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LEDER

Et nytt nådens år fra Herren
Vi er i gang med et nytt år, vi kan starte med blanke ark og legge 
det som har skjedd bak oss. En ny start påminner oss om Guds 
nåde, enda en gang kan vi begynne på nytt!

Vi driver ikke med politikk og diskusjoner, men med misjon. Vårt 
hovedformål er å gjøre Jesu navn kjent og forkynne frelse. Troen 
forplikter oss til å praktisere nestekjærlighet overfor nødlidende, 
fattige og utstøtte grupper. Bibelen er vår veileder, og det er den 
som er vårt utgangspunkt for hva vi tror på og forkynner. 

Vi er glade for at vi i vår misjon får drive vårt arbeid i særdeles 
utfordrende områder, vi trenger virkelig å stå i Guds ledelse for 
å forvalte våre midler etter Guds vilje. Gjennom vårt diakonale 
arbeid blir mennesker ledet til tro. Gud vil at alle skal høre ordet 
før Jesus kommer igjen. 

I noen land er det en stor utfordring å drive tradisjonell misjon. 
Men vi mener det vil være feil å trekke seg ut selv om man ikke 
kan drive direkte forkynnende virksomhet. Derfor viser vi Guds 
nåde og kjærlighet gjennom å gi fattige tilgang til rent vann og 
mat. Mennesker ser at vi bryr oss, og de vet at vi viser Guds 
kjærlighet gjennom vårt arbeid. Dette skaper nysgjerrighet og 
kan skape dialog på forunderlig vis.

Fjoråret var nok et rekordår, vi fikk formidlet hjelp til tross for 
Covid-19 og byråkratiske hindringer. Vi hadde et pilotprosjekt 
i Mongolia som vi ønsker å fortsette med. Dette vil vi orientere 
mer om på årsmøtet i april, vi håper å se deg der!

Takk for din støtte gjennom fjoråret, vi setter stor pris på alle 
bidrag. Vi håper du fortsatt vil stå sammen med oss i bønn i det 
nye året!

INDIA
Vi har en samarbeidsavtale med stiftelsen 
Evangelistens Misjonstjeneste (EM) 
som innebærer at vi har overtatt det 
administrative ansvaret for EMs prosjekter i 
Andra Pradesh/Telangana-provinsen. 
    Vi støttet evangelister, pastorer og 

India har vært vår hovedsatsing med utvidelse av arbeidet. Nord-
Korea er i ferd med å åpne opp igjen etter to år med nedstenging. 
Vi har startet nytt arbeid i Mongolia. I Norge har vi trappet opp 
møtevirksomheten etter to år med pandemi. Vi har nådd nye 
grupper, gjennom økt bruk av sosiale medier og flere intervjuer på 
kristne TV-kanaler. 

TEKST   ROALD FØRELAND

STYRETS ÅRSMELDING 2022

bibelkvinner, tre barnehjem, en skole, en 
institusjon for spedalske, en klinikk, to 
helseteam, et eldresenter samt 
yrkesopplæring for fattige kvinner.  
  
Symaskiner
Vi har dette året hatt over 300 kvinner på 

Rolf Martin Næss
Styreleder 
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Kishore Halonen er fornøyd med utviklingen i 
landbruksprosjektet. 

EOM

syopplæringskurs. Disse kvinnene får et 
levebrød ved hjelp av en symaskin. De som 
mottar symaskin, har gjennomgått et seks 
måneders sy-kurs, samt avlagt en eksamen.  
 
Jordbruk 
Nå dyrkes det grønnsaker på 13 mål med 
dyrkbar mark. I tillegg er det en fiskedam for 
oppdrett av fisk. Produktene som blir høstet 
i dette prosjektet blir fordelt ut blant våre 
mange prosjekter, det blir og gitt til en del 
fattige familier. 
    Målet er å gjøre dette prosjektet til et 
selvbærende prosjekt i nær fremtid. Det ble 
på slutten av året lagt til rette for dyrehold, 
så om ikke lenge kommer de første 25 
geitene.  
 
Kjøreskole
Takket være gave fra en raus giver, 
forberedte vi på slutten av året et nytt tilbud 
for unge menn, nemlig kjøreskole. Der finnes 
òg en del menn som dessverre ikke har noen 

utdannelse, men med et sertifikat åpner det 
seg gode muligheter for sjåførjobber. 

Rent drikkevann
I 2022 startet vi et nytt prosjekt med å skaffe 
rent drikkevann til fattige landsbyer. Det ble 
boret etter vann i syv landsbyer og delt ut ca. 
200 vannfilter i andre landsbyer der det ikke 
var mulig å bore etter rent drikkevann.
    Evangelistens Misjonstjeneste 
har sin egen årsmelding som er 
tilgjengelig på deres hjemmesider www.
evangelistensmisjonstjeneste.no 

Med hjerte for India
I august i år inngikk vi et nytt samarbeid med 
organisasjonen kalt «Med hjerte For India». 
Denne organisasjonen ble stiftet av familien 
Tjomsland fra Mandal. 
    De bygde og driver bl.a. skole med 160 
barn fra førskole til 5. klasse og støtter 
menighetsarbeid med en pastor, en 
evangelist og tre menighetsarbeidere.
    Med hjerte for India driver også støtte 
til skolegang, dagsenter med 20-30 barn, 
søndagsskole og støtte til enker. Fra 1. aug. 
begynte Åse Marit Hegland i EOM og tok da 
også med seg MHFI inn i vår organisasjon.
    Vi ser på dette som et samarbeid som vil 
gi synergieffekter begge veier. Deres arbeid 
drives i Agra som ligger ca. 245km fra Delhi. 

Ny-testamenter på minoritetsspråk
Siden 2017 har vi vært med å finansiere 
trykking av ny-testamenter på 
minoritetsspråk. Dette skjer i samarbeid med 
Bibelmisjonen Sporos. 
    I 2022 bidro vi med støtte til flere 
forskjellige språk. EOM har som sin visjon; 
«Å nå de minst nådde i Asia med evangeliet». 
Dette prosjektet treffer godt med denne 
visjonen.

Christ’s Disciples´ Fellowship (CDF)
CDF er en ny samarbeidspartner i Kolkata. 
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    Vi har arbeid eller støtter arbeid blant 
tre forskjellige folkegrupper. Spesielt en av 
disse er en svært sensitiv virksomhet som 
fordrer mye omtanke og forbønn. Vi støtter 
en medarbeider som bygger opp en helt fersk 
menighet i et samfunn som inntil for få år 
siden ikke hadde hørt evangeliet om Jesus.
 
Bibeloversettelse
I vårt ønske om å nå de minste nådde er vi 
opptatt av at alle skal kunne ha tilgang på 
Bibelen på eget språk. Vi fortsetter derfor 
støtten til arbeidet med å oversette Bibelen til 
minoritetsspråk.
 
Støtte til skolegang
Gjennom organisasjonen Partners in 
Education gir vi støtte til fattige barn 

slik at de kan få skolegang og senere 
utdannelse. Denne støtten er lagt opp som en 
fadderordning der noen av våre givere tar 
et årlig ansvar for skolepengene til en enkelt 
elev. 
    Det har til sammen vært 29 familier som 
har fått hjelp gjennom dette prosjektet. Flere 
av disse fullførte sin skolegang i løpet av 
fjoråret.
 
Barnehjem
Vi har gjennom fjoråret opprettholdt støtten 
til barnehjemmet som tar seg av barn med 
Cerebral Parese og andre spesielle behov.
 
Evergreen
Denne organisasjonen som på grunn av 
sin opprinnelse står oss nær, merket godt 

Vi startet et pilotprosjekt i 2020 ved å støtte 
denne organisasjonen som driver 4 skoler, 
42 menigheter, diakonale prosjekter og 
evangelisering. 
    Dette samarbeidet startet ved at vi ble 
kontaktet av en støttegruppe i Norge som 
har støttet CDF i en årrekke. De inviterte oss 
til et samarbeid der de står for ca. 50% av 
finansieringen. 
    Leder for CDF er Arabinda Dey. CDF har 
tidligere blitt støttet av Strømmestiftelsen, 
Santalmisjonen og Stefanusalliansen. 
Samarbeidet ble evaluert i slutten av 2022 
og bestemt å fortsette som et permanent 
prosjekt.

NORD-KOREA
Matproduksjon og rent drikkevann
Ifølge Røde Kors lider 70 prosent av 
befolkningen av underernæring eller 
feilernæring. Hovedfokus for prosjektet i 
Nord-Korea er hjelp til økt matproduksjon og 
rent drikkevann. Siden 2011 har vi finansiert 
mer enn 200 veksthus. 
    Vi har finansiert og levert vannpumper, 
flere tusen vannfiltre og store 
vannforsyningsanlegg til sykehus. Ingen ting 
av dette har vært mulig i 2022, men vi gleder 
oss over at veksthusene og vannpumpene er i 
funksjon selv om vi ikke kan besøke landet. 
    Disse veksthusene har potensiale til å 
produsere flere tusen tonn næringsrike 
grønnsaker. 

Nye muligheter
Vi har fortsatt kontakt med Christian 
Friends of Korea, som er vår 
hovedsamarbeidspartner. Disse har ikke 
vært i stand til å utrette mye i år på grunn av 
korona-situasjonen. 
    Gjennom en annen samarbeidspartner 
har vi finansiert mat, i form av 250 tonn med 
ris. Denne organisasjonen har lokalt ansatte 
medarbeidere som bor i Nord-Korea, og de 
har vært i stand til å importere ris fra Kina. 

Dette blir distribuert til sårbare grupper som 
barnehjem og eldresentre.
    Vi har overført syv millioner kroner til 
tre samarbeidspartnere. Ikke alle pengene 
er brukt foreløpig, men så fort Nord-Korea 
åpner seg blir disse midlene anvendt til 
matproduksjon og rent drikkevann.
 
KINA
Vi har et vedvarende ønske om å øke 
aktiviteten i Kina. Dette har også gjennom 
hele fjoråret vært vanskelig. Kina har holdt 
lenge igjen med å åpne samfunnet etter 
pandemien, og på slutten av året blusset 
dette opp igjen. 
    Det har også blitt en betydelig sterkere 
kontroll fra myndighetenes side når det 
gjelder virksomheter og organisasjoner med 
vestlig innflytelse. Våre samarbeidspartnere 
i Kina opplever stor usikkerhet knyttet til 
hvordan arbeidet vil bli fremover, og ber oss 
om forbønn for situasjonen. 

Ris i Nord-Korea. 

Nordkoreanske barnehjemsbarn. 

EOM
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den tidligere nevnte økte kontrollen fra 
myndighetene. Ved utgangen av året var 
det ingen utenlandske medarbeidere igjen i 
Kina. 
    Arbeidet opprettholdes av dyktige 
kinesiske medarbeidere, og håpet er at 
flere av de utenlandske kan vende tilbake i 
første halvdel av året vi har gått inn i. Vi har 
gjennom året støttet arbeidet blant barn med 
spesielle behov, og også arbeidet med kort-
produksjon som fattige, delvis uføre kvinner 
driver i organisasjonens regi.  

JAPAN
Vi har støttet Global Mission Center (GMC) 
med våre misjonærer Anniken og Akira Mori. 

Målsettingene til GMC er:
1) Sette mennesker i forbindelse med Kristus
2) Hjelpe dem å vokse i Kristus
3) Fremelske arbeidere i Guds rike for å se 
Kristi menighet nå ut over fylke og land
4) Tjene Kristi legeme lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt

GMC holder nærkontakt med Pastor Mine i 
Onahama (Iwaki), Pastor Iwatsuka (Miyako), 
samt deres egen sønn Paul Mondo som 
har fått pastortjeneste i et nybrottsarbeid i 
Tokyo. 
    GMCs hjelpearbeid fortsetter med sine 3 
ansatte. En av dem er Hanna Mori, Moris 
datter, som fortsatt drev kafearbeidet. GMC 

Hanna Mori leder kafeen på Global Mission Center i Taira. 

EOM
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huser også den kristne bokhandelen som 
EOM startet for over 50 år siden, den eneste 
sådanne i området. Medarbeider var fortsatt 
pensjonisten Matsuda.
    GMC har nå 14 misjonærer i Japan under 
sin paraply. De er underholdt av sine 
utsendermenigheter. Det ble døpt 1 person i 
2022. Medlemstallet er 65. 
    Alle møtene i menigheten fortsatte som 
før gjennom hele året, og søndagsmøtene 
ble sendt over internett. Mer informasjon 
finnes på deres hjemmeside www.
globalmissionjapan.com

MONGOLIA
Fra og med 2022 har vi startet et 
pilotprosjekt i Mongolia i samarbeid med 
vår søsterorganisasjon i Sverige, Evangeliska 
Östasienmissionen. Roald Føreland var med 
på reise til Mongolia i mai, og det ble en 

meget positiv erfaring. Vi har finansiert et 
dagsenter for utsatte barn, betalt frakt 

av en container med hjelpesendinger 
fra Norge, og vi støtter Mongolia 

Mission Center som utdanner og 
sender ut misjonærer til andre 

land i Asia.
 
NORGE
Misjonen har hatt én 
fulltidsansatt i Norge: 
Daglig leder Roald 
Føreland. Svein Løvdal 
var ansatt i 50% stilling 

med informasjonsarbeid 
og møtevirksomhet. 

Han har også jobben som 
prosjektkoordinator for India og 

er daglig leder for Evangelistens 
Misjonstjeneste. 

    Allan Neset var engasjert i 50% stilling 
som forkynner og informasjonsmedarbeider, 
og har vært redaktør for bladet. Han er 
koordinator for Kina-prosjektene. Marianne 
Elle var ansatt i 80% stilling. Fra og med 1. 
august ansatte vi Åse Marit Hegland i 80% 
stilling.

Frivillige medarbeidere
Øystein Holte er en viktig del av staben, og 
han bidrar med møtearrangering, kontakt 
med givere og annet dugnadsarbeid. 
Christen Holte leser korrektur på bladet og 
noe av det som legges ut på nett. 
    Gerd Strøm Olsen har vært behjelpelig 
med sekretærarbeid og hjulpet med å sende 
ut takkebrev til givere.
    Vi har en dugnadsgjeng, bestående av 
Sigurd Grønningsæter, Jon Helge Jansen 
og Torbjørn Håland. De bidrar med enkle 
dugnadsoppdrag mot «betaling» i form av en 
misjonsgave til våre prosjekter i Nord-Korea. 
    Dette har generert mer enn 40.000 kr i 
2022 og totalt ca 350.000 kr siden 2017. En 
bønnegruppe i Kristiansand er behjelpelig 

med alt praktisk i forbindelse med flere av 
misjonens møter.

Informasjonsarbeidet
Vårt blad ”Asias millioner” har nå 4100 
abonnenter som er en økning på 80 fra 2021. 
Dette skyldes i stor grad inkluderingen av 
organisasjonen “Med hjerte for India”. Deres 
givere ble abonnenter på Asias Millioner. 
    Vi har en hjemmeside www.eom.no og 
en Facebook-side. Denne er godt besøkt 
og har vært i aktiv bruk. Vi er aktive på 
Instagram og flere av oss i staben har vært 
intervjuet på flere av de kristne TV-kanalene. 
Vår hovedsamarbeidspartner er Bedehus-
kanalen.
    Vi har markedsført oss med 
annonsekampanjer i de kristne avisene Vårt 
Land, Norge I Dag og Dagen. Nytt av året var 
at vi la ved vårt eget blad som vedlegg til 
Dagen og Strek.
    Vi har fått noe mediepublisitet gjennom 

prosjektene i India, blant annet i Dagen og 
Vårt Land. Vi har hatt 67 misjonsmøter i 
menigheter og grupper. Spesielt vil vi nevne 
julesamlinger i både Oslo og Kristiansand 
som viktige og inspirerende treffpunkt for 
misjonens støttespillere. 
    Vi har søkt støtte fra stiftelser, legater og 
firmaer, noe som har resultert i flere hundre 
tusen kroner i støtte.

Bøker
Vi har ikke gitt ut noen nye bøker i 2022, men 
vi har solgt ca 200 av “I Fukushimas skygge” 
av Anniken Mori.

Kontor
Kontoret ligger i Dronningens gate 37 i 
Kristiansand. I løpet av høsten ble kontoret 
flyttet til fremsiden av bygget og utvidet fra 
en kontorplass til fire. Stor honnør til Øystein 
Holte som har ledet renoveringen og bidratt 
med kontormøbler.

Roald Føreland på besøk i Mongolia. 

Stab og styre foran våre nye lokaler i Kristiansand. 

EOM
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En fornøyd stab i nye lokaler. 

Vi i staben kunne på slutten av fjoråret flytte inn i nye 
kontorlokaler. Vi har i lengre tid hatt tilgang på 2 kontorplasser i 
Ynglingeforeningen i Kristiansand. 

Nye kontorer

Nå som vi er flere ansatte, var dette ikke nok 
til at vi kunne være alle tilstede samtidig, og 
selv om flere jobber i deltids-stillinger, var 
det noe vi savnet.
    Gleden var derfor stor da det åpnet seg en 
mulighet for at vi kunne innrede et tidligere 
lagerrom til nye kontorer.
    En dugnadsgjeng ledet av Øystein Holte 
gjorde en strålende innsats med å male 
lokalene og tilrettelegge for kontordrift, og 
alt av kontorinventar fikk vi fra tidligere 
Kristiansands Skruefabrikk som Øystein 

TEKST   ALLAN NESET

ledet. Evangelisk Orientmisjon har helt 
fra starten i 1889 og frem til nyere tid hatt 
sine kontorer i lokalene til Den Evangeliske 
Forsamling i Oslo, en ordning vi har vært 
svært tilfredse med. 
    Nå har vi for første gang fått et 
kontorlandskap som vi har utformet og 
tilrettelagt selv, og det har blitt en åpen og 
god løsning som vi alle finner oss godt til 
rette i. 
    Alle er hjertelig velkommen til å komme 
innom og hilse på oss.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202012 2013 2021

India 
7,5 millioner

Nord-Korea
8,5 millioner

Kina
0,8 mill

Japan
0,5 mill

Inntektsutvikling: Fordeling av midler:

Et detaljert regnskap er tilgjengelig på forespørsel. 
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Årsmøte
Årsmøte ble avholdt i Misjonskirken på 
Majorstua 30. april. Anniken og Akira Mori 
fortalte fra arbeidet i Japan. Sissel Topple fra 
Christian Friends of Korea deltok. 
    Stefan Rizell fra Sverige fortalte om 
et nytt samarbeid med organisasjonen 
Tent som gikk ut på å holde kurs for 
kinesiske kristne som jobber med å nå ut til 
minoritetsgrupper. 
    Svein Løvdal fortalte fra arbeidet i 
India. Det ble gjennomført valg. Martin 
Andersen ble styremedlem og Anne Marie 
Bjerke Øyulvstad og Leif Arne Grødum ble 
vara. Budsjettforslag for 2023 og 2024 ble 
enstemmig godkjent. 

Økonomi
2022 har vært et meget godt år for EOM, 

økonomisk sett. Vi har fått inn mer enn 
20 millioner kroner i gaveinntekter, en 
betydelig økning fra 2021. 
     Et detaljert regnskap vil være tilgjengelig 
til årsmøtet. 85% av de innsamlede midlene 
sendes til prosjektlandene. 
    Det er viktig å være klar over at mye 
av pengene som brukes i Norge også er 
prosjektrelaterte.

For styret
Rolf Martin Næss, styreleder
Gjermund Sødal, nestleder
Anne Johanne Botterud, styremedlem
Øyvind Dovland, styremedlem
Martin Andersen, styremedlem
Anne Marie Bjerke Øyulvstad, vara
Leif Arne Grødem, vara
Roald Føreland, daglig leder

EOM
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Gunnar Torstensen og gjenbruksbutikken «Eagle Mission» i Skien sender en container med hjelp til 
Mongolia. 

Hjelpesending til Mongolia

 Gunnar Torstensen inne i containeren. 

NORD-KOREA

Foreløpig har vi fått inn 1,9 millioner 
kroner til dette, så vi er nesten i mål med 
innsamlingen. Vi har imidlertid tro for at vi 
kan få inn ytterligere 500.000 kroner til dette, 

Bruktbutikken “Eagle Mission” har samlet 
inn en mengde varer som det er stort behov 
for i Mongolia. 
    Dette blir distribuert gjennom våre 
kontakter. Containeren inneholder blant 
annet 10 rullestoler, flere manuelle 
symaskiner, byggevarer, møbler og andre 
viktige ting. 
    Tidligere har “Eagle Mission” bidratt 
med stoler til en hel menighet, møbler til 
en kafe som drives i regi av menigheten, 
samt et møtetelt med plass til flere hundre 
mennesker. 

Vi sponser forsendelse av container med hjelpesending til 
Mongolia.
TEKST   ALLAN NESET

MONGOLIA

TEKST   ROALD FØRELAND

Som vi skrev i forrige nummer 
av bladet, har vi fått muligheten 
til å sende 200 tonn ris til  
Nord-Korea. 

slik at vi kan frakte inn 250 tonn med ris.
    Mange har spurt om ikke det er annen 
type mat som er mer næringsrikt enn ris, og 
det er det selvsagt, men det er ris vi har fått 
forespørsel om. Ris er en av de viktigste typer 
mat de har i Korea, så derfor har de altså 
etterspurt dette.
    Når det gjelder distribusjon så har vår 
samarbeidspartner lokalt ansatte som står 
for utdelingen. De vil prioritere barnehjem, 
eldresenter og andre sårbare grupper i 
samfunnet.

Mat til Nord-Korea
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Glimt fra tidligere reiser

Maria Wiig Wennesland, Japan.
 
Først vil jeg begynne med å si at det 
var en helt spesiell tur, det var virkelig 
verdt det! Jeg kjente nesten ingen fra før 
av i reisefølget, men på slutten av turen 
følte jeg at jeg hadde kjent dem en lang 
tid. 
    Og det å oppleve Japan! Det er noe 
jeg aldri vil glemme. Spesielt så var det 
koselig å møte Anniken og Akira Mori 
som driver arbeidet der. 
    Vi fikk innsikt og en rikere forståelse 
av hva og hvor mye de utretter ved 
Guds nåde. Vi dro rundt til forskjellige 
menigheter hvor vi ble behandlet som 
søsken. De delte frimodig om Guds store 
og små mirakler. 
    Vi fikk også hilst på Hanna Mori som 
står i kaféen (GMC), og vi fikk høre hvor 
mye Gud også bruker henne. Turen 
gav også et bredere syn på hvordan 
kulturen og levesettet til japanerne er, 
noe som var svært interessant. 
    Etter å ha vært der så har det gitt meg 
et mer levende bønneliv for Japan! Det 
var noe med å se menneskene og bli 
kjent med familien Mori som gav meg 
noe på et mye dypere plan.

Maria Wiig Wennesland

JAPAN
Det begynner å bli en stund siden vi sist 
arrangerte gruppetur til Japan, og det er 
derfor en glede å igjen kunne invitere til 
dette.
    Som sist er tanken å besøke vårt 
mangeårige misjonsfelt i Fukushima fylke, 
som ligger langs Stillehavskysten nord for 
Tokyo. Her har Evangelisk Orientmisjon 
i årenes løp hatt rundt 40 misjonærer og 
startet 12 menigheter. 
    Misjonærene Anniken og Akira Mori 
har begge nådd pensjonsalder, men står 
fremdeles sammen med sin familie i en 
mangfoldig og rik tjeneste med utgangspunkt 
i misjonssenteret i Taira. Dette vil være vår 
base under oppholdet.
    Vi vil få et innblikk i misjonens historie og 
selvsagt også dagens virksomhet. I tillegg blir 
det sightseeing og rundturer med tanke på å 
få et lite innblikk i japansk kultur. Vi vil også 

ha et opphold i verdensmetropolen Tokyo.
    Avreise blir 7. mai med retur til Norge 
16. mai, og pris for turen vil ligge på rundt 
20.000 kroner, alt inkludert, litt avhengig 
av antall deltagere. 
    Mangeårig medarbeider i Evangelisk 
Orientmisjon, Allan Neset, blir med som 
reiseleder på turen. 
Interesserte kan melde seg på til Allan 
direkte på epost allan@eom.no eller 
telefon 455 10 977. Ta gjerne kontakt for 
mer informasjon. 

INDIA
Som tidligere år vil det også i år bli tur til 
India i november. Disse turene har vist 
seg svært populære, så vi vil nevnte også 
dette. Flere detaljer kommer senere, men 
interesserte kan allerede nå ta kontakt 
med Svein Løvdal på epost svein@eom.
no eller telefon 470 11 782.

MISJONSREISER

Øyvind Aasen, India. 
 
Det var en stor opplevelse for meg 
som førstereisgutt å komme til India. 
Vi ble godt tatt vare på av fantastiske 
reiseledere, og alt var godt og nøye 
planlagt. 
    Også de forskjellige guidene i India 
var utrolig flinke og trygge. Turen ble 
en utrolig opplevelse med veldig mange 
inntrykk som det nok vil ta lang tid å 
fordøye. 
    Det var store kontraster å komme 
fra Norge til denne  delen av India, 
hvor mange lever i fattigdom. Det var 
vanskelig å ikke skulle gi til alle som 
kom og ville ha almisser når de så oss.
    For meg var det også utrolig stort og 
følelsesladd å være med å innvie kirken 
som hadde blitt bygget med midler gitt 
av min tante, Erna Lindal. 
   Noe annet som gjorde inntrykk var å 
oppleve den store gleden som alle barn 
og voksne viste i møte med oss. Det var 
store smil over alt, og vi ble mottatt som 
kongelige overalt hvor vi kom. 
    Det var gripende å se hvor 
takknemlige de var for å kjenne Jesus og 
leve sammen med Ham. 

Øyvind Aasen

Vi har bedt noen tidligere turdeltagere si litt om sine opplevelser. 



Tradisjonen tro arrangerte vi også i år en førjulssamling i Oddernes 
menighetshus i Kristiansand.

TEKST   ALLAN NESET

Førjulssamling i Kristiansand 

EOMEOM

Illustrasjon: Gunnar Andås. 
Et «tre» som viser antall nye språk siden 2017. 

Dette er en samling hvor vi inviterer alle 
med en tilknytning til vår virksomhet til 
en kveld med god mat, en god prat rundt 
bordene, andakt, sang og musikk, og 
selvsagt også informasjon om arbeidet på 
våre forskjellige felt. 
    I tillegg til ansatte og frivillige fyltes 
lokalene av givere og andre støttespillere. 
I år var det spesielt fokus på våre 
prosjekter i India. Svein Løvdal og 
Åse Marit Hegland fra staben hadde 
nettopp vært i India med en gruppe 
misjonsvenner og delte inntrykk både i 
ord og bilder. 
    Vårt styremedlem Øyvind Dovland som 
var med på turen, fortalte om sitt helt 
spesielle prosjekt med å grave brønner, og 

også dele ut renseutstyr i landsbyer som har 
liten eller ingen tilgang på rent vann. 
    Åse Marit, ikledd indisk festdrakt, ledet 
kvelden på en glimrende måte. Sven 
Gunvaldsen, kjent fra Bedehuskanalen, 
holdt en gripende andakt, og Camilla Wiig 
Wennesland gledet oss med musikk og sang. 
    Kvelden ble avsluttet med at daglig leder 
Roald Føreland delte ut blomstergaver 
og uttrykte takknemlighet over det gode 
samarbeidet vi opplever både internt i 
staben, og også med alle våre støttespillere.
    Dette er samlinger som har stor verdi 
for oss. Det er både godt og nyttig å komme 
sammen og bli bedre kjent med hverandre og 
med den mangfoldige virksomheten. 

Sven Gunvaldsen holder kveldens andakt. 

Vi anser dette som et vesentlig arbeid 
med tanke på å nå de minst nådde med 
evangeliet. I dette arbeidet har vi et tett 
samarbeid med Bibelmisjonen Sporos, som 
driver sitt eget trykkeri på Sri Lanka.
    Sporos har de senere årene bidratt til at 
Ny-testamentet har blitt trykket på nesten 
hundre nye språk. Vi har vært med å 
finansiere over 50 av disse. 
    I år håper Sporos å trykke rundt 30 nye 
språk, og dette vil vi gjerne være med på.
Gunnar Andås i Sporos har laget en 
illustrasjon som viser hvor mange språk 
som har kommet til siden 2017. Den er 
formet som et tre og symboliserer at Guds 
rike stadig vokser.

Vi er fremdeles involvert i arbeidet med å oversette og trykke 
Guds ord på stadig nye språk. 

TEKST   ALLAN NESET

NT på nye språk
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Det er ei spennande og gledefylt tid mannen min og eg går i møte. 
Me skal inn i ein heilt ny fase, nemleg småbarnsfasen, og me gler 
oss så over guten vår som kjem i februar.
    Eg skal altså veldig snart bli mor for fyrste gong, og vil snart gå 
ut i permisjon. Eg blir difor borte ei stund, men gler meg til å kome 
tilbake att til den fantastiske arbeidsplassen det er å jobbe i EOM, 
og tilbake til dei flotte kollegaene mine. 
    Eg vil med denne litle helsinga ynskje alle ein velsigna tid 
framover, så «sjåast» me snart att. 

Helsing frå Marianne Elle

FORANDRINGER I STABEN

MINNEORD: 
6. januar i år gikk lærer Bjørg Irene Teigen Johnsen hjem til 
Herren, 87 år gammel. Hun var preget av en spesiell byrde for 
ytremisjon og var med å starte to EOM grupper: Tane i Kolbotn 
og Tomo i Notodden (navnene er japanske og betyr henholdsvis 
“frø” og “venn”). 
    Disse misjonsforeningene er virksomme enda, Tane helt fra 
1963. 2 ganger besøkte hun feltet vårt i Japan, siste gang i 2014 
som en våken og ungdommelig deltager i EOMs gruppereise. 
Hun har gavmildt og aktivt støttet særlig kaféarbeidet i Global 
Mission Center. 
    Vi lyser fred over Bjørgs fine minne og ber for hennes tre barn 
og deres familier. 

Anniken Mori

Navn: Svend Trygve Ulvestad Svendsen 
Alder: 45 år 
Født: 20. mars 1978 
Sivilstatus: Gift 
Kone: Roshini Malkanthi Svendsen, 47 år 
Barn: 3 døtre; Nethmi Emmanuel er 24 år, Sithma Emmanuel 22 
år og Elizabeth Kathie 14 år 

Svend Trygve Svendsen. 

Tjeneste: 
Jobbet nesten 18 år på bibeltrykkeriet New Life Literature med IT, lagerarbeid, innkjøp og 
vedlikehold. Forkynte fra Guds ord ved flere anledninger.

Familien: 
Min kone Roshini hadde 2 barn fra første ekteskap. Mannen døde av leukemi da barna var 
1.5 år og 3 mnd. gamle. Vi giftet oss i 2006. Hun har et eget veveri som heter Manjula Textiles 
og som vever sengetøy, gardiner, duker mm. Det betyr at hun fremdeles er på Sri Lanka, mens 
jeg er hjemme i Norge. Håpet er at vi engang kan bo sammen her i Norge. 

Hvordan jeg kom i forbindelse med EOM?
Jeg kom i kontakt med EOM gjennom min far Tore Svendsen, som i mange år har vært 

regnskapsfører for organisasjonen. I 2013 kom Roald Føreland til Sri Lanka i forbindelse med 
en trykking vi skulle gjøre. Dette utviklet seg til et langt samarbeid om trykking av Guds ord 
på minoritetsspråk. 
    Jeg har også vært med å trykke og pakke frøposer som ble sendt til Nord-Korea. I 2018 
besøkte jeg arbeidet i India, og hjertet mitt falt helt for dette arbeidet. Spesielt det å møte 
barna på Ginnepalli barnehjem gjorde sterkt inntrykk. Trykkeriet på Sri Lanka ble startet av 
Hildur og Arnfinn Andås som begge tidligere var misjonærer i EOM, så det er spennende for 
meg å være i den organisasjonen der det på mange måter startet. 

Svend Trygve Ulvestad Svendsen

EOMEOM

ROALD FØRELAND – 60 ÅR
Daglig leder i Evangelisk Orientmisjon, 
Roald Føreland, fylte 60 år 26. desember.
    Roald begynte i vår organisasjon i 
januar 2006, og har da vært med i 17 år. 
Før det var han 16 år i Åpne Dører, også 
der mesteparten av tiden som daglig 
leder.
    Han har dermed godt over 30 år 
i evangeliets tjeneste, og han har i 
disse årene fått utrettet svært mye. 
Vi gratulerer med å ha rundet denne 
milepælen og ønsker Guds rike 
velsignelse i årene som ligger foran. 

ÅRSMØTE 2023
Årsmøtet i Evangelisk Orientmisjon vil 
i år bli avholdt i Misjonskirken, Den 
Evangeliske Forsamling, Slemdalsveien 1 
på Majorstua i Oslo, lørdag 29. april. 
    Detaljert program vil komme i senere 
blad, men hold av dagen allerede nå. Det 
blir en flott dag med gjester fra flere felt 
i Asia og god informasjon om arbeidet vi 
er sammen om.
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Marianne Elle. 

Nå som Marianne skal i permisjon vil Svend Trygve Svendsen vikariere for henne i deler av 
stillingen. Vi har bedt Svend Trygve fortelle litt om seg selv.

Bjørg Irene Teigen Johnsen. 
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Husk våre prosjekter i bønn
I disse tider ber vi også spesielt for situasjonen i Ukraina

KINA

- Takk for at det igjen er en åpning for å 
  få inn hjelp.

- Be om at også utenlandsk personell 
  snart kan komme tilbake og jobbe med 
  prosjektene.

- Be for de mange som er underernærte 
  og som lider spesielt nå med følger av 
  pandemien.

NORD-KOREA

- Takk for all velsignelsen 
  som har blitt folk til gode 
  gjennom arbeidet vi støtter.

- Be om at myndighetene 
  må reversere de stadig 
  økende restriksjonene på 
  kristen virksomhet.

- Be for lederne, at de må 
  være under Herrens 
  beskyttelse og ledelse.

- Takk og be for en stamgjest 
  i kafeen, hr. S. Daisuke (vel  
  40 år), som nå har bekjent 
  at han vil døpes og stadig 
  leser i Bibelen. 

- Takk for hr. Sato (vel 65 år) 
  som ble døpt i desember.

- Takk for gutten Kota (13 år) 
  som trives og utvikler seg 
  sunt ved Jesu kjærlighet 
  som fosterbarn hos pastor 
  Mine.

- Takk for alt vi fikk være 
  med på av både helse- og 
  frelsesbringende arbeid i 
  året som ligger bak.

- Takk for gode støttespillere 
  som i forbønn og offer gjør 
  at vi stadig kan nå ut til 
  flere.

- Be for stab og styre at de 
  må få visdom til en god 
  formidling av de midler som 
  er oss betrodd.

- Takk for at arbeidet vi lenge har støttet 
  går videre tross utfordringer.

- Be for åpning for at utenlandske 
  medarbeidere igjen kan returnere til 
  landet.

- Be om beskyttelse og ledelse til de som 
  jobber i spesielt sensitive prosjekter.

. 

INDIA JAPAN NORGE

NORGENORGE

KINAKINA

INDIAINDIA

NORDNORD--KOREAKOREA

JAPANJAPAN



eller Vipps 70393 
Merk betalingen med «FADDER»

3000.15.76719
Bruk konto:

Mange barn i India får ikke mulighet til å gå på skole, og Mange barn i India får ikke mulighet til å gå på skole, og 
utdannelse er med på å gi bedre muligheter for fremtiden, utdannelse er med på å gi bedre muligheter for fremtiden, 
og er svært viktig for et barns hverdag! For denne støtten og er svært viktig for et barns hverdag! For denne støtten 
får de en trygg og god skolegang med utdannede lærere, god får de en trygg og god skolegang med utdannede lærere, god 
læreplan, muligheter for buss til og fra skolen, og de får ha ulike læreplan, muligheter for buss til og fra skolen, og de får ha ulike 
tilstelninger på skolen på merkedager som jul og nasjonaldag. tilstelninger på skolen på merkedager som jul og nasjonaldag. 

De har også mye tid til aktiviteter og lek! Bli med å gjøre en De har også mye tid til aktiviteter og lek! Bli med å gjøre en 
forskjell for et barn, som kan ha positive ringvirkninger for forskjell for et barn, som kan ha positive ringvirkninger for 
resten av livet!resten av livet!  

Det er selvsagt også mulig å gi andre beløp!Det er selvsagt også mulig å gi andre beløp!

For 300kr i måneden For 300kr i måneden 
kan du bli fadder for en kan du bli fadder for en 
skoleplass i Agra, India!skoleplass i Agra, India!

Evangelisk Orientmisjon orientmisjonen www.eom.no Evangelisk Orientmisjon

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, hjemmeside og Youtube

– Med din hjelp sprer vi håp!
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https://www.facebook.com/orientmisjonen
https://www.instagram.com/orientmisjonen/
https://eom.no/
https://www.youtube.com/channel/UClIFwh0Fhg5JlZTA_NX4ypA/videos

