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Oppskrift på å vise
kjærlighet

Mine barn, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning
og sannhet. Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal la
vårt hjerte falle til ro for hans ansikt. 1.joh 3,18-19
Jente på sykehus i Pyongyang.
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VÅR VISJON

Evangelisk Orientmisjon,

Evangelisk Orientmisjon er en felleskristen misjons-

Dronningens gate 37, 4610 Kristiansand

organisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet mot Jesu
misjonsbefaling har som oppgave å uttbre Guds rike blant

Bibelen oppmuntrer oss til å gjøre gode
gjerninger, ikke for vår egen skyld, men for å
synliggjøre Jesus. Vi kan vinne sjeler gjennom
det vi gjør, ikke bare det vi sier. Ord og
gjerning må stå i samklang ikke i motsetning
til hverandre. Vårt arbeide har som mål å
nå ut med evangeliet til unådde folkeslag i
Asia. Noen ganger kan vi ikke åpent forkynne
evangeliet, men må velge andre måter å nå
ut.
Min sterkeste opplevelse av det fikk jeg
i Nord-Korea. Vi kom til et av de mange
sykehus for tuberkulosepasienter. En ung
kvinnelig pasient skyndte seg å gjøre seg
vakker for oss med sminke og de fineste
klærne hun hadde. Hun fikk formidlet sin
takknemlighet for det arbeidet vi gjorde og
sa at hun ikke hadde vært i live uten den
hjelp vi var med å gi. Når vi vet at det på
drivhusene og vannpumpene vi gir står at

det er gitt til Guds ære og i kjærlighet til
Nord-Koreas folk, kan vi være trygge på at
det vi gjør er med å forkynne evangeliet selv
uten ord.
Titus 3.14 sier: Også våre egne folk må lære
å gjøre gode gjerninger og hjelpe der det
trengs, så deres liv ikke skal være uten frukt.
Så kjære venner, la oss fortsette å gjøre godt
og på den måten vise hvem Jesus er.

Østens folkeslag og andre områder Gud måtte lede til.
Forsidebilde: Nord Koreansk dame pyntet til fest

www.eom.no
facebook.com/orientmisjonen

Arild Nordlie
styreleder
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ÅRSMØTE

ÅRSMØTE

Rapport fra
årsmøte
God stemning

der inntektene øker og vi stadig knytter

Lørdag 25. april var det årsmøte og i år

til oss nye resurspersoner både ute og

hadde vi besøk av flere spesielle gjester. En

hjemme. Et av de desiderte høydepunkt i

hel delegasjon fra vår samarbeidsorganisa-

programmet var da sangeren Bård Bratlie

Våre amerikanske gjester med selbuvotter som de fikk
som gave. Strikket av Else Marie Føreland.

Heidi Linton fra CFK i samtale med styremedlemmer i
EOM.

sjon Christian Friends of Korea, samt mange sang for oss. Det var også et svært hyggetidligere Japan-misjonærer og en nåværen-

lig gjensyn med tidligere Japan-misjonær

de Japan-misjonær Anniken Mori.

Reidun Harjo. Hun bor nå i USA men var

Det var informasjon og lysbilder fra både

misjonær i Japan i 25 år, sammen med sin

Nord Korea og Japan samt et lite glimt fra

avdøde mann Kjell.

Kina. Den formelle delen av årsmøte var unnagjort på en time før lunch. Alle styremed-

Bortimot 100 misjonsvenner deltok på

lemmene som sto på valg, tok gjenvalg og

årsmøte, som flere betegnet som en min-

både regnskap og budsjett ble godkjent. Vi

neverdig samling med godt felleskap og

er inne i en meget god utvikling som misjon

inspirerende innslag.
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Fv. Styreleder Arild Nordlie, regnskapsfører Tore Svendsen og daglig leder Roald Føreland.

Jon Masterud og Bjørg Teigen Johnsen
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JAPAN
samfunnshus, reklameskilt er der fortsatt, men

viklet disse ovnene. Hver dag er det 5-7 tusen

alt er bare skall av det som var.

mennesker som arbeider her. De trenger vår

Langs veien ser en altfor høye strå der det en

forbønn. De som må gjøre operasjoner innenfor

gang var dyrket jord.

overbygningene har kanskje bare 1 minutts

Men det verste er alle de sorte plastposene

arbeidsdag.

på rad og rekke overalt. Det er poser fulle av

Fukoshimas
fortvilelse
Fukushima fylke var kjent for sin skjønne natur og kyst med sandstrender og klipper
mot Stillehavet hvor havstrømmer fra syd og nord møtes og ga verdens rikeste
fiskeforekomster. Etter 11. mars katastrofen ble ordet ”Fukushima” forbundet med
strålegift og ”forbudt område”.

lukkede biler langs Fukushimas kyst, også gjennom
20 km radiusen rundt de tre ødelagte atomkraftverkene. Men man får ikke lov å stoppe eller kjøre inn på
sideveier.
Her bodde det før 11.mars 2011 ca 77.000
mennesker fordelt på 7 småbyer. De eide gjerne
store hus og gårder med svære haver rundt.
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må begraves, men ingen vil ha dem i sin nærhet.

være lys i mørke, omvandrende oaser som gir

Nå sies det at de skal begraves midlertidig i “det

oppmuntring, håp og liv til så mange frustrerte.

forbudte området” for 30 år.

Ved inngangen til de tomme byene er det reist

Etter evakueringen av befolkningen i 20km

en døgnåpen “alt-mulig-butikk”, “Family Mart”,

radiusen er mange enda stuet sammen i

eid av en kristen dame. Flere av våre venner ar-

små brakkebyer i stål, kanskje 17m2 for en

beider der. Ingen bor omkring. De svarte giftpo-

familie, bygget for å vare i 2 år. Reisningen av

sene fyller jordene på andre side av veien. Men

leilighetshus er begynt, men det går langsomt.

de kristne der smiler og står på for en stadig

Flyktningene må vente enda to års tid.

strøm av kunder: Arbeidere ved kraftverkene.

Bare i Iwaki (326.000 innbyggere) hvor EOM
har konsentrert sitt virke de siste 16 årene, har
vi ca 30.000 “stråle-flyktninger”.

3 Infernoer
Det nedsmeltede materialet i de tre
sine avkjølingssystemer ved den store

MISJONÆR, JAPAN

Fra oktober i fjor ble det fritt å kjøre riksvei 6 for

Oaser i ørkenen
Be at vi som kjenner Jesus i Fukushima må få

atomkraftverkene som fikk ødelagt

AV ANNIKEN MORI

“Spøkelses-landet”

radioaktivt materiale som er skrapet vekk fra
områder der en håper å få folk tilbake. Posene

tsunamien for fire årsiden, brenner stadig,
Etter et år fikk de 5000 innbyggerne i den
sydligste av disse byene, Hirono, lov til å vende
hjem. Strålingen var meget lav her rett nord for
Iwaki. Men bare 1300 vendte tilbake.
De andre 6 småbyene utgjør “spøkelseslandet”:
Husene og bygningene er tomme, skrotede
etter jordskjelvene og tyver, gjerne ramponert
av villsvin og andre dyr og dekket av for høy
radioaktivitet.
Bensinstasjoner, spisesteder, butikker,

men uten å gi noen strøm. Hver dag går
350 tonn vann gjennom dem for å hindre
flere eksplosjoner, og kommer ut som sterkt
radioaktivt. Dette vannet renner nå ut i havet.
Det nytter ikke lenger å lagre giften på land.
Fukushima kystens fiskere fortviler over
situasjonen. De hadde begynt å fiske igjen i høst,

Fra årsmøte: Anniken i samtale med tidligere
Japan-misjonær Inger Johanne Jørgenrud

og fisken ble målt å være fullt ut spiselig. Men
nå vil ikke folk kjøpe fangsten deres.
Myndighetene mener det vil ta 40 år å få avASIAS MILLIONER 03/2014
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Nytt fra
Nord Korea

Våren har kommet til Nord-Korea og arbeidet er i full gang på markene.
Risen er sådd i drivbenker og er snart ferdig til å plantes ut i vann slik vi har
sett på mange bilder. Et tidkrevende arbeid der de fleste av landets
innbyggere er engasjert. Dette arbeidet kommer til å holde på frem til
begynnelsen av juli.
AV SVEN ERIK JOHANSSON
PROSJEKTMEDARBEIDER

Kål og en del mais, som også dyrkes frem
som ungplanter, er allerede plantet på
jordene.I drivhusene som EOM har bygd
er det full aktivitet. Vinterens avling, som
for det meste består av spinat og salat,
er nå erstattet av tomat, agurk, kinakål,
gressløk, koriander, reddik og salat som er
tilpasset vår og forsommer.
Det er ikke sollyset, men kulden som er
det største problemet om vinteren. Derfor
lages det et drivhus inne i det eksisterende
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for å få et godt klima å dyrke i. EOMs
drivhus er stabile og egner seg derfor
godt til dyrking også i den kalde årstiden.
Trekk, som ellers er et stort problem,
elimineres og miljøet for vinterens avling
er god. I det siste drivhuset som ble
bygget i TaeKok Ri i Sepo kommune og som
stod klart i okt. 2014 har man drevet frem
ungplanter av Lerk fra egen avling i tillegg
til stiklinger av løvtre.Disse vil bli plantet
ut I løpet av mai. Lerketrærne er først og
fremst ment å plantes ut som beskyttelse

mot vind, siden kooperativet ligger i et
område med mye vind. Hurtigvoksende
løvtrær er først og fremst ment til
byggemateriale og til ved.
Det er gledelig å se de initiativ som er tatt
for å lage poser for å unngå rotskader og
lage så jord for å gi plantene en god start.
Til høsten vil et område av drivhuset bli
satt av for å drive frem flere treplanter,
resten blir avsatt til spinat.
I flere drivhus har man laget et område
bak steinveggen hvor det er mulighet for
å holde kaniner og kyllinger. Alt avfallet
fra denne virksomheten er et verdifullt
tilskudd til den komposten man trenger.

Det er mangel på grønsaksfrø i landet.
Innkjøpt frø fra Skandinavia fungerer
ikke alltid så bra rundt 38. breddegrad. Vi
kjøper derfor det meste hos CAAS (China
Academy of Agriculture Science) i Beijing.
Kvaliteten er god og det er et godt utvalg
tilpasset lokale forhold og årstider.
Dessuten er prisen gunstig.
Kålrotfrø
EOM kom over et parti kålrotfrø til en
meget gunstig pris som vil fungere
utmerket. Jeg har erfaring med kålrot
gjennom mange år og det er et takknemlig
tilskudd om vinteren hvor man tidligere
bare hadde kimci (en blanding av syret
kål, reddik og chilipepper) som tilgjengelig
grønsak.

ASIAS MILLIONER 02/2015

9

NORD - KOREA

Den planlagte reisen I mars ble kansellert
siden det var krav om 21 dagers karantene
før man fikk reise videre i landet (man var
redd for Ebola). Når det senere igjen ble
fritt å reise trengte lokale myndigheter tid
for å ordne med alle dokumenter. Dette
har ført til at prosjektet er blitt litt
forsinket, men byggestart for de 4 nye
drivhusene blir I slutten av juni for å stå
ferdige til høsten.
Vi starter også et forsøk med å hjelpe til
med birøkt siden det er stor mangel på
materiell for å drive effektivt. I dag går
man med kjepper med en tøyremse for å
komme til blomstene, eller med pensel for
å pollinere frukttrærne.
Kuber og materiell vil bli kjøpt i Kina for å
hjelpe de lokale birøktere der EOM
arbeider. Initiativet er møtt med stor
entusiasme også hos myndighetene på

provinsnivå som har lovet å være
behjelpelige slik at prosjektet får så god
støtte som mulig.Det oppleves som en
personlig fordel å ha en så god relasjon til
disse representantene som er så viktige for
å kunne gjennomføre prosjektet.
Mitt ønske er å kunne øke budsjettet for å
utvide prosjektet til flere kooperativer i de
syd-østre delene av landet.
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Kari Fure, Stig Magne Heitmann og Bjørn A. Wegge

KIMS PARADIS – FOLKETS TRAGEDIE
PÅ INNSIDEN AV DET LUKKEDE NORD-KOREA

HÅP TIL NORD - KOREA

-Siden 2011 har EOM finansiert
mer enn 100 drivhus i Nord Korea.
I tillegg har vi bidratt med

Nord-Korea er regnet som verdens mest lukkede land.
22 millioner mennesker mangler grunnleggende mennes
kerettigheter, og opplever sterk forfølgelse og massiv ens
retting. Forfatterne har besøkt landet og snakket med en
rekke personer som kjenner Nord-Korea fra innsiden.
Innbundet
Kr 298,-

rent drikkevann.
-30 % av befolkningen lider
av konstant underer-
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næring

BOKA KAN DU KJØPE I DIN LOKALE BOKHANDEL
ASIAS MILLIONER 03/2014
ELLER PÅ WWW.LUNDEFORLAG.NO ASIAS MILLIONER
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NORGE

Misjonsmarsj til
inntekt for
Kinabibler
På Kristi himmelfartsdag, 14. mai, arrangerte Fjære
menighet i Grimstad en misjonsmarsj.

Tanken var at Jesus gav misjonsbefalingen like før han ble tatt opp til himmelen og
da vil man bokstavelig talt gå ut og formidle evangeliet. Marsjen var på
overkommelige 1,5 kilometer med innlagt bibelkviss. Det ble også anledning til å gi
en frivillig gave til Kina-bibler som blir formidlet av Evangelisk Orientmisjon. Det
kom inn 14.000 kr, tilsvarende 1.400 bibler. En artig ting med marsjen var at Kari
Erlandsen deltok. Hun er selv vokst opp i Kina og tilbrakte krigsårene
1940-45 i Kina, hvor hennes foreldre var misjonærer. Vi takker for gaven og
oppfordrer andre menigheter til å arrangere misjonsmarsj.
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NORGE

Besøk fra Orientmisjonen i din menighet?
Vi har nå flere personer i misjonen som gjerne vil komme på besøk
i menigheter, bedehus og misjonsforeninger. Både Svein Løvdal,
Allan Neset, Arild Nordlie og Roald Føreland er tilgjengelige som
talere på gudstjenester og misjonsmøter. Vi har mye spennende å
fortelle fra misjonsarbeidet i Japan, India, Nord Korea og Kina.
Ta kontakt på mail eom@eom.no eller telefon 90138020

I mål med bibelaskjonen
I fjor mottok vi et gaveløfte på en million kroner til Kinabibler, dersom
vi klarte å samle inn tilsvarende beløp. Motto var en bibel blir til to.
Takket være en stor gave (og mange små gaver) har vi nå nådd dette
målet og det betyr. 2 millioner kroner til Kinabibler. Tusen takk til alle
glade givere som har “investert” i dette prosjektet!
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STØTTEPARTNERE

BØ NN EE MN ER
Kina
Be for arbeidet med å nå ut med evangeliet til minoritetsgrupper. Det er mer
enn 400 etniske minoriteter. Flere er
unådde med evangeliet
Be for bibeldistribusjonsarbeidet

India
Takk for store muligheter til å nå ut
med evangeliet
Be for menigheter som blir angrepet av
fundamentalistiske hinduer

Norge
Takk for en god utvikling for misjonen
i Norge
Be om at det må bli lettere å få til misjonsmøter i menigheter og bedehus
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Japan
Be for arbeidet ved de ødelagte kraftverkene i Fukushima og de 5-7000 som
stadig arbeider der
Be at de troende i Fukushima må være
som oaser til dem som fortviler

Nord-Korea
Kim Yong Un skaper stadig mer frykt
ved å henrette sine nærmeste medarbeidere. Be om at terror-regime må
opphøre.
Takk for muligheter til å tenne lys i
mørke gjennom prosjektene våre.

For så høyt har Gud elsket
verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som
tror på ham, ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv. (joh2,16)

R E N T

VA N N

T I L

NORD-KOREA
VI ØNSKER Å GI BÅDE RENT DRIKKEVANN OG
DET LEVENDE VANN TIL UTALLIGE
NORD KOREANERE

200 kr
blir til et vannfilter
som renser vann til
flere hundre personer

3000 kr
Tilsvarer en
vannpumpe

Vi setter også opp drivhus og bidrar
med settepoteter og høykvalitets
grønnsaksfrø.

MED DIN HJELP SPRER VI HÅP
Bruk gavekonto

3000.15.76719

