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Vi har også i år bestemt oss for å trykke opp vårt blad i ekstra
eksemplarer og spre det i andre publikasjoner.
Grunnen til at vi gjør det er selvsagt at vi ønsker å fortelle
flest mulig om vår virksomhet. Vi er en gammel organisasjon,
startet som Den Norske Kinamisjon i 1889 etter et besøk
av pionermisjonæren James Hudson Taylor. I de fleste av
årene etter det har vi vært tilbakeholdne med å «selge» vår
organisasjon i andre sammenhenger, også det en arv etter
Hudson Taylor. I den tid vi lever i nå er det vanskelig å bli både
sett og hørt, uansett hvor godt budskap du har å komme med.
Blant annet derfor er det få i kristen-Norge som kjenner til oss.
Siden vi har en spennende virksomhet synes vi det er leit.
Selv med en svært beskjeden hjemme-administrasjon er vi
aktive i 5 forskjellige land i Asia. Vår målsetting er å nå de minst
nådde i Asia med evangeliet. Derfor er vi involverte i prosjekter
også der hvor det er vanskelig, og på steder vi ikke kan fortelle
så åpent om. Som en av få organisasjoner har vi i over 10 år
hatt et arbeid i Nord-Korea. Her samarbeider vi med noen få
andre organisasjoner om å hjelpe det nordkoreanske folk med
næringsrik mat og rent vann. I løpet av disse årene har vi satt
opp mer enn 200 veksthus som har produsert flere hundre tonn
med næringsrike grønnsaker.
Vi har også boret brønner, bygd vannforsyningsanlegg og forsynt
enkelthusholdninger med vannrensingsutstyr. På den måten har
vi fått gjøre en stor forskjell i mange menneskers liv. Også våre
prosjekter i Kina er sensitive å omtale, men vi gleder oss over å
kunne ha et engasjement i dette store landet hvor det hele startet
for oss. Arbeidet vårt i India er for tiden det mest omfattende,
og her opplever vi å bidra til både helse og frelse. I Japan har
vi vært involvert i menighetsbyggende misjon i over 70 år, og
arbeidet der fortsetter. Vårt nyeste prosjekt er et samarbeid med
en svensk organisasjon med å gi opplæring og støtte til kristne i
Mongolia.

LÆR MER
/orientmisjonen

Les gjerne bladet vårt og bli bedre kjent med oss.

www.eom.no
Forsiden: Nordkoreansk bonde henter
vann i en gammel brønn.

Allan Neset
Neset
Allan
Ansvarligredaktør
redaktør
Ansvarlig

Misjonskveld i Kristiansand Frikirke
Siste mandag i september inviterte Evangelisk Orientmisjon
sammen med Frikirken i Kristiansand til misjonskveld med Jan
Gossner.

Jan Gossner i indisk antrekk for anledningen.
TEKST ALLAN NESET

Tema for kvelden var «India - Kirke og
misjon i verdens største demokrati», og det
var et svært interessant foredrag Gossner tok
oss med på.
Gossner, som selv var pastor i denne
menigheten i en årrekke, har en lang og
mangfoldig bakgrunn med både menighet
og misjon, og han har lenge vært tilknyttet
organisasjonen Christ Disiple Fellowship i
Kolkata og dens leder Arabinda Dey.
Dette er en organisasjon som vi i
Orientmisjonen har etablert et samarbeid
med, og det er en kontakt vi setter stor pris
på.
De driver et viktig arbeid blant fattige i
storbyen Kolkata, og det er godt å kunne
støtte opp om en virksomhet som gjør en stor
forskjell i menneskers liv, og som gir hjelp for
dagen og håp for tiden som kommer.
I tillegg til å fortelle om denne
organisasjonens historikk og arbeid, delte

Gossner med stor innsikt også andre fakta
om India som sådan, og ikke minst fra
kristenhetens historie i dette enorme landet.
Vi fikk del i en kirkehistorie helt fra
apostelen Thomas kom hit rundt år 50 til
dagens situasjon med økende forfølgelse i
enkelte områder av landet. Vi fikk også høre
om pionerer som William Carey, Mor Theresa
og norske Olav Hodne.
Samlingen var godt besøkt, og jeg tror alle
opplevde at de hadde fått mye igjen denne
kvelden, både av kunnskap om «verdens
største demokrati», og kjennskap til Herrens
velsignelse gjennom sine tjenere.
Orientmisjonens daglige leder, Roald
Føreland, ledet kvelden, og Camilla Wiig
Wennesland gledet oss som så ofte før med
vakker sang og musikk. Jan Gossner kommer
gjerne på besøk i andre menigheter og deler
dette foredraget. Ta kontakt med kontoret om
man er interessert.
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se at alt er på plass. I den senere tid har vi
fått kontakt med en organisasjon som setter
opp veksthus ved skoler og samtidig tilbyr
opplæring i grønnsaksproduksjon, altså en
jordbruksskole.
Rent drikkevann
Så snart det er mulig reiser vi inn og setter
i gang med boring etter rent drikkevann. Vi
har to samarbeidspartnere som driver med
dette, og de venter bare på å komme i gang
igjen.

Muligheter i Nord-Korea
Offisielt har de erklært “seier” over korona-pandemien. Noen
hundre tusen var smittet, og det er meldt om 74 dødsfall. I
virkeligheten er nok situasjonen svært vanskelig.
TEKST ROALD FØRELAND

Hvordan er situasjonen i Nord-Korea nå?
Det er grunn til å tro at korona-pandemien
har rammet Nord-Korea hardere enn
andre land av to grunner: 1. Svært få
hadde tilgang til vaksine. 2. Store deler av
befolkningen er underernært og det påvirker
immunforsvaret, og man blir mindre
motstandsdyktig mot sykdom.
Det er svært lite informasjon tilgjengelig
nå som det er så stengt, men vi håper at
det åpner seg snart slik at vi kan gjenoppta
arbeidet.
De siste to årene har det vært
tilsynelatende helt stengt i Nord-Korea. Men
det er ikke helt riktig, for vi har blitt gjort
kjent med at det har vært noen muligheter
åpne, selv under pandemien.
Flere av våre samarbeidspartnere har
lokalt ansatte, og de har i noen grad kunnet
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fortsette med matproduksjon og distribusjon.
De har ikke kunnet importere noe, men de
har vært i stand til å kjøpe mat lokalt, slik
som for eksempel soyabønner.
Dessuten har firmaer som har lokalt
ansatte hatt anledning til å sende penger til
mat til sine ansatte.
Nå fikk vi nylig melding om at grensen
mot Russland er åpnet, og flere av våre
samarbeidspartnere vil kunne gjøre seg nytte
av det.
Veksthus og opplæring
Matproduksjon er fremdeles et hovedfokus
i våre prosjekter. Under pandemien har
vi finansiert to veksthus. Vi har fulgt
byggeprosessen ved at en kontaktperson inne
i Nord-Korea har tatt bilder og sendt ut. Vi
ser frem til at det blir mulig å reise inn og få

NORD - KOREA
Innbyggere: 25 millioner
Hovedstad: Pyongyang
Statsleder: Kim Yong Un
Brutto nasjonalprodukt pr. innbygger:
17.000 kr (Sør-Korea har 420.000 kr, Norge
640.000 kr)
Stor matmangel: Minst 50% av
befolkningen er underernært
EOMs prosjekter: Matproduksjon og rent
drikkevann

Vennskap bryter ned fiendebilder
Når vi, forhåpentligvis, kan begynne å reise
igjen til neste år, satser vi på å ha turer der vi
kan ha fellesskap med nordkoreanere. Dette
har vært mulig tidligere år.
Vi har sett mange eksempler på at
vennskap og samarbeid er med på å bryte
ned de sterke fiendebilder som er skapt
gjennom mange år.
Det er også mulig å reise til Nord-Korea
som lærer. Ta kontakt om du er interessert i
det. Det er ikke så mye penger å tjene på det,
men man får dekket kost og losji.

Forventning om stor vekst.

Matproduksjonen holdt frem, også under pandemien.
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Endelig full barneleir igjen

Lek hører med når barn samles.

Juhani Halonen og kona Suhasini har mange ganger arrangert
barneleir. I pandemitiden ble dette noe redusert, men i år kunne
de endelig samle barna igjen. Her forteller Juhani fra årets
arrangement:

morgen ble barna delt inn i fem grupper
avhengig av ansiennitet, klasse og alder.
I år hadde vi med oss nesten 50 frivillige
medarbeidere.
Ettersom vi i år hadde mange lærere
og frivillige, delte vi hver gruppe inn i
forskjellige undergrupper. Vi distribuerte
materiell i form av arbeidsbøker,
salmebøker, merker, penner, blyanter,
fargestifter etc. til alle gruppene. De fikk
også tildelt gode overnattingsmuligheter på
stedet.
Takket være god økonomiske støtte fra
Norge var vi i stand til å gi alt til barna. Alle
barna ble behandlet med stor omsorg og i
en hjemmekoselig atmosfære i dagene for
oppholdet.
Vi har gitt dem god innkvartering. Alle
lærerne får ansvaret for å ta vare på sine
klassebarn i alle aspekter. Vi har gitt dem
gode og sunne måltider og også litt snacks og
søtsaker innimellom. Alt vi planla på forhånd
var vi i stand til å gjennomføre, og det er
takket være vennlig støtte og forbønn fra
Norge.
I løpet av leiren hadde vi invitert et team
som kom og hadde spesielle aktiviteter
for barna. Det var både dukketeater og

trylleshow, og også det falt selvsagt i god
smak hos barna.
Den siste dagen gjennomførte vi en
vandring gjennom gatene sammen med alle
barna. Det ble lagt stort merke til og folk
langs veien fikk med seg både slagord og
sang fra barna. Vi hadde kjøpt inn capser
i forskjellige farger og med logo til barna,
så det var et fargerikt opptog som vandret
gjennom gatene i landsbyen. Det ble et sterkt
vitnesbyrd.
På den siste dagen hadde vi invitert alle
foreldrene til barna og også pastorer fra de
forskjellige menighetene, samt landsbyens
eldste.
Barna hadde da en forestilling hvor de
viste frem noe av det de hadde lært på
leiren. De voksne gjestene ble servert kjeks
og drikke, og de var meget imponert og rørt
over det de fikk oppleve.
Det hele ble avsluttet med middag for alle
barna, deres foreldre, gjester, landsbyboerne,
og alle som deltok på arrangementet. Det ble
noen fantastiske dager hvor barna fikk seg
en god opplevelse og også fikk med seg mye
som kan bli viktig ballast senere i livet.
Så igjen, en stor takk til givere og forbedere
i Norge.

TEKST JUHANI HALONEN

Ved Guds nåde og ved deres bønner
og økonomiske støtte, var vi i stand til
å arrangere barneleir igjen med stor
entusiasme.
Vi er virkelig velsignet som kan
gjennomføre dette viktige opplegget på
vellykket vis. Vi opplever det nødvendig
for den oppvoksende generasjonen av barn
som er utsatt for så mye påvirkning fra
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forskjellige miljøer, at de også får anledning
til å bli kjent med den altoverkyggende
kjærligheten i den kristne tro.
Etter to års pause på grunn av korona,
kunne vi endelig starte opp igjen. I år var det
hele 472 barn som ble med og alle viste stor
interesse og entusiasme.
Første dag hadde min kone Suhasini
oppvarmingsklasse for alle barna, og neste

Spente jenter på barneleir.
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Evangelisk Orientmisjon, hvor er vi?
Kina

- Unådde folkegrupper
- Barnehjem

Japan

- Bibeloversettelse
minoritetsspråk

Nord-Korea

India

- Evangelister og pastorer
- Barnehjem

- Menighetsarbeid
- Humanitær hjelp
- Opplæring av evangelister - Lavterskeltilbud

- Helsehjelp
- Yrkesopplæring

- Veksthus og matproduksjon
- Kompetanseoverføring

- Rent vann
- Vennskap

Hvem er vi?
Evangelisk Orientmisjon er en tverrkirkelig organisasjon som i alle år har hatt støttespillere
fra forskjellige grupperinger i norsk kristenhet. Vi er der vi er takket være trofaste givere og
støttespillere som er selve grunnstammen i vårt arbeid.
Under ser dere et bilde av stab og styre. Selv om vi bare har 3,6 lønnede stillinger har vi mange
gode frivillige medarbeidere og også et aktivt styre. Bildet som er tatt foran vårt kontor i
Ynglingeforeningen i Kristiansand, er fra årets strategisamling.

Leif A. Grødem
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Øystein Holte

Svein Løvdal

Gjermund Sødal

Øyvind Dovland

Martin Andersen

Anne M. Bjerke

Roald Føreland

Anne J. Botterud

Åse M. Hegland

Allan Neset

Kathrine Svendsen

Marianne Elle

Rolf M. Næss
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Startet barneskole i Agra, India
Det er mye nød og fattigdom i
India, og mye av det er på grunn
av at kastesystemet lever i beste
velgående blant de fleste i India,
spesielt i landsbyer og blant
de som har hatt lite eller ingen
skolegang.
Åse Neset
Marit Hegland
Allan
Prosjektmedarbeider
Ansvarlig
redaktør
Offisielt er kastesystemet avskaffet, men
det lever dessverre i praksis mange
steder. Det sitter så hardt i kulturen og i
mentaliteten at det er vanskelig å jobbe imot.
Grunnen til at dette er viktig er fordi det
går på menneskeverd, rettigheter, misbruk
av mennesker, overgrep, slavearbeid,
barnearbeid og barneekteskap.
Det som kan hjelpe mennesker ut av dette
er å gi barn god utdannelse, lære dem om
likeverd og respekt og å gi dem tro på at de
kan gjøre en forskjell. At de kan få jobb og
forsørge både seg selv og familien sin.
Vi ønsker også gjennom dette å gi dem
evangeliet om Jesus gjennom sanger og bønn.
Det vil kunne gi dem det beste; frelse og håp
for liv og evighet!
Skolen i Agra i India har gått fra 60 elever
ved oppstart i oktober ‘21 til 160 elever i dag.
Det er pastor Gupta, leder av Grace gospel
fellowship, som leder arbeidet i Agra.
Første etasje på skolen sto ferdig i 2021, og
de første elevene og lærerne begynte i okt.
2021. Dette er i et område utenfor sentrum
av Agra nord i India.
Her var det ikke mange skoler i området,
så flere av barna i nabolaget fikk ikke
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De minste skolebarna har laget morsdags-kort.
gå på skole i det hele tatt. Det er fattige
familier, bønder og familier med enkle
levekår som bor rundt om i dette området.
Skolen er på et «høyt nivå», dvs. at det er en
«English medium» skole der mesteparten av
undervisningen foregår på engelsk.
Slik blir elevene gode i engelsk, og det blir
da lettere å få jobb når de blir voksne. Alle
lærerne på skolen har lærerutdanning. I
første omgang har vi fått godkjennelse til å
drive skolen fra 1.-5. klasse.
Vi har også noen barn i «nursery school»
som er klasser før 1. klasse, som en slags
førskole. Dette er en kristen skole, og den
heter: «Grace Convent school».
Vi får lov til å be med barna, synge kristne
sanger og lære de bibelfortellinger og om de
kristne høytider. Samtidig så må de også lære
om andre religioner og festivaler slik som på
skolene i Norge.
Vi er så takknemlige for å kunne lære
barna om Jesus gjennom sanger, bønn og
bibelfortellinger. Det er også en utrolig
velsignelse å kunne gi de et kristent verdisyn
og menneskesyn.

Evangeliet om Jesus er for alle mennesker,
vi skal være gode mot hverandre, elske Gud
og vår neste som oss selv. Kastesystemet i
India forteller at noen er mindre verd enn
andre - til og med verdiløse. Vi vil lære barna
at vi alle er like verdifulle i Guds øyne!
«English medium skoler» er dyre skoler for
elever i India. Vi ønsket å gi gratis skolegang
til alle, men fikk ikke det godkjent av
myndighetene. Men vi fikk lov til å legge oss
på svært lav betaling.
Elevene betaler selv ca. 1,5 kr dagen, og
kjøper deler av skoleuniformen selv. Dette er
så lite at til og med de som er fattige kan få
mulighet til å gå på vår skole!
Vi fikk lov av myndighetene til å gi 25 av
de aller fattigste helt gratis skolegang og hele
skoleuniformen. Dette er kjempeflott, men vi
håper på enda flere etter hvert.
Skolen følger en gitt læreplan for å gi
elevene best mulig læring i alle fag. De
tar undervisningen på alvor og har faste
foreldrekonferanser med barnet og en
foresatt. Der går man gjennom hvert barns

utvikling på skolen. En rektor, 8 lærere og
annet personell får skolen til å rulle og gå.
Dette har skapt arbeidsplasser, noe som også
er svært bra i India!
De er kjempeflinke til å markere spesielle
dager som f.eks. morsdag, barnas dag,
lærerens dag, fruktdag mm. De får kreative
oppgaver og er kjempegode til å jobbe
med kunst og håndverk. Utflukter og
aktivitetsdager hører også med!
Vi har en buss tilknyttet arbeidet, som
blant annet blir brukt til dette. Da er det ofte
litt snacks å få fra skolen sin side.
Vær gjerne med å be for arbeidet og for
videre godkjennelse av skolen.
Papirarbeid knyttet til offentlige
godkjennelser i India kan ofte være en
utfordring, spesielt for oss som driver
kristent arbeid. Kristne nord i India
opplever økende forfølgelse og ofte press fra
myndighetene, så gjerne vær med i bønn.
Takk til alle dere som er med oss i dette
arbeidet. Vi er så takknemlige for muligheten
til å drive denne skolen!

Noen av våre ansatte på skolen under feiringen av «independence day».
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ÅRETS STRATEGISAMLING
Også denne høsten har vi samlet stab og styre til en samling hvor
vi samtalte om vårt arbeid og våre prioriteringer.
TEKST ALLAN NESET

Etter noen år med samling i Oslo og Nittedal,
holdt vi i år møtet i tilknytning til vårt kontor
i Kristiansand, og styreleder Rolf Martin
Næss kunne i år ønske velkommen til hele 14
deltakere.
Vi opplever at disse samlingene har
stor nytteverdi og gir et godt grunnlag for
utarbeidelse av planer og målsettinger.
Vi er en liten organisasjon med et svært
mangfoldig og omfattende arbeid, og vi
har de siste årene hatt en betydelig vekst
både når det gjelder gaveinntekter og antall
prosjekter vi er involvert i.
Når staben kun har mellom 3 og 4 i ansatte
stillinger, er det godt å kunne ha med seg
både frivillige samarbeidspartnere og et
fulltallig styre i arbeidet med å «stake ut
kursen» for fremtidig virksomhet.
Noe av tiden sammen ble brukt på en
gjennomgang av de prosjektene vi støtter i 5
forskjellige land i Asia. Både pandemien og
enkelte lands økende motstand mot kristen
virksomhet har gjort at vi har hatt spesielle
utfordringer som vi takker Gud for at har løst
seg på måter det har.
Vi kunne derfor konkludere med at
arbeidet gikk godt. Vi berører enormt mange
mennesker gjennom vårt arbeid og er
ydmykt takknemlig over mennesker vi får
gjøre en forskjell for. Vi opplever virkelig at
vi sprer håp der det trenges mest.
Hovedsakene vi samtalte om videre i
samlingen var om kontroll og oppfølging av
de midlene vi forvalter var tilfredsstillende,
om dette med øremerking av gaver fungerte
bra, og også om vi bør se på organisasjonens
navn, om tiden er moden for å skifte navn på
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EN GOD MÅTE Å STØTTE ARBEIDET I KINA
Som en opprinnelig «ren»
Kinamisjon vil vi alltid forsøke
å ha et fokus på dette landet.
Flere forhold gjør at det den
senere tiden har vært vanskelig
både å følge opp, og å omtale
de forskjellige prosjektene vi til
enhver tid er involvert i.
TEKST ALLAN NESET

Marianne Elle innledet med mange gode innspill til
samtalen om rekruttering og markedsføring.

både organisasjonen og vårt blad.
Vi konkluderte med at oppfølging av
midlene var bra. I de største prosjektene har
vi månedlig kontakt med medarbeiderne
ute. Det kan være utfordrende å følge opp
de prosjektene vi støtter i spesielt sensitive
områder, men også her har vi bygget
tillitsforhold vi finner tilfredsstillende.
Når det gjelder hvordan våre innsamlede
midler brukes, er vi glad for å kunne
konstatere at 88 % overføres prosjektene.
Det er også slik at en del utgifter her i
Norge er direkte prosjektrelaterte, så det som
brukes på administrativt hjemmearbeid er
under 10 %.
Når det gjelder en eventuell fremtidig
navneendring er det noe vi ikke vil haste inn
i. Vi ser både fordeler og ulemper med et
skifte, og vil vurdere dette nøye i tiden som
kommer.

Vårt hovedfokus har i mange år vært knyttet
opp til barnehjem for funksjonshemmede
og også spredning av Guds ord. Med en
målsetting om å nå de minst nådde har vi en
klar formening om at det er viktig at alle kan
ha tilgang på Guds ord på et eget språk.
Vi har derfor vært engasjert i
oversettelsesarbeid til minoritetsspråk og til
tider også av distribusjon.
Vi samarbeider også med en organisasjon
som blant mye annet har et prosjekt for å
hjelpe kvinner til jobb. Dette er kvinner som
av forskjellige grunner har vanskeligheter
på det generelle arbeidsmarkedet, og som

rt
4 ko kr
00
for 1

gjennom dette prosjektet jobber med å
skjære ut kort i flotte motiver.
Dette er et arbeid som er av en slik art
at det er lett for oss å åpent støtte det, og vi
har i flere år formidlet disse kortene til våre
lesere. Nå venter vi en ny forsyning kort i
nær fremtid, og vi vil derfor igjen anbefale
disse på det varmeste.
Ved å kjøpe disse er du med på å støtte et
viktig arbeid, og du kan glede både deg selv
og andre med å gi disse videre. Det er flotte
kort med tekst på norsk, og de kommer ferdig
med konvolutt.
Ta kontakt med kontoret på eom@eom.no
eller tlf. 9013 8020 for bestilling.

Hvert eneste kort skjæres ut for hånd.
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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 alt som har blitt sådd ut ikke
skal vende tomt tilbake.
- Be for våre medarbeidere som jobber
med å bedre livet for barn med
handicap.

- Takk for bekreftelse på at mange har
blitt hjulpet, også i den nedstengte
pandemi-tiden.
- Be for de som lider for sin tro.
- Be om at det snart må åpnes opp og for
en ny giv i hjelpearbeidet.

- Be for våre kontakter som jobber med
minoriteter.

.
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 at vi stadig kan
utvide vårt arbeid i denne
folkerike nasjonen.

- Takk for at vi i over 70 år
har fått være med å spre ut
evangeliet.

- Be for alle våre
samarbeidspartnere at de
må få kraft og visdom.

- Be for arbeidet i Global
Mission Center at de må
se stadig nye bli lagt til
menigheten.

- Be om gode arbeidsvilkår
for kristen virksomhet.
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- Be om Herrens vedvarende
velsignelse over familien
Mori.

Vinduer
Dører
Garasjeporter
Ovner

NORGE
- Takk for stabil vekst i vårt
arbeid.

”Vi sender over hele landet.”

Løvdals Trevare
Løvdals
Trevare

- Be for stab og styre at vi
alltid kan være i Guds plan
og ledelse med vårt arbeid.
- Be om økt interesse blant
menigheter for å nå de
unådde.

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

Nord-Korea,
i ferd med å åpne igjen?
Nord-Korea har vært nesten hermetisk
lukket under korona-pandemien. Uten at
vi har skrevet mye om det i bladet, har vi
likevel kunnet bidra med noe hjelp i form
av pengestøtte til fattige familier og kjøp av
soyabønner og annet for matproduksjon.
Brød, ris og soyamelk har blitt distribuert
til barnehjem og andre institusjoner for
sårbare grupper i samfunnet. Samtidig har
drivhusene som vi har levert, produsert
tonnevis med næringsrike grønnsaker.
Matmangelen er trolig større enn noen
gang akkurat nå.
Nå har vi fra flere kilder fått indikasjon om
at grensene er i ferd med å åpne seg, og vi
ønsker å trappe opp virksomheten fremover
mot vinteren.

Takket være din gave
kan vi gjøre det!
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!

