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Overvinn det onde med det gode
La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med 
det gode (Romerne 12,21).

Dette er en formaning fra Paulus til menigheten i Roma. En by 
som var preget av mange former for ondskap og, ikke minst, 
brutal forfølgelse av kristne. Hele menneskehetens historie 
er full av ondskap, og den tiden vi nå lever i er preget av krig, 
undertrykkelse og lidelse. Det er lett å bli grepet av motløshet og 
apati.

Som kristne er vi kalt til å være lys og salt i denne verden. 
Vi er kalt til å overvinne det onde med det gode - ja Bibelen 
oppmuntrer oss, til og med, til å elske våre fiender. Det er faktisk 
kun kjærlighet som kan overvinne hat. Vi er kalt til å formidle 
håpet fra Ham som kom til jorden.

Julegaver

Julens store gave er at Gud ble menneske. Tradisjonen med å 
gi hverandre julegaver henspeiler på denne store gaven. La oss 
bruke denne julen på å gi gaver som kan være med å tenne lys 
i mørke for mennesker som lever under vanskelige kår. De som 
opplever krig, matmangel og undertrykkelse. I denne utgaven av 
bladet finner du mange julegavetips.

Så vil jeg også benytte anledningen til å ønske alle våre 
støttespillere en god jul. 

Med din hjelp sprer vi håp!

Jeg har i mitt arbeid møtt mennesker som 
tror at nå må da alle folkegrupper være 
nådd, men det er langt i fra det faktiske 
forhold. Det finnes mange som pr. dags dato 
aldri har hørt evangeliet om den korsfestede 
og oppstandne Jesus Kristus. 
    For å være mer konkret finnes det i verden 
17.428 registrerte folkegrupper. Av disse er 
7415 unådd, det vil si rundt 42,5 %. Det er 
fort å tenke seg at da finnes nok de unådde i 
særdeles små folkegrupper, og at de dermed 
ikke utgjør så mange mennesker. Dette er 
ikke tilfellet. 
    Faktisk er det blant verdens rundt 8 
milliarder mennesker hele 3,37 milliarder 
som tilhører de unådde gruppene, også dette 
42,5%. 
    Dette er tall som utfordrer oss, og også 
kaller på oppfinnsomhet siden mange av 

Også i år har over 30 kristne organisasjoner og menigheter gått 
sammen for å rette fokus mot det faktum at det fremdeles finnes 
svært mange unådde folkegrupper i verden. 

TEKST   ALLAN NESET

ÅRETS UNÅDD-KONFERANSE

de unådde befinner seg i områder hvor 
tradisjonell misjonsvirksomhet er helt 
utelukket. I Evangelisk Orientmisjon har 
vi som mål å nå de minst nådde i Asia med 
evangeliet. 
    I India, det landet hvor vi for tiden har 
desidert mest virksomhet, finnes det 2373 
folkegrupper. Av disse er hele 2135 unådde.
Dette enormt folkerike landet har hele 69 
millioner mennesker som tilhører de nådde 
folkegruppene, men dette tallet som i mange 
land ville ha vært gledelig høyt, utgjør bare 
4,9% av befolkningen. 
    Det er ufattelige 1,342 milliarder 
mennesker i dette landet som tilhører de 
unådde folkegruppene. 
    Vi ønsker å nå ut til stadig nye mennesker 
i India, og vil fortsatt være involvert i et 
mangfoldig arbeid for å nå de minst nådde.

Allan Neset sammen med Gunnar Andås fra Sporos 
som vi samarbeider med for å gi unådde Guds Ord 
på eget språk. 

“Faktisk er det blant verdens 
rundt 8 milliarder mennesker 

hele 3,37 milliarder som 
tilhører de unådde gruppene.”

EOM

Roald Føreland
Daglig leder, EOM
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NORD-KOREANORD-KOREA
EOM

Nå har de fått melding om at det er mulig å 
frakte inn mat, og at de får garantier om at 
maten distribueres til mennesker som er i 
akutt nød. Målet i første omgang er å ta inn 
200 tonn med ris. Det vil koste to millioner 
kroner. 
    Det er foreløpig ikke mulig for 
utlendinger å komme inn for å monitorere 
distribusjonen, men vår samarbeidspartner 
har stor tillit til at lokalt ansatte vil sørge for 
at distribusjonen vil foregå på en god måte.
    Risen kjøpes i Kina og fraktes til grensen 
i store lastebiler. Nordkoreanske sjåfører 
overtar og leverer på distribusjonssentre 
hvor man fordeler til institusjoner som 
barnehjem, eldresenter og fattige familier.
Tidligere har både denne og andre 
organisasjoner fått mulighet til å gi mat til 
sine lokalt ansatte, men nå åpnes muligheten 

I de siste dagene har vi hatt samtaler med en samarbeidspartner 
som har arbeidet og bodd i Nord-Korea siden 2005. De måtte, som 
alle andre utlendinger, forlate landet i 2020. 

TEKST   ROALD FØRELAND

Sekker med ris klare for distribusjon. 

til å gi kjærkommen hjelp til store deler av 
befolkningen.

Matvare-usikkerhet
Nord-Korea er det landet i verden som har 
størst matvare-usikkerhet. Mer enn 50% av 
befolkningen sliter med underernæring.
    Dette er tall fra før 2020. Under pandemien 
har landet vært nesten hermetisk lukket, og 
det er grunn til å tro at det er mye verre nå. 
Derfor er det en kjærkommen gave med ris. 

10 kg er 100 kr 
100 kg er 1000 kr
1000 kg er 10000 kr

Vi forutsetter at de kan supplere med lokalt 
produserte grønnsaker eller det som er 
tilgjengelig av annen mat.
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Nord-Korea åpner for 
import av mat

Stort behov for 
dyrking av næringsrik mat



INDIA

Dette gjelder også flere steder i India. I 
flere av de landsbyene hvor våre 
samarbeidspartnere i Evangelistens 
Helping Hand (EHH) har sitt nedslagsfelt, 
er det ingen selvfølge å ha rent vann 
tilgjengelig.
    Ved hovedkontoret i Krishnunipalem 
har man i lengre tid hatt et større 
vannrenseanlegg som frembringer flere 
tusen liter rent vann hver dag, som deles 
ut til nærliggende områder. 
    Dette hjelper mange, men behovet er 
stort og det er ikke alle som har geografisk 
nærhet til denne kilden. I forbindelse 
med at vi nylig hadde en gruppe ute for 
å besøke våre prosjekter, var det 2 som 
hadde et spesielt ønske om å jobbe med 
vannprosjekter. 
    Gunnar Solås og Øyvind Dovland 
har begge erfaring med etablering av 
vannposter gjennom flere opphold i Nord-
Korea, og var derfor godt forberedt for 
oppgaven.
    De har i løpet av forholdsvis få dager 
i India vært med å jobbe frem flere 
brønner med tilhørende anlegg både i 
landsbyer i nærheten av hovedkontoret, 

Her til lands er vi i den lykksalige situasjonen at vi har 
tilgang på mye og godt drikkevann. Mange steder i verden 

er forholdene helt annerledes.

TEKST   ALLAN NESET

NØDVENDIGHETEN  
AV RENT VANN

men også på steder som ligger 6 timers 
kjøretur borte. 
    Det som slår oss både her, og også 
tidligere i Nord-Korea, er hvilken enormt 
stor forskjell man kan gjøre når det er 
snakk om det å fremskaffe rent vann. Både 
med tanke på tid og økonomi krever det 
beskjeden investering å gi vann til de som 
ikke har det. 
    I tillegg til brønner og vannanlegg, har 
de også med seg vannfiltere som enkelt 
kan brukes til å rense vann i den enkelte 
husholdning. 
    Også dette har med godt resultat blitt 
utprøvd i Nord-Korea, og gjør at de som
har tilgang på vann som dog ikke er rent, 
kan rense dette i sitt eget hjem med enkle 
hjelpemidler.
    I arbeidet med å gi folket vann benyttes 
også anledningen til å vitne om Livets 
vann, Jesus. Han som sa at den som 
drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri i 
evighet mer tørste. 
    Vi ønsker i vårt arbeid å møte 
menneskers behov, både til kropp, sjel og 
ånd, og det oppleves svært meningsfullt å 
støtte slike vannprosjekt.

Boreutstyr gjøres klart. Øyvind Dovland har demonstrert hvordan vannfiltrene fungerer, og Prasanth Halonen 
og folk fra landsbyen følger spent med. 

Øyvind Dovland og Gunnar Solås har delt ut vannfilter til landsbyboere. 
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En gruppe misjonsvenner 
fra Norge besøkte nylig 
vårt arbeid i India, og fikk 
oppleve et mangfoldig arbeid. 
Vi håper å arrangere en ny 
gruppetur til India neste år, og 
planlegger også tur til Japan 
og forhåpentligvis også Nord-
Korea.

GLIMT FRA 
ARBEIDET I INDIA 

INDIA

Lederen for landbruksarbeidet, Kishore Halonen, 
viser stolt frem noe av avlingen. 

Gruppen fra Norge overværer åpningen av kjøreskolen som Evangelistens Helping Hand har startet. 

Glade barn i Agra. Sy-elev viser frem eksamensarbeidet. 
Gruppen fra Norge er med et av de mobile 
helseteamene på landsbybesøk. 

En av begivenhetene som gjestene fra Norge fikk 
med seg var innvielse av en ny kirke. Vi har tidligere 
skrevet om Erna Lindal som solgte huset sitt og gav 
pengene til arbeidet i India. Noen av pengene ble 
brukt til å bygge en kirke som nevøen, Øyvind Aasen, 
fikk gleden av å innvie.
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Denne gangen var det Ljosheim og Ådland 
bedehus som stod for tur, og det ble noen 
fantastisk gode samlinger. 
    Det første møtet på Ljosheim samlet 
over hundre mennesker, og det var stor 
mottakelighet for både forkynnelse og 
informasjon fra arbeidet, denne kvelden med 
fokus på India. Noe som virkelig var med å 
«løfte» møtet var sangen til mannskoret «Be-
gjengen» (se egen faktadel). 
    Også møtet på Ådland ble en utrolig fin 
samling. Dette er et mindre bedehus, uten 
at det la noen demper på stemningen. Også 
her var det en svært lydhør forsamling som 
gledet seg over både misjonsinformasjon og 
forkynnelsen av Guds ord. 
    Innimellom dette fikk Åse Marit også 
anledning til å besøke gamle kjente på 
Klippen, Den Frie Evangeliske Forsamling på 
Vea.
    Her ble hun spontant oppfordret til å dele 
og fortelle om sitt mangeårige India-arbeid 
som nå har blitt en del av virksomheten til 
Evangelisk Orientmisjon. 

Som vi stadig minner om 
bæres vår virksomhet av 
mange trofaste foreninger og 
støttegrupper. Et sted hvor vi 
har lang tradisjon og mange 
støttende bedehus er Karmøy. 
Det var derfor helt naturlig at 
vår nyansatte medarbeider, Åse 
Marit Hegland, ble med dit for å 
bli kjent med noen av disse.

TEKST   ALLAN NESET

KARMØY - EN 
TROFAST STØTTE

Be-gjengen er en mannsgruppe som 
ble startet i 1989. Før kalte de seg bare 
mannsgruppe-Karmøy, men misjonens 
tidligere leder Frank Kongstein synes Be-
gjengen kunne være et passende navn.
    Etter noen år hvor de samlet seg 
hjemme hos hverandre og ba for 
arbeidet, slik også deres koner gjorde i 
diverse kvinneforeninger, tok det en ny 
vending i 2002.
    Da fant de ut at i stedet for disse 
samlingene, kunne de heller dra rundt 
på grisgrendte bedehus med liten 
virksomhet og tilby sang og vitnesbyrd. 
Slik ble det. 
    Hundsnes bedehus som i ettertid har 
blitt nedlagt og solgt var første stedet, og 
siden har det gått slag i slag. Etter hvert 
ble det 11 bedehus som får fast besøk en 
gang i året, kun i juli tar de ferie. 
    I disse 20 årene har de hatt 188 møter, 
gledet mange med sine friske sanger 
og gode vitnesbyrd, og samlet inn flere 
hundre tusen til misjonens arbeid.
    Gjengen hadde også en 
«gjesteopptreden» i Oslo i forbindelse 
med et årsmøte. Det var året da primus 
motor Ivan Wiik skulle takkes av etter 
flere tiår i misjonens hovedstyre og ble 
overrasket av sine sangbrødre. 

EOMEOM

For ca. 4 år siden på en “Rett Kurs” konsert 
i Mandal, sier Paul til sin kone Eva: “Det 
var som om Jesus sa til meg at når jeg blir 
70 år, skal jeg feire den med “Rett Kurs” 
konsert i Vanse. Og inntekten skal gå til 
Med Hjerte for India”.
   Sommeren 2020 fikk Paul hjerneblødning 
i lillehjernen og ble flydd med helikopter 
til Oslo. Hadde han kommet inn en halv 
time senere, hadde han ikke overlevd, sa 
legene. 
    Han sliter fortsatt litt med tale, balanse 
og høyre arm, men klarer seg nå ganske 
godt. Hele tiden har han vært opptatt 
av konserten for «Med hjerte for India», 

Paul Heskestad og kona Eva har i flere år vært glad i å høre på 
sang-gruppa “Rett Kurs”. Etter å ha hørt om misjonsprosjektet 
til Med hjerte for India under en konserthelg med “Rett 
Kurs” på Byglandsfjord, så fikk spesielt Paul et hjerte for 
misjonsarbeidet. 

forteller kona Eva. Han var opptatt av at 
han ikke måtte dø før sin 70-årsdag. 
    1. okt -22, godt over to år etter slaget, 
feiret Paul sin 70-årsdag i Misjonskirken 
på Vanse. Rundt 150-200 mennesker møtte 
opp og fikk en herlig konsert av “Rett 
Kurs” og Renate Lervik Bjorvand. 
    Jeg var invitert for å fortelle alle 
gjestene om misjonsprosjektene til Med 
hjerte for India, og takket Paul for å ha 
ønsket gaver til misjonen istedenfor til seg 
selv. 
    Denne kvelden var til velsignelse for 
mange, og det kom inn 37 000 kroner til 
arbeidet i India. 

70-års dag med gratis konsert og 
kollekt til «Med hjerte for India»!

Foto: Bjørn Hoel, Lister 24. 

Etter lang koronapause er endelig Be-gjengen i full 
gang igjen.

Allan Neset
Ansvarlig redaktør

Åse Marit Hegland
Prosjektmedarbeider 

10 11



JAPAN

Gledelig jul

Hjertelig hilsen fra 
Mori-familien i Japan

“For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 
Herredømmet er på hans skulder, og hans 
navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, 
Evig Far, Fredsfyrste.”  Esaias 9:2.
    Vi vet at Han som kom, skal komme igjen 
og “sette alt i rette skikk”. Så kan vi feire 
Hans komme med glede og i forventning.
    Her i Iwaki på 340.000 innbyggere går 
omtrent alle de kristne små menighetene 
igjen sammen om å markere hva julen betyr 
med en felles julekonsert i offentlig flott 
lokale. 
    Det blir sang og vitnesbyrd av 
gospelsangerinnen Lauren Horii, og videotale 
av hennes far, tidligere amerikansk mester 
i bryting, Arthur Holland, som nå går til 
fots mens han bærer et svært kors (på hjul) 
gjennom Japan på langs for tredje gang, for å 
få mest mulig anledning til å tale evangeliet 
til folk.
    Flott om vi kan få forbønn for dette 

arrangementet 10. desember som Akira 
er leder for. Også i år har vi holdt gående 
menighetens mange møter hele året her i 
Iwaki. Cross Café ble holdt stengt da Hanna 
var med Akira og meg til Norge i april-mai i 
to uker. 
    Vi frydet oss over å møte misjonsvennene 
og familie og venner, og Anniken fikk med 
seg en møterunde til i aug/sept.  Akira kunne 
glede seg over å møte venner i Singapore og 
USA nå i oktober, venner som ber inderlig for 
Japan.
    Vi har også nettopp hatt besøk av 
misjonsledere for den ukrainsk/russiske/
amerikanske misjonen  “God will Provide”!  
De ga oss stor inspirasjon og oppmuntring, 
og vil snart sende oss enda et team med unge 
misjonærer etter at grensene nå er åpne 
igjen for å komme inn i Japan på turistvisum.
    Vår andre sønn David og hans Mitsuki er 
stadig til oppmuntring i menigheten med 
sine to små barn. 

    Vi er stadig rørt over alle midlene dere 
misjonsvenner sender oss. De strekker langt 
og vi får hjelpe mennesker i dyp nød.
   Ingen er døpt enda i år (én i Friends´ 
church), men flere er berørt av Kristus og 
stadig nye er å se på vårt senter. Hjertelig 
takk til alle som gir og ber for oss!  

Da ønsker vi dere alle en rik julehøytid! 

Julehilsen     
         fra Japan

Deler av familien Mori samlet. 

    Paul Mondo, vår 
eldste sønn, er fortsatt 
pastor i Tokyo, 
“Friends´church,” ved 
siden av en krevende 
jobb. Her ser dere 
ham som begeistret 
onkel på bilde. 

JULEGAVETIPSJULEGAVETIPS

SKATTEFRIE GAVER 
Gaver til Orientmisjonen er 
skattefradragsberettiget. Det eneste vi 
trenger er fødselsnummer, så går 
skattefritaket automatisk. De fleste av 
våre givere har ordnet dette, men det er 
fremdeles noen som går glipp av flere tusen i 
skattelette. Ring 90138020 eller send mail til 
eom@eom.no

CD AV  
TRINE LISE ÅSHEIM 
Sangerinnen Trine Lise 
Åsheim har i flere ti-år 
gledet mange med sin 
utrolig flotte stemme. 

BOK AV ANNIKEN MORI BOK OM HUDSON TAYLOR
Vi minner også om andre 
ting som kan bestilles fra 
kontoret, og som du ved kjøp 
er med å gi støtte til arbeidet. 
Boken om Hudson Taylor 
koster kr 250,- og kan 
bestilles fra vårt kontor på  
eom@eom.no eller tlf. 
90138020.

BOK AV AGNES HAUG
Agnes Haug, som har støttet 
vårt arbeid i en årrekke, har 
hatt en spesiell nød for Japan 
etter katastrofen i Fukushima 
i 2011. Hun har skrevet en 
vakker andaktsbok, og boken 
kan bestilles fra vårt kontor 
på eom@eom.no eller tlf. 
90138020. Den koster kr 250,-. 
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Anniken Steineger Mori har 
vært misjonær i Japan siden 
1973, altså i 49 år. Hun har 
skrevet en spennende og 
inspirerende bok som kan 
bestilles fra vårt kontor på  
eom@eom.no eller tlf. 
90138020. Boken koster kr 
350,- innb.

Inspirerendejulegaver 
 
 
 
 
 
Nå har hun gitt ut en CD med mange av de 
mest kjente og kjære salmene våre, kun 
akkompagnert av gitar. CD-en koster 200 kr, 
og kan bestilles fra vårt kontor på  
eom@eom.no eller tlf. 90138020.



 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 nye muligheter for å nå inn
  med ris og mat.
 
- Be om snarlig mulighet for å sende inn
  team.

- Be om vedvarende kraft og ledelse over
  organisasjonene vi jobber med.

NORD-KOREA

- Takk for at vi igjen kunne 
  sende en gruppe på 
  prosjektbesøk.

- Be for arbeidet til våre 
  samarbeidsorganisasjoner.

- Be for de som forfølges for 
  sin tro.

- Takk for forbønn for en 
  søster som er tilbake etter 
  sykdom.

- Be for en ung mann som 
  stadig kommer til kafeen for 
  å høre mer om evangeliet.

- Be for familien Mori og alle 
  julens arrangementer.

 

- Takk for mange gode møter 
  den siste tiden.

- Be om stadig økt interesse 
  for vårt arbeid.

- Be for daglig leder og 
  staben at de må kjenne på 
  ledelse i arbeidet.

- Takk for vellykket operasjon til en av
  våre kontakter. Be om fortsatt styrket
  helse.

- Be om visdom og kraft til lederne i
  Evergreen.

- Be om tilstrekkelige midler til arbeidet
  blant minoriteter.

. 

INDIA JAPAN NORGE

NORGENORGE

KINAKINA

INDIAINDIA

NORDNORD--KOREAKOREA

JAPANJAPAN



Vanskelig 
å finne 
julegave?

eller Vipps 70393 
Merk betalingen med «JULEGAVE»

3000.15.76719
Bruk konto:

Hva med å gi en 
misjonsgave? 
India: 
Symaskin og sykurs: 1.200 kr 
Bøffel: 17.000 kr
Geit: 650 kr
Kjøreskole pr. elev: 800 kr 

Nord-Korea: 
Ris:  
10 kg: 100 kr  
100 kg: 1.000 kr 
1.000 kg: 10.000 kr

Det er selvsagt også  
mulig å gi andre beløp!

Evangelisk Orientmisjon orientmisjonen www.eom.no Evangelisk Orientmisjon

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, hjemmeside og Youtube

– Med din hjelp sprer vi håp!

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

