIKO HORISHITA: 
Betania, Havnås:   
Fredag 19. august kl. 18:30 
Misjonskirken, Bethel Bergen, tale på gudstjeneste:  
Søndag 21. august kl. 11:00  
Misjonskirken, Bethel Bergen, tale på ungdomsmøte:  
Søndag 21. august kl. 18:30 
Kilden, Åsane, Bergen, tale på møte: 
Tirsdag 23. august kl. 19:30 
Betel, Langevåg ved Ålesund, tale på gudstjeneste:  
Søndag 28. august kl. 12:00 
Tomo Misjonsforening, Notodden:  
Torsdag 1. september kl. 19:00 
Moen bedehus, Jaren:  
Søndag 4. september kl. 18:00 
Maura bedehus:  
Mandag 5. september kl. 12:00 
Husmøte hos Gjertrud og Tom Haug, Oslo: 
Mandag 5. september kl. 19:00. Lindbæckveien 30 
Tane Misjonsforening, Kolbotn:  
Tirsdag 6. september kl. 12:00 
Hedalen Misjonsforening:   
Onsdag 7. september kl. 19.00 
 

SVEIN LØVDAL:  
Vanse bedehus:  
Onsdag 7. september kl. 19:30 
Myssa:  
Torsdag 8. september kl. 19:00 
Mjøndalen bedehus: 
Tirsdag 13. september kl. 11:30 
 
ÅSE MARIT HEGLAND:  
Songe Frikirke:  
Søndag 11. september kl. 11:00 
Familiekirken, Mandal:  
Søndag 18. september kl. 11:00 
Åse Marit og Svein deltar også på konserthelg i 
Otrahallen på Hornnes 26.-28. august. Her blir 
det fokus på arbeidet til «Med Hjerte for India».  
 
ALLAN NESET:  
Marnardal Misjonshus:  
Søndag 18. september kl. 11:00 
 
ROALD FØRELAND:  
Moi bedehus:  
Søndag 11. september kl. 11:00 

Sayuri Kume som holdt konsert og også sang på vår 
kafé. 

Ungdommer synger gospel i parken.

12 13



 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 Guds løfter om å være med,
  også dette folket.

- Be om Guds ledelse og visdom med 
  tanke på gjenåpning av landet for 
  humanitær hjelp.

- Be om beskyttelse og styrke over de 
  kristne i landet.

NORD-KOREA

-  Takk for landbruksarbeidet 
   som har blitt til stor 
   velsignelse.

- Be for vårt nye samarbeid 
  med organisasjonen «Med  
  Hjerte for India», at det må 
  bli til rik velsignelse.

- Be for det mangfoldige 
  arbeidet til brødrene 
  Halonen. 

- Takk for Paul Mondo som 
  opplever at det går stadig 
  bedre i menigheten, og som 
  på kort tid har fått døpe 2 
  nye medlemmer.

- Be for arbeidet i Taira og 
  familien Mori som står i en 
  rik tjeneste her.  

- Be om en gjennomgripende 
  fremgang for evangeliet i 
  dette landet.

 

- Takk for gode og stabile 
  gaveinntekter. 

- Be for stab og styre og 
  møtene vi skal delta på nå 
  i høst. 

- Be om fornyet misjonsglød 
  blant norske kristne, særlig 
  med tanke på de unådde.

- Takk for at vi fremdeles etter over 130 
  år kan ha et engasjement i dette 
  landet.

- Be for de som leder de prosjektene vi 
  støtter. 

- Be for den store kinesiske menigheten
  som tidvis opplever store utfordringer. 

. 

INDIA JAPAN NORGE

NORGENORGE

KINAKINA

INDIAINDIA

NORDNORD--KOREAKOREA

JAPANJAPAN

Ta kontakt om du har 
firma og ønsker å bidra 

med støtteannonse.  
Tlf 90138020

Ledig 
annonseplass! 



orientmisjonen www.eom.no Evangelisk Orientmisjon

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

MED LIDENSKAP FOR DE SOM 
IKKE HAR HØRT 

Vi minner om årets Unåddkonferanse som finner sted i Credokirken i 
Bergen 28. og 29. oktober. 

Konferansen er et bredt felles-kristelig arrangement som har som 
formål å styrke norske menigheters og organisasjoners innsats for å 

nå unådde folkegrupper med evangeliet. Link for påmelding finnes på 
unåddkonferansen.no

TURER 
Det er igjen mulighet for å dra på besøk til våre prosjekter i Asia. Høstens 
tur til India er allerede fullbooket, og det legges opp til en ny gruppereise 

hit i februar neste år.

Dersom det er interesse for det vil vi arrangere en fellestur til Japan i 
november. Vår organisasjon startet virksomhet i dette landet i 1951, og 
det var i flere ti-år vårt viktigste satsingsområde. Dersom tur hit skal la 

seg gjøre nå i høst må interesserte melde seg til 
Allan Neset på allan@eom.no eller mob 

455 10 977 snarest.

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

