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EOM

ARENDALSUKA - 
MYE MER ENN POLITIKK

Det var både en anledning til å treffe venner 
av misjonen og å markedsføre oss overfor 
nye grupper. På onsdagen ble det satt ny 
rekord med 30.000 besøkende, en folkefest 
med mange interessante mennesker og 
temaer. 
    Det som imponerte meg var bredden 
av organisasjoner som var representert. 
Alle politiske partier, humanitære 
organisasjoner, helseforetak, universiteter, 

frivillighetsorganisasjoner, kristne 
organisasjoner - kort sagt: Alle typer ideelle 
organisasjoner og mye mer.
    Hele atmosfæren var veldig positiv. 
Folk var i godt humør. Kanskje dette er en 
motvekt mot polariseringen i samfunnet. 
Det er mye bedre å møtes - rent fysisk - 
enn i kommentarfeltene i sosiale medier. 
Hatretorikk er mye vanskeligere når man 
møtes ansikt til ansikt.

Vi hadde stand på Arendalsuka i år, og det var en særdeles positiv 
opplevelse. Mange besøkte oss og viste interesse for vårt arbeid i 
Nord-Korea, India, Kina og Japan.

TEKST   ROALD FØRELAND  

Vår nyansatte medarbeider Åse Marit Hegland 
trivdes på stand. 

Roald Føreland i samtale med en av de mange 
besøkende.

LEDER

VI HAR IKKE GLEMT NORD-KOREA
De siste årene har prosjektene i Nord-Korea vært en viktig del 
av vår virksomhet. Med gode samarbeidspartnere har vi kunnet 
være med å bringe inn mye hjelp i form av veksthus, frø, utstyr 
til vannforsyningsanlegg og annet som har kommet dem til gode 
som trenger det mest.

I og med koronapandemien ble dette arbeidet vanskeliggjort. 
Nå viser det seg at det er mye hjelp som har kommet frem også i 
denne perioden. Noen av organisasjonene vi samarbeider med 
har klart å opprettholde en viss innsats, og det har blitt produsert 
næringsrik mat og gitt annen hjelp der behovene er store. Vi er 
takknemlige for de mange av dere som trofast følger oss i dette 
arbeidet, og vet at ikke minst bønn for disse prosjektene er av 
stor betydning. 

I dette nummer av bladet kan dere lese om noen av opplevelsene 
vår styreleder Rolf Martin Næss hadde på sitt nylige besøk 
i Sør-Korea. Her hadde han samtaler med noen av våre 
samarbeidspartnere. Han traff også mange nordkoreanske 
flyktninger. Selv med gode ytre forhold slet mange av dem med å 
bli ordentlig integrert i sitt nye hjemland. Mange menigheter var 
seg bevisst dette og hadde arbeid med tanke på denne gruppen.

Dette er en påminnelse også til oss som bor her vi bor. Også vi 
opplever at mennesker fra andre himmelstrøk flytter inn i våre 
nabolag. Vi kalles til å bli godt kjent og venner med dem. De skal 
ikke bare oppleve å få det de trenger materielt, men også oppleve 
seg omsluttet og inkludert.

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

3



NORD-KOREANORD-KOREA
EOM

PÅ REISE I SØR-KOREAPÅ REISE I SØR-KOREA

Jeg reiste fra Busan i retning Changwon 
til basen til noen misjonærer, og der fikk 
jeg tildelt en leilighet som de bruker som 
gjestehus. 
    Her traff jeg min kontaktperson og også en 
amerikaner og en meksikaner som tidligere 
har jobbet i Nord-Korea, og som nå jobber 
med flyktninger i sør. 
    Sør-Korea er et land med mye korrupsjon 
og kamerat-kultur, hvor forbindelser og 
kontakter styrer mye. Folk flest bryr seg ikke 
så mye om nordkoreanske flyktninger. Det er 
vanskelig for flyktningene å innpasse seg. 
    Ca. 30.000 flyktninger lever i Sør-
Korea, 80% er kvinner. Jeg fikk høre ulike 
statistikker som sier at et stort flertall (opptil 
90 %) har store problemer med livet i sør. 
    Flyktningene blir ofte ensomme, og 
sørkoreanere oppleves av mange som kalde. 

Jeg har nettopp vært på en reise i Sør-Korea, og hatt samtaler med 
noen av de vi samarbeider med i Nord-Korea. Det ble også tid til 
å bli bedre kjent med menigheter og kristne i sør, og ikke minst 
situasjonen for mange nordkoreanske flyktninger som lever her.
TEKST   ROLF MARTIN NÆSS 

Det er vanskelig å komme inn i arbeidslivet, 
og de blir ofte utnyttet og diskriminert. 
Flere kvinner blir misbrukt i prostitusjon, 
skolebarn opplever avvisning og mobbing. 
Det er trist at flere nordkoreanere føler seg 
utsatt for mistenksomhet og som annenrangs 
borgere.
    Om kvelden hadde vi møte i kirken, 
der presenterte jeg EOM for staben i 
misjonærkorpset samt den andre lokale 
pastoren som de samarbeider med. Jeg holdt 
så en liten preken. 
    Denne gruppen samles hver fredag, og 
de ber mye for Nord-Korea. Vi kan be om 
frelse for nordkoreanske lederskap og Kim 
dynastiet. Be om at Gud kan vise seg for dem, 
og at de kan vende om.
    Sammen med mine kontakter dro jeg til 
Geoje, hvor vi besøkte Geoje Fangeleir. 

Her var det opptil 170.000 nordkoreanske 
fanger under Koreakrigen. De hadde også et 
museum med krigsmateriell, utstillinger og 
mye informasjon fra Koreakrigen (1950-53). 
    Jeg var heldig som var på besøk her nå, 
for det var en egen avdeling med fokus på 
Norges innsats under krigen. Denne dagen 
lærte meg mye om Koreakrigen.
    Denne dagen hadde jeg også en samtale 
med en som hadde jobbet for en av våre 
samarbeidspartnere i Nord-Korea i årene fra 
2011-2019. Han var ansvarlig for soyabønner, 
soyamelk og en gjødselfabrikk.
    Han var nå blitt kontaktet av 
nordkoreanske myndigheter i Kwango som 
vil at han skal starte opp førskole for barn. 
Denne skolen er forespeilet 10 lærere og ca. 
70 barn i alderen 2-5 år. Det er utrolig at 
myndighetene tar kontakt med kristne for å 
be dem starte opp arbeid i Nord-Korea.
    Videre besøkte jeg Jangdaehyun 
School, den første alternative skolen for 
nordkoreanske tenåringer, startet i 2014. 
Skolen ligger i Busan, et område med mange 

nordkoreanske flyktninger. 
    Dette er en skole for barn og ungdom som 
enten selv har flyktet fra Nord-Korea, eller er 
barn av noen som har flyktet og for eksempel 
blitt født i Kina. Det er også noen som har 
blitt født her etter at moren har kommet hit 
til Sør-Korea. 
    Noen av misjonærene jobber frivillig med 
undervisning for ungdom på denne skolen. 
Jeg ble veldig overrasket av besøket på denne 
skolen. 
    Ungdommene virket så tillitsfulle, glade 
og fulle av liv. Vi hadde med oss griller og 
grillmat, og sammen med ungdommene 
lagde vi mat og spiste sammen med dem. De 
var veldig lette å prate med, og vi hadde en 
fantastisk kveld sammen. 
    De sang og spilte kristne sanger sammen 
med oss, og min kontakt forkynte for dem. 
Jeg fortalte om EOM sitt arbeid i Nord-Korea, 
og at vi i Norge bryr oss om dem og har flere 
støttespillere som har et hjerte for Nord-
Korea.
    Denne organisasjonen som vi samarbeider 

Skolen for nordkoreanske flyktninger i Sør-Korea. 
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med har ingen base i Kina lenger, men har 
nå tilhold i Vladivostok, Russland. Det er 
for tiden en medarbeider som passer på 
fasilitetene alene der oppe. 
    I Nord-Korea er det to personer som 
fortsatt produserer soyamelk. Produksjonen 
av soyaboller stanset våren 2021 på grunn 
av mangel på enkelte råvarer. Soyabønner 
kjøper de i Nord-Korea, men de har hatt en 
formidabel prisøkning. 
    Sukkerinnholdet ble først redusert fra 
8% til 5%, videre til 2% . Dette fordi det er 
vanskelig å få tak i, og de må rasjonere ut det 
de har på lager.
    Når det gjelder infrastruktur så er det 

ingen veiforbindelse mellom Russland og 
Nord-Korea. Man er helt avhengig av tog som 
går 6-7 ganger i måneden. Tidligere fikk de 
levert råvarer i en togvogn ca. hver fjerde 
måned. Denne tar ca. 67,5 tonn.
    Under normale omstendigheter 
vil denne samarbeidsorganisasjonen 
vår ha en bemanning på 3 familier i 
Russland, 2 familier i Nord-Korea, samt 
123 nordkoreanske medarbeidere inne i 
landet. De vil drifte 4 bakerier, 4 fabrikker 
som produserer soyamelk og brød, og en 
gjødselfabrikk.
    Be for arbeidet og om at det snart blir 
mulig å dra inn med hjelp igjen.

Foreldrene hans reiste til Kina under den 
japanske okkupasjonen av Korea, og han ble 
derfor født i Kina. Familien flyttet tilbake til 
Korea da han var 14 år gammel, de bosatte 
seg da i Chonglin, Nord-Koreas tredje største 
by.  
    Det bodde mange fra Korea i Kina 
på denne tiden, så Mr. Lee hadde fått 
grunnskole på koreansk mens han vokste 

opp i Kina. Da han kom til Korea som 
14-åring begynte han på ungdomsskole. 

Hva gjorde du etter avsluttet 
ungdomsskole?
Etter avsluttet ungdomsskole studerte 
jeg mekanikk i Pyongyang. Så vanket 
militærtjeneste fra 1968 til 1972. Dette 
trengte jeg ikke å gjøre fordi jeg var enebarn.

    Min mor var ikke begeistret for mitt valg, 
men jeg insisterte på at dette skulle jeg. Det 
var vanlig med 10 år militærtjeneste, men jeg 
ga meg etter fire år. 
    I militæret lærte jeg mye om biler og 
maskiner, så da jeg sluttet i militæret startet 
jeg som sjauer på lastebil. Dette utviklet seg 
til å bli mekanikk-fokusert fordi jeg var flink 
med hendene. 

Hvordan opplevde du lederskapet i Korea 
på denne tiden?
Den første leder, Kim Il Sung, var meget 
populær. Situasjonen var bra i landet og 
folk hadde det bra. I 1974 ble sønnen Kim 
Jong Il utpekt som etterfølger, og han fikk 
betydningsfulle poster i både parti og 
regjering. 
    Fra å være jordbruksorientert begynte 
den påtroppende leder å fokusere mer 
på militæret. Dette eskalerte over tid og 
forverret matsituasjonen utover 1980/90 
tallet. Den nye lederen var ikke populær på 
samme måte som sin far. 

Hva var dine tanker om verden utenfor 
Korea?
Dette tenkte jeg ikke mye på, det var bare 
kinesere vi møtte og som vi hadde et forhold 
til. Men vi var klar over at det var veldig bra 
i Europa. Sør-Korea visste vi ikke noe om. 

Møtte du utlendinger? 
Bare russere, resten av utlendingene holdt 
seg i Pyongyang.

Tenkte du noe på at det var forbudt å reise 
ut av landet? 
Nei, det var ikke noe tema. 

Ettersom situasjonen forverret seg i Nord-
Korea var det mye fattigdom og flere som 
flyktet ut av landet. 

Hvorfor valgte du å reise ut fra Nord-
Korea?
Jeg hadde en yngre søster i Kina, jeg visste 
at de hadde det bedre utenfor, men jeg ville 
ikke reise ut. Hun lokket meg ut ved å si at 
jeg skulle få penger, men det viste seg at hun 
lurte meg. 
    Jeg risikerte livet ved å reise ut, og eneste 
måte å få det til var å bestikke vaktene. Da 
det viste seg at jeg ikke fikk noen penger, var 
det altfor risikabelt å reise inn igjen uten å 
ha noe jeg kunne bestikke vaktene med. 

Har du blitt tatt vel imot her i Sør-Korea?
Ja, hvordan skal jeg svare på det? Ja, jeg 
har fått frihet, jeg var 58 år da jeg kom, 
men ingen ville gi meg jobb. Det er noen 
organisasjoner som hjalp oss, og staten 
bidrar med leilighet og pengestøtte. 
    Men her lever folk veldig individuelt, folk 
har ingen interesse av oss som kommer. 
Naboen er ikke interessert i kontakt. Folk 
takker ikke slik som i Nord-Korea. 
    Jeg var vant med sosial kontakt med 
naboer og at vi hjalp hverandre i hverdagen. 
Vi visste omtrent hva naboen hadde i skuffer 
og skap. Her blir naboen irritert hvis jeg tar 
med søpla for dem ned til søppeldunken. 

Har du vært i kirken her i sør, og hva 
visste du om kristne da du bodde i nord?
Jeg har vært i kirken her, men i Nord-Korea 
blir du rett og slett drept hvis du er kristen. 
Det eneste jeg visste om kristne, var at 
enkelte kinesiske forretningsfolk vi møtte var 
kristne. 

Intervju med 
nordkoreansk 
flyktning
Sammen med min kontakt fikk 
jeg gleden av å dra på besøk i 
leiligheten til en 77 år gammel 
flyktning fra Nord-Korea. Hans 
bosted var i en liten leilighet i 
en blokk i Busan sør i Korea.

6 7

NORD-KOREA



EOM INDIA

Flom i India
Våre venner i Evangelistens Helping Hand i India gjør fremdeles en 
kjempejobb med å dele Guds kjærlighet i ord og gjerning.

Utfordringene er mange i et land som India, 
og det er utrolig å se hvor mye de får utrettet 
med de midlene de har til rådighet. I tillegg 
til de faste prosjektene de står i, dukker det 
stadig opp forhold som gjør at de må trå 
til ekstra for å lindre menneskers nød og 
oppståtte behov.
     Provinsen de bor og jobber i opplevde 
i sommer en stor oversvømmelse. Så 

mange som 600 landsbyer ble ødelagt av 
flommen. Hver landsby har rundt 250 
familier, så til sammen er det en betydelig 
menneskemengde som ble satt i en vanskelig 
situasjon. 
    Brødrene Halonen responderte raskt 
på dette, og delte i slutten av måneden 
ut flere hundre matposer til flomofre. På 
denne måten har de virkelig fått vist Guds 

TEKST   ALLAN NESET 

kjærlighet ved praktisk hjelp. 
    Gjennom hele sommeren har også de 
mobile helseteamene vært virksomme. 
Den voldsomme heten gjorde at de måtte 
redusere noe, men det var rundt 38 team 
som tok hånd om over 1000 pasienter hver 
måned.
    Et annet viktig tilbud i varmen har 
vært tilgangen på rent drikkevann. 
Vannanleggene både i Krishnunipalem og 
Ginnepalli pumper vann fra tidlig morgen til 
sene kvelden, og gir rent vann til en betydelig 

mengde mennesker. 
    Anlegget i Krishnunipalem gir daglig 
5000 liter, mens det i Ginnepalli gir 2000 
liter, og vannet kan fritt hentes av beboere i 
landsbyer rundt forbi i området.
    Staben der ute gjør en uvurderlig innsats 
i de faste prosjektene, og når det oppstår 
ekstraordinære forhold som en pandemi 
eller en naturkatastrofe, så etablerer de på 
kort tid gode rutiner for å kunne bidra til 
hjelp. Vi er takknemlige for å kunne være 
med i en så bra og fruktbar tjeneste.
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Barn fra nabolandsbyen som gleder seg over rent drikkevann.
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Rektor og elevrepresentant fra skolen på Bygland 
overrekker sjekken. 

STORSLÅTT KONSERTHELG 
- MED HJERTE FOR INDIA
Siste helga i august var det 
et fantastisk arrangement i 
Otrahallen på Hornnes, nederst 
i Setesdalen. Her har vår nye 
medarbeider Åse Marit Hegland 
i mange år invitert til en helg 
med konserter og informasjon 
om misjonsarbeidet.

TEKST   ALLAN NESET

Det hele begynte for 8 år siden da Jørgen 
Lien i sanggruppen «Rett Kurs» og Åse Marit 
fikk ideen om å sammen lage en konsert 
til inntekt for arbeidet til «Med hjerte for 
India», og slik ble det. 
    Fremdeles er god, kristen musikk et 
bærende element i samlingene, men det 
er også gitt mye plass til informasjon om 
misjonsarbeidet, og ikke minst går alle 
inntektene denne helgen uavkortet til 
misjonsarbeidet. I og med at arbeidet til 
«Med hjerte for India» nå har blitt en del av 
Evangelisk Orientmisjon, var det i år første 
gang at vi var synlige i arrangementet. 
    Det starter allerede fredagskvelden med 
konsert og kort andakt, og allerede på 
åpningsmøtet var det stort fremmøte og god 
stemning. 
    Et korps på rundt 30 frivillige sørget hele 
helga for at det var bord og stoler nok til 
alle, og at alle fikk rikelig anledning til å 

kjøpe både varm mat og kaffe og kaker. Alle 
inntekter fra matsalget gikk også til arbeidet 
i India. 
    Lørdagens samling hadde en stor 
tilstrømning, og allerede en time før oppstart 
hadde parkeringsvaktene en stor jobb med å 
dirigere biler på plass. Alle bordene i hallen 
fyltes opp, og det ble etter hvert ganske så 
fullt også på tribunen bak i hallen. Det var 
godt over 400 fornøyde deltagere denne 
kvelden. 
    Det var fantastisk å oppleve at folk hadde 
kommet fra store deler av Sør-Vestlandet, 
noen helt fra Karmøy og Kvitsøy. Åse Marit 
fortalte meget engasjert om arbeidet i India 
og om alle barna som gjennom dette arbeidet 
hadde fått et helt nytt liv. 
    Et høydepunkt var da rektor Steffen 
Røykenes fra videregående skole i Bygland 
sammen med en elevrepresentant kom 
frem for å overgi en gave fra skolens 
hjelpeprosjekt. 
    Elevene hadde med forskjellig 
dugnadsarbeid og annet samlet inn hele 
100.528 kroner, og Åse Marit kunne 
gledesstrålende motta en bokstavelig talt 
stor sjekk som viste dette. Hun takket med å 
overrekke et vakkert bilde av Per Ove Sødal 
som rektor lovte skulle få en fin plassering 
på skolen.
    Søndagens konsert foregikk i «vanlig 

gudstjenestetid». Her talte vår medarbeider 
Svein Løvdal. Gjennom hele helga var det 
som antydet mye sang. Gruppen «Rett 
Kurs» har i alle årene vært den musikalske 
drivkraften. 
    I år hadde de med seg Renate Bjorvand, 
Elisabeth Gjerde og Sara og David Åstrøm, 
sistnevnte fra Sverige.
    I tillegg til nevnte gave fra skolen på 
Bygland kom det inn 167.000 kroner i 
form av matsalg og kollekter. Med utgifter 
på rundt 50.000 gir dette et betydelig 
overskudd til arbeidet, og ikke minst er det 
en glimrende anledning til å fortelle svært 
mange mennesker om gleder og behov i 
arbeidet vi står i. 
    Vi kjenner på stor takknemlighet til alle 
som bidro til dette flotte arrangementet.

Åse Marit takker og gir skolen kunst av Per Ove 
Sødal. 

Renate Bjorvand sammen med musikere fra «Rett 
Kurs». 

Fornøyde venner fra Berøa på Karmøy som hadde 
tatt den lange turen. 

Arrangementet var svært godt besøkt. 
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KINA

MISJONSMØTER  
Vi i staben liker å komme rundt og 
treffe dere enten det er menigheter, 
misjonsforeninger, bedehusmiljøer eller 
grupper som samles i hjemmene.
Dersom noen av dere ønsker besøk, er det 
bare å ta kontakt: 

Roald Føreland 901 38 020 roald@eom.no
Svein Løvdal 470 11 782  svein@eom.no
Allan Neset 455 10 977 allan@eom.no
Åse Marit Hegland 970 24 576 aase_
pepper@hotmail.com

I tillegg til oss i staben har vi to 
fritidsforkynnere, Janne Roland og 
tidligere styreleder Arild Nordlie. De tar 
møter for oss, hovedsakelig på Sørlandet 
og Østlandet. Kan kontaktes via kontoret 
901 38 020. 

kontor. Boken koster kr. 350 innb. 
Bestilles på epost: eom@eom.no eller tel. 
901 38 020 / 455 10 977

EOM

I FUKUSHIMAS 
SKYGGE
Vi minner om 
at boken «I 
Fukushimas 
skygge», der 
misjonær Anniken 
Mori forteller om 
liv og tjeneste, 
fortsatt kan 
bestilles fra vårt

MISJONÆRENE ELSKET KINA
At de tidligere misjonærene i Kina satte spor etter seg, har vi sett 
og hørt mange eksempler på. 

Følgende beretning har vi hentet fra 
nyhetsbrevet til EØM, vår «søster-
organisasjon» i Sverige. Misjonæren som 
omtales, Verner Wester, er farfar til dagens 
styreleder i EØM, Mick Lidbeck.
    «Den 21. mars 1912 skrev misjonær Verner 
Wester i sin dagbok om etableringen av Røde 
Kors i Yuncheng. Litt over hundre år senere, 
i juni 2022, hørte den nåværende staben på 
Røde Kors kontoret at vi hadde informasjon 
om foreningens start for hundre år siden. 
    De ble svært begeistret. Den nåværende 
lederen av Røde Kors i Yuncheng hadde hørt 
at foreningen der var den første som ble 
dannet i Shanxi-provinsen, men til tross for 
iherdig leting hadde han ikke funnet noe 
nedskrevet om opprettelsen. 
    Staben ved Røde Kors kontoret 
konkluderte raskt med at Verners dagbok, 
som var publisert i misjonsbladet «Sinims 
land» 15. juni 1912, var et verdifullt historisk 

dokument. De kommenterte også de svenske 
misjonærenes arbeid i svært positive 
ordelag.
    Mer enn 100 år etter vet den store 
majoriteten av kinesere fremdeles ikke at 
misjonærene var der fordi de elsket Kina, 
og langt ifra for å skade Kina. De vet ikke at 
evangeliet som misjonærene forkynte er en 
Guds kraft og en stor hjelp til Kina, og ikke en 
medvirkning til imperialisme. 
    De tidligere misjonærene kunne ikke 
ane at kjennskapen til denne historiske 
hendelsen som hadde vært skjult i 100 år, 
skulle gjøre at mennesker fikk et innblikk 
i evangeliets sanne kraft og Guds store 
kjærlighet og nåde i innlands Kina. 
    Misjonærenes kjærlighet til Gud og til 
det kinesiske folk har vist seg konkret 
på så mange måter gjennom det aktuelle 
misjonsbladet, at man skjønner at det står en 
høyere makt bak.»

TEKST   ALLAN NESET 

 
 MØTEOVERSIKT 

ÅSE MARIT HEGLAND:  
Nævisdal bedehus:  
Onsdag 21. september kl. 19:30 
Moisund bedehus:  
Tirsdag 27. september kl. 19:30 
Tonstad bedehus: 
Søndag 2. oktober kl. 19:30  
Iveland bedehus:  
Torsdag 6. oktober kl. 19:30 
  
ALLAN NESET:  
Spjelkavik: (ring 959 45 874 for mer info) 
Lørdag 24. september kl. 19:00 
Betel Langevåg:  
Søndag 25. september kl. 12:00 
Betel Bjorbekk:  
Søndag 2. oktober kl. 11:00 
Langeland bedehus, Vanse:  
Onsdag 5. oktober kl. 19:30 
Kvarstein bedehus:  
Søndag 9. oktober kl. 11:00 
Oddernes menighetshus:  
Fredag 14. oktober kl. 19:30 
 
ROALD FØRELAND:  
Torve menighetshus, Søgne:   
Onsdag 21. september kl. 19:30 
Misjonsforum, Kristiansand Frikirke:   
Tirsdag 4. oktober kl. 19:00 
 
SVEIN LØVDAL:  
Kammerfoss bedehus:  
Torsdag 22. september kl. 19:00 
Arendal Frikirke, misjonsmøte:  
Tirsdag 27. september kl. 19:00  
Høgtun Vegårshei: 
Torsdag 6. oktober kl. 19:00 
Åkre og Nås bedehus, Kjosen, Drangedal: 
Fredag 7. oktober kl. 19:00  
Holt bedehus: 
Torsdag 13. oktober kl. 19:00  
Gjerstad Frikirke: 
Søndag 16. oktober kl. 11:00 

Mye er sådd ut i Kinas innland. 
. 
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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 alt Gud gjør selv om vi ikke kan
  se det.

- Be for lederne i våre
  samarbeidsorganisasjoner. 

- Be om en snarlig åpen dør for
  hjelpearbeidere og utstyr.

NORD-KOREA

- Takk for alle våre trofaste 
  medarbeidere og den 
  mangfoldige tjenesten de 
  får stå i. 

- Be for vårt nye prosjekt i 
  området rundt Agra. 

- Be om gode vilkår for 
  kristen virksomhet i landet. 

- Takk for Anniken og Akiras 
  mangeårige innsats med å 
  forkynne evangeliet i ord og 
  handling. 

- Be for de kristne på alle 
  stedene vi har eller har hatt 
  menigheter. 

- Be om et gjennombrudd for 
  evangeliet i landet. 

 

- Takk for alle trofaste givere 
  og forbedere. 

- Be om at stadig nye må 
  bli interessert i vårt arbeid 
  gjennom vår 
  møtevirksomhet. 

- Be om Guds ledelse over 
  planleggingen av fremtidig 
  virksomhet. 

- Takk for alt som er sådd ut av
  misjonærer gjennom mange år. 

- Be om beskyttelse og kraft for de som 
  jobber i spesielt sensitive områder.

- Be om trygge rammer for utenlandske,   
  kristne medarbeidere. 

. 

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:

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

