
1

110. ÅRGANG

02 / 2023

Menighetsplanting Menighetsplanting 
i Nepali Nepal



2 3

LEDER

Vi hører stadig rapporter om brutal undertrykkelse og forfølgelse 
av de kristne i India. Samtidig erfarer vi at noen kristne 
har relativt stor grad av frihet. De kan drive både utstrakt 
menighetsarbeid og humanitært arbeid. Men også mange av 
disse kjenner også på mindre frihet i forhold til tidligere.

Offisielt er det 2-3 % kristne i India. Det reelle tallet er trolig mye 
høyere da mange ikke tør å bekjenne sin tro offentlig. Mange 
steder er det forbud mot å konvertere og det kan være forbundet 
med tap av privilegier og regelrett forfølgelse noen steder.

Kristen virksomhet 
Tradisjonelt har myndighetene i India akseptert det store 
humanitære arbeidet kristne driver. Et eksempel på dette er 
«Missionaries of Charity» som ble startet av Moder Theresa 
i Kolkatta. De er flere tusen ansatte og har spesialisert seg 
på å hjelpe mennesker i den ytterste nød. Døende av aids, 
tuberkulose, lepra og andre sykdommer har fått hjelp. De 
driver også barnehjem for foreldreløse barn. Et stort antall 
store og små organisasjoner har fått lov til å drive kristent 
arbeid i kombinasjon med humanitære prosjekter. I Norge 
har vi et nettverk av 33 kristne organisasjoner, menigheter og 
enkeltpersoner som støtter misjonsarbeid i India.
For tre år siden hadde myndighetene en gjennomgang av alle 
NGOer (Nongovernmental Organisations). inkludert de kristne. 
Flere hundre av disse ble nektet såkalt FCRA-godkjenning 
(Forreign contribution regulation act) - altså tillatelse til å motta 
penger fra utlandet.

Noen ble nektet fordi de ikke kvalifiserte av rent saklige grunner, 
men mange ble nektet åpenlyst for at den kristne profilen var for 
tydelig. Det er bekymringsfullt at mange skoler og sykehus måtte 
stenge fordi man ikke får motta penger fra utlandet.

Voldsom forfølgelse noen steder
India ligger veldig høyt på Åpne Dørers World Watch List som 
rangerer land i henhold til forfølgelse av kristne. De er nå på 
11. plass. En av begrunnelsene for denne plasseringen er at det 
er et økende antall svært brutale voldsepisoder som går ut over 
kristne, og disse blir ikke alltid straffeforfulgt. Jeg har selv møtt 
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en pastor som fikk kirken brent 
ned. Dette var selvsagt forbundet 
med stor angst. I India er ofte 
pastorboligen i andre etasje i 
kirken. Hans måte å takle dette 
på var å gå til politiet og be dem 
kontakte mobben som sto bak 
brannen. I stedet for å anmelde 
fikk han i stand en dialog og det 
ble faktisk en forsoning. Ikke alle 
overgrep har en slik lykkelig slutt. 
Mange kirker er brent og kristne 
er drept.

Forfølgelse er ofte en naturlig 
konsekvens av fremgang for 
evangeliet.

Til alle tider har det vært 
slik at evangeliet har møtt 
motgang. Dette gjelder spesielt i 
diktaturstater. India har blitt mer 
og mer en hindunasjonalistisk 
stat. Derfor har det blitt 
vanskeligere for de kristne. 
Det har også blitt vanskeligere 
å støtte misjonsarbeid i India. 
Vanskeligere, men ikke umulig. 
Vår oppfatning er at vi vil arbeide 
så lenge det er dag, og fortsette 
å hjelpe våre brødre og søstre så 
lenge det er mulig.

De siste årene har vi opplevd en 
stor fremgang for evangeliet. Vi 
gleder oss sammen med våre 
trossøsken i India, men vi tar 
også del i smerten til de som blir 
forfulgt.
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Pastorpar som jobber i Nepal.

Roald Føreland i samtale med pastor Andrew som fikk kirken brent 
ned, og hans sønn.

Fortsatt misjon i India 
på tross av forfølgelse
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Oddmund Køhn
Frivillig informasjonsarbeider

Utruster ledere 
og menighetsplantere

Misjonskonferanse hos CDF i Kolkata.

Pastorpar i Nepal.

Det sentrale i CDF’s arbeid er først og 
fremst menighetsplanting, grunnskoler 
og bibelskole. De første tiårene stod også 
litteraturarbeid og forlagsvirksomhet sterkt. 
– Vi har fire grunnskoler, en bibelskole og 
godt over 50 menigheter i nettverket vårt, 
forteller Prasanta Dey, daglig leder i CDF, en 
posisjon har tok over fra broren Arabinda 
Dey i 2015.

Radikal omvendelse
Arabinda Dey, en daværende ung bankmann 
i Vest-Bengal, ble kristen på begynnelsen av 
1970-årene. Omvendelsen var radikal, og 
den fikk raskt store følger for livet hans. 
– Jeg evangeliserte i gatene om etter-
middagene etter jobb, og jeg forkynte i ulike 
kirker på søndagene. Etter hvert sa jeg opp 

jobben i banken og ville tjene Gud på fulltid. 
Men jeg var ung og uerfaren og trengte 
opplæring, sier han.

På underlig og mirakuløs måte fikk han 
mulighet til å dra på en ungdomskonferanse 
i Sverige i 1973. Han fikk indisk pass i løpet 
av tre dager, noe som normalt ville ta flere 
måneder på den tiden. Han fikk dessuten 
penger til flybillett i løpet av de samme tre 
dagene. – Da jeg landet i Sverige hadde jeg 
bare 18 dollar i lomma. Det var forresten 
alt jeg eide. Men heldigvis, og som en 
Guds ledelse, traff jeg et kristent ektepar 
på flyet. De skulle også til Sverige. Jeg fikk 
overnatte første natten hos dem, og de hjalp 
meg videre til konferansen, forteller han 
og fortsetter: – Talere på konferansen var 
broder Andreas fra Åpne dører og Loren 

Cunningham fra YWAM (Ungdom i Oppdag), 
og jeg fikk møte dem og snakke med dem.

Gode partnere i Norge
Dette førte han videre til Danmark og til en 
bibelskole i Randers. I løpet av bibelskolen 
talte Gud til Arabinda om å starte opp en 
liknende bibelskole i India. Han hadde 
ingen form for kapital da han kom tilbake til 
hjemlandet, kun navnet på organisasjonen: 
Christ’s Desciples Fellowship. På denne 
tiden hadde han giftet seg, og det unge, 
entusiastiske paret begynte å planlegge den 
nye bibelskolen. – I Calcutta møtte jeg den 
kjente norske misjonæren Olav Hodne. Han 
ledet på den tiden Lutheran World Service, 
og han ble en viktig mentor for meg. Han 
satte meg i kontakt med Strømmestiftelsen 
i Kristiansand, og med finansiering fra dem 
kjøpte vi eiendommen hvor vi i dag har 
hovedkontor, bibelskole, kirke og skole.

Samler menighetsplantere
Arbeidet har vokst, og CDF driver i dag fire 
grunnskoler for barn og unge. Prasanta Dey 
ønsker seg flere. – Gode skoletilbud er viktig, 
og ikke minst viktig for fattige mennesker. 
Utdannelse er den avgjørende veien ut av 
fattigdom. Men når myndighetene ikke 
prioriterer skole til fattige mennesker, blir 
dette en viktig sak for oss. Barna er landets 
framtid, sier han.

Bibelskole og menighetsplanting har 
også vært en prioritet helt fra starten av. 
Skolen fikk i 1983 en ung mann fra Nepal 
som student, og det har gitt resultater. – 
Han og kona har plantet 20 menigheter i 
Nepal, og disse menighetene er i dag en del 

CHRIST’S DISCIPLES’ FELLOWSHIP
Hovedkontor: Kolkatta
Grunnlagt i 1976 av Arabinda Dey
Leder: Prasanta Dey (bror til Arabinda)
Driver 4 skoler og har et nettverk av 
44 menigheter, hvorav 18 i Nepal. Stort 
litteraturarbeid og flere diakonale 
prosjekter.
Tidligere støttet av Strømmestiftelsen, 
Santalmisjonen og Stefanusalliansen.
EOM har støttet CDF siden 2019 og har 
nå skrevet en treårig samarbeidsavtale 
frem til og med 2025. 

INDIA

Evangelisk Orientmisjon har flere partnere i India. Siste skudd på stammen er 
Christ’s Disciples’ Fellowship (CDF). På en stor og vakker eiendom i nærheten av 
flyplassen i Kolkata driver organisasjonen et utstrakt misjonsarbeid.

av kirkenettverket vårt. Denne nepalske 
pastoren og kirkeplanteren er med på årets 
lederkonferanse, forteller Prasanta.

Siden 1980 har CDF samlet pastorer og 
menighetsledere til årlige lederkonferanser, 
og i slutten av januar i år gikk den 
43. konferansen av stabelen. – Disse 
konferansene har vært viktige for det store 
fellesskapet vårt. Menighetsledere fra 
hele Vest-Bengal, Bangladesh og Nepal får 
treffe hverandre og får snakke om felles 
anliggender, og de får høre undervisning. Vi 
har tidligere vært mer enn 500 deltakere på 
disse samlingene, men etter pandemien, og i 
tillegg at kostnadene er blitt større, er vi i år 
noe færre.

Behov for økonomisk støtte
En av årets undervisere var nordmannen 
Kåre Hegle. Han har allsidig bakgrunn fra 
flere ulike organisasjoner i Norge og er nylig 
pensjonist etter å ha jobbet de siste årene 
i KNIF. Hegle har kjent Arabinda Dey og 
arbeidet til CDF i flere tiår, og han er glad 
for det nye samarbeidet de nå har fått med 
Orientmisjonen. – Jeg er imponert over 
arbeidet til CDF og det Gud har brukt dem til 
over så lang tid, og jeg ser med glede at det 
kommer nye og yngre mennesker inn som 
ledere. Men de trenger fremdeles støtte fra 
Norge, både gjennom forbønn og ikke minst 
økonomisk, avslutter Kåre Hegle.
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I år markerer Evangelistens 
Helping Hand at det er 50 
år siden de startet opp 
barnehjemmet i Krishnunipalem, 
stedet som også organisasjonens 
arbeid ledes fra.

50-års jubileum på 
barnehjemmet i Krishnunipalem

Skolens første elev sammen med Juhani Halonen.

Vakkert pyntet jubileumskake.

Det har vært til stor velsignelse også for oss 
her hjemme i Norge å se hvor mye dette 
hjemmet har betydd for svært mange, og 
det var derfor gledelig at Svein Løvdal og 
Tore Svendsen fra Misjonstjenesten kunne 
være tilstede på den store festen i anledning 
jubileet. 

 I forbindelse med jubileumsfesten var 
det flere som kom med hilsener og fortalte 
hvilken stor betydning stedet hadde hatt for 
dem gjennom livet. 2 av dem som gjorde 
inntrykk var Medi John Prasad og Adapa 
Ramesh. Juhani Halonen har sendt hjem det 
følgende for at også våre lesere kan høre litt 
av deres historie.

Elev på første kullet
Medi John Vara Prasad kom til hjemmet i 
1973 og ble dermed en av de fem første som 
den gang begynte sin skolegang her. Han var 
en lokal gutt fra landsbyen her. Han er nå 56 
år og var 6 år da han kom. Her fikk han til 
sammen 10 års skolegang og utviklet mange 
talenter. Han opptrer nå som en dyktig 

TEKST   ALLAN NESET

tekniker og musiker, spiller godt på piano og 
synger godt. Han leder menighetens kor og 
er også i Eldsterådet. I tillegg jobber han som 
elektriker og rørlegger og menigheten kaller 
ham en skikkelig all-rounder. 

Han er gift med Aruna , og har en datter 
og to sønner. Som en gest av takknemlighet 
har han oppkalt sin yngste sønn etter faren 
til Halonenbrødrene. Denne sønnen, Jeevan, 
er aktiv i menigheten og spiller trommer i 
møtene.

Medi John gav sitt vitnesbyrd på 
jubileumsfesten og takket familien Halonen 
og sa at han var blitt så velsignet av å ha 
vært hele oppveksten på dette stedet og at 
manges liv har blitt berørt gjennom arbeidet 
til denne familien.

I live takket være Halonen
En annen tidligere elev som delte fra livet 
sitt på festen var Adapa Ramesh. Han 
kommer fra landsbyen Korukonda, og var 
elev på barnehjemmet i 7 år fra 1993 til 
2000. Han er en av 2 sønner til fru Lakshmi 
som ble enke da guttene var svært unge. Hun 
hadde en liten stilling i en førskole med liten 
lønn, og hun hadde store problemer med å 
klare seg. Da hun innså at hun ikke kunne 
gi sine sønner mat og annet de trengte ble 
det til at de begge flyttet til barnehjemmet 
i Krishnunipalem og skolegang der. De var 
glade for livet de fikk der og opplevde at 
her fikk de alt det de manglet hjemme, både 
mat, klær, gode overnattingsmuligheter og 
gratis undervisning og bøker. De ble dyktige 
elever.

De pleide å besøke sin mor noen dager 3 
ganger i året. Da prøvde de å få seg noen 
småjobber slik at de kunne gi sin mor noen 
penger. I ferien i 1997 var Ramesh ute på 
marken og jobbet med å kutte gress til noen 

INDIAINDIA

kuer. Ramesh var uheldig og fikk venstre 
hånd inn i slåmaskinen. Han mistet dermed 
hele venstrehånden og skadet også flere 
fingre på høyrehånden. Han kom raskt til 
sykehus og klarte seg, men hånden var borte. 
Etter et sykeopphold vendte han tilbake 
til hjemmet i 1998. På denne tiden ble han 
fullstendig underholdt av Suhasini og Juhani 
Halonen som var nygifte og hadde overtatt 
ansvaret for barnehjemmet. Han ble svært 
knyttet til de nygifte som tok godt vare på 
ham.

Ramesh fullførte sin skolegang med gode 
resultater og jobber  på en privat teknisk 
skole. Han har blitt gift med Haritha som tar 
godt vare på ham og de har sønnen Rishi på 
6 år. På jubileumsfesten vitnet Ramesh om 
at han var i live takket være kjærligheten 
han hadde fått fra familien Halonen på 
barnehjemmet. Han har nå et godt hjem og 
sa at selv om han ikke er rik er han lykkelig 
over det han har og familien han har fått.
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DET NYTTER

Blind mann som får mat gjennom vårt arbeid.

Det er alltid oppmuntrende å få bekreftelser 
på at det nytter det arbeidet vi driver med. 
India er et land hvor vi ofte opplever å se 
resultater etter forholdsvis kort tid, ikke 
minst har dette vært tilfelle med sy-kursene 
som ble startet for få år siden.

Vitnesbyrdene er 
allerede mange på 
hvilken stor forandring 
dette har gjort i fattige 
kvinners liv. Mange 
som ikke så noen utvei 
ut av fattigdom og 
tigging har fått en ny 
start. Et liv hvor de kan 
kjenne på mestring og 
uavhengighet. 

Før jul bestilte vi 
bokmerker som vi delte 
ut til mange av våre 
støttespillere. Disse 
fikk vi sydd av noen 
som hadde gått på et av 
våre sy-kurs og som ved 
endt skolegang hadde 
fått sin egen symaskin 
i gave. Vi betalte 
selvsagt vedkommende 
syerske for jobben, 
og da Svein Løvdal og 
Tore Svendsen nylig 
var i India fikk de møte 
ei som hadde hatt 
oppdraget. Hun var 
meget fornøyd med 
den vendingen livet 
hadde tatt og stolt av 
hva hun hadde fått til. 

TEKST   ALLAN NESET

Mat til de sultne
På landsbygda i India er det ikke 
nødvendigvis så mye fokus på helse, miljø 
og sikkerhet i arbeidslivet. Det medfører 
at mange får skader som kunne vært 
unngått dersom man hadde tatt noen 
forholdsregler. Forleden kom en mann 
til matutdelingen som brødrene Halonen 
legger til rette for. Han fortalte at han var 
blitt blind av kjemikalier i forbindelse 

INDIAINDIA
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For pengene hun hadde tjent hadde hun 
kjøpt seg en vaskemaskin. Dette gjorde 
hverdagslivet langt lettere for henne, og gav 
henne mer tid til det hun virkelig hadde lyst 
til, nemlig å sy. Det nytter det vi driver med.

med sprøyting i landbruket. Det var ingen 
som hadde tenkt på viktigheten av å bruke 
ansiktsmaske, og nå var skaden skjedd. 
Uten jobb var det ikke lett å få tak i det 
nødvendige, så det å kunne få gratis mat hos 
Halonen var kjærkomment. Matutdeling 
var noe som kom i stand i forbindelse 
med koronaen. Det er godt at tilbudet kan 
opprettholdes også nå i etterkant. 

Fornøyd syerske som har kjøpt vaskemaskin for inntjeningen.
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Spennende tider i Shanxi Herlig dåp i Taira

Kort-produksjonen gir arbeid til fattige kvinner. Noen av barna som har fått hjelp gjennom 
arbeidet til Evergreen.

Daisuke er klar for dåp.

Med dåpsattesten sammen med Anniken og Akira Mori.

Familien Torjesen ble i 1989 invitert av 
provinsmyndighetene til å komme tilbake til 
Shanxi og gjenoppta arbeidet.

Med mottoet «Vitnesbyrd om fortiden 
– Håp for fremtiden» har de bygget opp 
organisasjonen Evergreen, og har siden 
1993 lagt ned et stort arbeid og gjort en stor 
forskjell i mange menneskers liv.

Virksomheten drives flere steder i 
provinsen og omfatter helsearbeid og 
rehabilitering, ungdomsarbeid, sysselsetting 
og økonomisk utvikling, arbeid blant barn 
med spesielle behov og familieterapi. I løpet 
av årene har mange ti-talls medarbeidere fra 
Vesten vært involvert i dette viktige arbeidet. 

På grunn av den langvarige pandemien 
har det vært knyttet usikkerhet til den 

Vi har i mange tiår bedt om at 
det må bli vekkelse i Japan. En 
gjennomgående stor vekkelse har 
latt vente på seg. I stedet har det 
blitt til at både vi og andre har 
snakket om «stangfiske», at man 
har sett enkeltmennesker komme 
til tro og bli døpt. Det er selvsagt 
stor glede for hver eneste en som på 
denne måten lærer Jesus å kjenne 
og får et helt nytt liv.  I alle årene 
jeg har jobbet med misjon har det 
alltid vært noen som har blitt døpt 
og tillagt menigheten i Japan. Det 
kan dessverre ikke sies om de fleste 
norske menighetene jeg kjenner til. 
Det er derfor viktig å holde frem at 
det arbeid vi står i, det nytter. Også i 
Japan.

Anniken Mori har igjen sendt 
oss inntrykk fra en nylig dåp i 
menigheten i Taira. Denne gangen 
var det Daisuke Suzuki, en mann på 
44 år, Akira hadde gleden av å døpe.

Daisuke fikk høre evangeliet 
gjennom en evangelist for 11 år siden 
og har siden vært mye på kafeen 
vår i Taira. Etter en gospelkonsert i 
kirken i januar tok han en endelig 
avgjørelse om å følge Jesus og bli 
døpt. Et gospelektepar fra Tokyo kom 
hele veien til Taira for å synge og 
oppmuntre Daisuke på dåpsdagen. 

TEKST   ALLAN NESET
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videre virksomheten, og alle de utenlandske 
medarbeiderne har nå en stund vært ute 
av Kina. Det meste av arbeidet har holdt 
stand ved hjelp av kinesiske medarbeidere 
som gjennom lengre tid har jobbet sammen 
med utenlandske utsendinger i de fleste av 
prosjektene. Nå ser det ut til at noen av de 
utenlandske nøkkelpersonene endelig kan 
vende tilbake til Shanxi og arbeidet.

Vi har støttet denne organisasjonen helt 
siden starten og er glade for de mulighetene 
som har åpnet seg takket være innsatsen til 
en tidligere utsendt medarbeider. Vær med 
å be om at forholdene igjen må legge seg til 
rette slik at dette viktige arbeidet fremdeles 
kan vokse og bli til velsignelse for de som 
virkelig trenger det.

Organisasjonen Evergreen, eller Shanxi Evergreen Service, som de nå 
kaller seg, er tuftet på arbeidet som Peter Torjesen la ned frem til sin 
død i Shanxi i 1939. Peter var utsendt fra vår organisasjon.

KINA JAPAN

10 11
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MinneordMinneord
Edvin KnutsenEdvin Knutsen  (1925-2023)(1925-2023)

Misjonær Edvin Knutsen sovnet stille inn, 
søndag 12. februar 97 år gammel.

Edvin ble født 15. oktober 1925 i Bærum, 
og vokste opp i en misjonsengasjert 
familie. Etter artium tok han teologisk 
embetseksamen  ved Universitetet i Oslo. Det 
var ikke hjemlig prestetjeneste han hadde i 
tankene, men misjonstjeneste i Japan. Etter 
språkstudier hos China Inland Mission i 
London var det klart for utreise til Japan i 
1953.

Sammen med en fin flokk andre 
nybrottsmisjonærer i Evangelisk 
Orientmisjon fikk Edvin en betydelig rolle 
i å bygge opp arbeidet organisasjonen 
på 50-tallet gikk i gang med i Fukushima 
fylke på Stillehavskysten nord for Tokyo. 
I løpet av sin tjeneste jobbet han med 
menighetsbygging i Onahama, Nakoso, 
Nakamura, Yotsukura, Uchigo, Haramachi, 
Taira og Takahagi. Edvin var som sønn av en 
byggmester godt kjent med byggeteknikker. 
I tillegg til å bygge menigheter i åndelig 

betydning var han også svært delaktig i 
arbeidet med selve kirkebyggene. Han både 
tegnet og ledet an arbeidet i mange av våre 
kirker.

Edvin giftet seg i 1956 med misjonær 
Gudrun, født Engebretsen, og de fikk 3 døtre 
i løpet av årene i Japan. Gudrun døde for 3 
år siden på samme dato som Edvin. Sammen 
fikk de en tjeneste ute som strakte seg helt 
til 1989, og som i høy grad fortsatt også 
etter at de kom tilbake til Norge. Edvin var 
opptatt av misjonens arbeid helt til det siste 
og deltok like før jul på den årlige samlingen 
for ansatte og støttespillere. For oss 
medarbeidere var Edvin en stor inspirasjon. 
Edvin etterlater seg et stort vitnesbyrd om 
trofast og ydmyk tjeneste og han vil bli sårt 
savnet. Våre tanker går spesielt til hans døtre 
Marit, Turid og Kari og deres familier som 
har mistet en kjær far og vi lyser dyp fred 
over Edvins gode minne.

Allan Neset, redaktør

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.

BLI FAST GIVER TIL ORIENTMISJONEN
Avtalegiro er den mest hensiktsmessige måten å støtte misjonen 
på. Det er en gratis ordning og gir forutsigbare inntekter.
Gå inn på www.eom.no – Gi en gave

Alle faste givere er med på trekningen på reisegavekort på 
5000 kr sponset av Løvdals Trevare. ������� � ��� ���� ���

Bedehuskanalen.no

G
rafisk: Bedehuskanalen 2023  –  Foto: Adobe Stock

UTVID 
PERSPEKTIVET

OG INSPIRER 
TROEN

SE OSS PÅ:
 ALLENTE
 BEDEHUSKANALEN.NO

ELLER APP:
 APPLE-TV
 GOOGLE PLAY
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Husk våre prosjekter i bønn
Be også for vårt nye prosjekt i Mongolia.

KINA NORD-KOREA

– Takk for at et langvarig 
oversettelsesarbeid nå er fullført.

– Be for den kvinnelige arbeideren vi støtter 
i sensitivt område.

– Be for lederne i våre 
samarbeidsorganisasjoner.

– Takk for at arbeidet vi 
støtter vokser og bærer mye 
frukt.

– Be for lederne i EHH og CDF.

– Be for pastor Gupta og 
arbeidet i Agra.

– Takk for at menigheten igjen 
har feiret dåp.

– Be for familien Mori og 
arbeidet de står i.

– Be for pastorfamilien i 
Miyako og menigheten der.

– Takk for vedvarende gode 
gaveinntekter.

 
– Be for de mange gudshus og 

foreninger som samles om 
misjonens sak.

– Be for det kommende 
årsmøtet og møtene våre 
medarbeidere skal ha i den 
forbindelsen.

– Takk for at vi fremdeles mottar betydelige 
midler til vårt arbeid i dette landet.

– Be om snarlig åpning for team som vil dra 
inn.

– Be om økt velferd for de mange som lider 
nød.

INDIA JAPAN NORGE

NORGENORGE

KINAKINA

INDIAINDIA

NORD-KOREANORD-KOREA

JAPANJAPAN

www.gunnarruud.no - post@gunnarruud.no

plussreiser.no // 70 17 90 00

TURER OVER HELE VERDEN SKREDDERSYDDE TURER

Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Plussreiser sender rundt 200 grupper 
på tur hvert år. Turene går over store 

deler av verden. Hvert år følger om lag 
8000 gjester fra hele landet et eller 

flere av våre opplegg.

Hvert år skaper vi unike gruppeturer 
for kor, korps, skoler, lag og foreninger 

m.m. Vi har lang erfaring i å sy program 
og reiseruter - til gunstige priser!

Kontakt oss for et hyggelig tilbud.
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eller Vipps 70393
3000.15.76719
Bruk konto:

Behovene er store og sammen med gode givere ønsker vi å bidra til at Behovene er store og sammen med gode givere ønsker vi å bidra til at 
stadig flere får et verdig liv.stadig flere får et verdig liv.
Viktige prosjekter for oss er skolegang for barn og muligheten for arbeid Viktige prosjekter for oss er skolegang for barn og muligheten for arbeid 
for fattige voksne.for fattige voksne.
Bli med og støtte arbeid blant barn i Kolkata og sy-kurs og Bli med og støtte arbeid blant barn i Kolkata og sy-kurs og 
kjøreopplæring i Andhra Pradesh.kjøreopplæring i Andhra Pradesh.

Evangelisk Evangelisk 
Orientmisjon er Orientmisjon er 
involvert i mye involvert i mye 
livgivende arbeid livgivende arbeid 
i India.i India.

Evangelisk Orientmisjon orientmisjonen www.eom.no Evangelisk Orientmisjon

Følg oss gjerne på Facebook, Instagram, hjemmeside og Youtube

– Med din hjelp sprer vi håp!

Sammen 
kan vi gjøre 
en forskjell

Fornøyde barn på skole
 hos CDF i Kolkata

Vår kjørelærer er klar for å gi fattige menn 
kjøreopplæring. Samtidig fortsetter vi 

våre sy-kurs for fattige kvinner


