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Jeg driver å planlegger mitt 15. årsmøte,
mitt siste som ansatt. Derfor er det fort
gjort at jeg denne gangen ikke bare tenker
ett år bakover, men 15.
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tvertimot 116 år gamle, og det er klart at vi har med oss mye
rik tradisjon som det er viktig å ta vare på. Allikevel ser vi også
i vår sammenheng at unge mennesker vi får kontakt med ofte
tenker anderledes om misjon enn det vi normalt har gjort. Det
synes ikke å være riktig at dagens unge kristne ikke engasjerer
seg. Nei, de bare engasjerer seg på andre måter.
Jeg tror vi som misjon er inne på en riktig og viktig vei når vi
nå gjennom de siste år har støttet korttids-team til Japan. Jeg
håper og tror at vi kan fortsette- og utvide vårt arbeid slik det
foregår gjennom E-street-club. Jeg håper på ﬂere årlige team
som kan være med å skape blest om stedet, både mens de er
ute og ikke minst når de kommer hjem. En slags mobilisering
av ungdom for ungdom. Nå er det selvsagt ikke bare ungdom

Overskriften har jeg lånt fra noe min forgjenger, Frank Kongstein, skrev for snart 16 år siden. Det slo meg at samtidig med
at det har skjedd mye i vår sammenheng i denne perioden,
både ute og hjemme, så er det faktisk slik at de største utfordringene idag er de samme som den gang.
Kongstein skrev den gang om snarlig selvstendighet for menighetene i Japan, og en fremtid med to parter der samarbeid
var ønskelig, men hvor vi som misjon
måtte ha “frihet til bruk av egne ressurs- Det synes ikke å være riktig at dagens unge kristne ikke
er både i form av mennesker og midler i
engasjerer seg. Nei, de bare engasjerer seg på andre måter.
utviklingen av nye fremstøt i Japan.”
Selv om mange av menighetene til tider
som trenger evangeliet i et land som Japan. Derfor er det ﬁnt at
har slitt mye de senere år, er det riktig å si at selve selvstenvi har langtids-misjonærer i en etablert menighet. Kanskje kan
diggjøringsprosessen gikk bra. Utfordringen har vært, og er
Tairamenigheten vokse seg sterk og bli stadig mer engasjert i
fremdeles, hvordan vi som to selvstendige enheter skal samarsåvel menighetsplanting som sosialt arbeid. Utfordringene er
beide fremover. Slik utviklingen har vært den siste tiden i ﬂere
mange, våre ressurser begrenset, men vi har en stor Herre og
av de japanske menighetene, tror jeg det nå er svært viktig at
“arbeidsgiver”.
vi som organisasjon tenker friere med hva vi ønsker for vårt
Japanarbeid. Jeg er personlig glad for den siste tidens satsAllan Neset
ing på ungdomsfokusert arbeid, og jeg tror også det er riktig
av oss å tenke mye mer i retning av korttidstjeneste relatert til
denne satsningen. For å få engasjert nye til å ta del i vårt arbeid
synes det å være veien å gå. Nyere misjonsorganisasjoner har
hatt stor fremgang ved å tenke slik. Nå er jo ikke vi “nye”, men
Evangelisk Orientmisjon
Evangelisk Orientmisjon (EOM)- tidligere Den
Norske Kinamisjon er en felleskristen misjonsorganisasjon grunnlagt i 1889, som i lydighet
mot Jesu misjonsbefaling har som oppgave å
utbre Guds rike blant Østens folkeslag og i andre
områder Gud måtte lede til.
.
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I stillhet og tillit
I Japan har man ikke samme tradisjon for å gå på besøk til hverandre slik vi er vant med fra
Norge. Ikke så rart kanskje siden mange bor trangt. Det er både billigere og enklere for alle å treffes på en restaurant, så det sosiale livet leves for det meste ute.
Men ikke for det, det hender at man blir
invitert hjem til venner og man lærer seg
å sette stor pris på slike invitasjoner. Når
sant skal sies er det en ting jeg skulle
ønske meg annerledes på mange av
besøkene. Som de ﬂeste andre mennesker elsker japanerne TV. Og den skal
helst stå på hele tiden i mange hjem.
Det kan være mye godt selskap i en TV,
men den kan også fort ta fokus bort fra
en god og nødvendig samtale. Ikke bare
TV selvsagt, Japan er et land hvor alt og
alle skal lage lyd. Masse lyd og helst hele
tiden. Fascinerende og irriterende!
Irriterende fordi jeg ikke får den stillheten rundt meg som jeg har behov for. Jeg
trenger stillhet så jeg kan lytte til mitt
eget hjerte og mine egen tanker. Evaluere
hva jeg driver med, hvordan jeg lever og
blankpolere og justere målene. Stillhet
handler om å hente ny styrke.

hvordan Jesus levde. Han var ikke alltid
«på scenen»! Han tok jevnlig tid i stillhet,
ensomhet, faste og bønn.
Vi vet alle at om vi hadde imitert og lagt
opp livet vårt som store idrettsstjerner,
og holdt på lenge nok, så hadde vi kanskje blitt blant de aller beste vi også.

Før djevelen dukket opp med sine
fristende forslag gikk det 40 dager hvor
Jesus var alene, i stillhet, i ørkenen.
Jesus ble ledet dit av Ånden, for å fristes
selvsagt, men også fordi Jesus skulle
få hente maksimal styrke før han møtte
fristeren. Er du som meg og kjenner deg
fattig på krefter kan det være at vi begge
hadde hatt godt av å se en gang til på

Øyvind Haraldseid

Kontor og ekspedisjon
Slemdalsveien 1
Postboks 5369 Majorstua
0304 Oslo
Tlf; 22 60 94 40
andreas@eom.no
Bankgiro: 3000 15 76719

Har du tenkt på hva som kunne skjedd
med deg om du virkelig forsøkte å imitere Mesteren?
Bare en tanke jeg har hatt i hodet for
egen del siste tiden. Kanskje vi skulle
forsøke sammen?
I stillhet og tillit skal deres styrke være»
Jesaja 30.15
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PS! Stillheten kommer ikke til oss om
vi bare venter lenge nok - den må vi
oppsøke selv.

Hovedstyret
Styreformann: Trygve Jordan
Margot Sjøen
Anniken J. Borchsenius
Lars Jacob Moe
Åge Ånensen
Doris Brekkå
Karl-Gunnar Opdal(vara)
Egil Tangjerd (vara)
Helge Flaa (vara)
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årsrapport

Nye impulser....
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Når vi treffer nye og kommer i prat er det
blant annet ett spørsmål som kommer
opp. Hvor
mange år har
dere vært i
Japan da? 10
år på japansk
jord har satt
sine spor og
gitt oss mengder av gode
erfaringer. Vi
tenker oss
ikke så lenge
om før vi skal si noe lenger, har lært litt
om skikk og tradisjoner, går ikke så ofte
med tøﬂer på rismattene eller tar med
oss dotøﬂene tilbake inn i stua. Samtidig
er det et hav av nye ting en kan lære om
kultur og relasjoner. Sånn sett er ikke 10
år så lenge, og det siste året har uten tvil
gitt oss del i og latt oss smake mange
nye impulser.
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skklasser på esc i tillegg til å undervise
fortelle om sine erfaringer som kristen.
på ﬂere barnehager i byen. Da Jennifer
Lovsangsbandet vårt F2F(face to face)
bestemte seg for å reise
har hatt øvelse hver mandag og denne
hjem igjen etter ﬁre år i
gruppen har etterhvert utviklet seg til
Iwaki, introduserte hun
å bli et slags lederteam for esc som tar
sin venn Debbie Wiens
mer og mer ansvar både praktisk og
for oss. Etter en måneds
åndelig. Utenom å være med på fredoverlapping i okt/nov tok
agskveldene hos oss, har de også fått
hun over engelskarbeidet, oppdrag i nærliggende byer, blant annet
og vi er bare overrasket
en utendørskonsert i slutten av mai.. Et
og takknemlig for hvorav medlemmene i bandet kom til esc når
dan Gud har lagt alt til
vi hadde besøk av team fra Sub Church i
rette for oss. Ikke bare for Oslo, i september. Han har enorme musioss, men for alle de som
kalske gaver og han har funnet en plass
kommer innom på esc, om det er for
hvor han kan få utfolde seg og samtidig
engelsk eller for en
komOpplever
stadig
at
lokalene
blir
kopp kaffe og noen
met
trange, spesielt når vi har hatt konå prate med.
nærOgså i år har vi lagt serter og team-besøk.
mere
inn kanskje mest
Gud.
krefter på å arSubrangere fredagskvelds-samlingene og vi
church teamet hadde et relativt kort,
har sett en jevn økning av besøkende der. men intenst opphold. De kom i kontakt
East Street Club
Opplever stadig at lokalene blir trange,
med miljøer som vi ikke har hatt noe
Helt fram til noinnpass i før, og som vi også
Vi opplever det som positivt at stedet kan brukes
vember hadde vi
har fått besøk fra i etterkant.
gleden av å jobbe når vi ikke er der, og også at kristne fra ulike meI slutten av juni arrangerte vi
sammen med
konsert med Genuine Grace,
nigheter ser det som naturlig å benytte lokalene.
Jennifer Osteen
et band i fra Tokyo. Det var en
på east-street
ﬂott opplevelse som vi hadde
spesielt når vi har hatt konserter og
club(esc). Jennifer hadde i hovedsak anshåpet å dele med mange, mange ﬂere.
team-besøk. Når vi har bakeklasser er
var for engelskundervisningen, men med
Vi har forstått at det ikke alltid komdet ikke fritt for at det blir trangt i ovnen
sin enorme kontaktﬂate og evne til å spre
mer an på hvor mange invitasjoner og
også, med 10-12 damer som skal steke
glede rundt seg var hun en uvurderlig
informasjonslapper en deler ut. Øyvind
skillingsboller på en gang. Det er ikke få
ressurs for oss både som venn og mehar vært på universiteter og skoler, stått
som har kommet en gang i måneden for
darbeider. Hun startet opp mange engelforan stasjonen og delt ut lapper, men til
å bake, men også fordi de vil høre noen

Haraldseid

til økt gudstjenestebesøk ser vi stor
verdi i å kunne bruke tid sammen med
ﬂere som ikke ikke ville tenke på å gå
til kirken ellers. En av aktivitetetene
som skapte stor interesse sist år var et
foredrag av et menighetsmedlem om

balskolen. Carina avslutter snart andre
året i barnehagen hvor hun trives svært
godt. Norgesturen la vi til sommerferien
for Frida. Dette året ﬁkk vi anledning
til å være med både på sommerstevne
og treffe misjonsvenner, samt møte
de ﬂeste av familien og også
venner rundt om i landet. Det
var kjekt for ungene å møte
oldemor både i Telemark og
på Sunnmøre. Gjennom alt det
vi har fått være med på dette
året har vi forhåpentligvis
vokst litt alle sammen, på ulike
måter. Ikke minst opplever vi
at arbeidet vi leder på esc gjør
mye med oss og fører oss inn
i spennende landskap hvor vi
før ikke har vært, men slik skal
det
vel være i et pioner arbeid
hvordan en dyrker tomater i egen hage.
Dette skal vi følge opp til våren, og sette som dette. Som alt nevnt, et lederskap
på esc tok form ut over høsten og
ut i praksis det vi har lært.
det utvikler seg i en rettning vi setter
Familie
Uchigokirken.
veldig pris på. Vi ser med forventning
Vi satte stor pris på å få besøk av famiVi er fortsatt aktivt med i søndagskolelie fra Haugesund ved påsketider sist år. på fortsatt å gå i ferdiglagte gjerninger
arbeid og det meste av kirkens aktivdette året også, som blir vårt siste hele
Samtidig hadde Frida avslutningsseriteter
år i Japan. En varm
så langt Vi ser med forventning på fortsatt å gå i ferdiglagte gjerninger takk til alle dere som
tiden
husker på oss og støtdette året også, som blir vårt siste hele år i Japan.
strekter oss!
ker til.
Gud velsigne dere!
En av
moni i barnehagen. I april begynte hun
høydepunktene sist år var da tre av
Hilde og Øyvind Haraldseid
på japansk barneskole og har på mange
menighetsbarna ble døpt. Vintreklubmåter klart seg veldig greit. Vi har også
ben har også i år hatt samlinger hver
startet opp norskundervisning via intermåned, og selv om det ikke har ført
nett hvor da Frida er 2.klassing på Glo-
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syvenede og sist er det lettest å komme
til en ny plass sammen med noen du
kjenner og helst en venn. Dette har vi
sett i praksis spesielt de siste månedene
av året. Noen som kjenner musikkmiljøet i Iwaki har begynt å ta med seg
venner og komme til esc. Noen av dem
har ytret glede og lettelse over å være
et sted hvor det ikke er narkotika eller
alkohol, men hvor de likevel kan være
seg selv og slappe av. Hver lørdag siden
sommeren har vi lånt ut esc til bruk for
sjelesorgssamtaler. Vi opplever det som
positivt at stedet kan brukes når vi ikke
er der, og også at kristne fra ulike menigheter ser det som naturlig å benytte
lokalene.
Øyvind ﬁkk i løpet av året tilbud om å ta
en del vielser ved ett av byens bryllupskapeller. Dette har bidratt til å føre
økonomien på esc i balanse og gitt muligheten for å ta nødvendige investeringer ettehvert som arbeidet har vokst.
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色色 iroiro

Ordet for litt av hvert, iroiro består av 2X tegnet for farge.

Vuniani fra Fiji
Pastor Vuniani, en av lederne i Vekkelsen på Fiji og
også utnevnt til statsministerens personlige pastor og
rådgiver, har akkurat besøkt
oss i tre dager. I dag talte
han på gudstjenesten i Taira
kirken. Det ble et rekordlangt møte på tre timer som
ingen vil glemme.
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Hvordan vekkelsen på Fiji
startet.
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Starten på år 2000 i Fiji med regjerings
kupp, opptøyer og vandalisme i månedsvis skaket alle de 800.000 innbyggerne
i landet og ble servert på nyhetene over
hele verden. Vunianis lille menighet
sluttet å ha vanlige gudstjenester, de bare
kom sammen for å be og gråte sin nød
ut for Gud. I ﬂere måneder. Hva skulle de
gjøre for å redde landet fra total borgerkrig mellom urbefolkningen og inderne.
De siste litt færre enn ﬁjierne, men det
at inderne hadde fått regjeringsmakt,
utløste uroen, og regjeringsmedlemmene
var tatt til fange. Etterhvert ble Guds
budskap klart til dem. ”Gå og be inderne
om tilgivelse.” Men hvordan skulle de gå
fram? De var bare en liten forsamling på
landsbygda. Vuniani tok kontakt med andre pastorer og andre kirkesamfunn. Etterhvert nådde Guds budskap inn. De ba

ydmykt inderne, deres ledere familiene til
de innesperrede regjeringsmedlemmene
til en samling som ble en mønstring av
over 4000 personer. Vuniani sto foran
dem og ba inderne om tilgivelse forat de
hadde hatt avsky for disse utlendingene
som hadde slått seg ned på Fiji. Så bøyde
han og de andre pastorene der seg til
jorden foran en etter en av de indiske
lederne og deres pårørende. De gråt og
bekjente , og da skjedde det at inderne
begynte å rope og gråte ut om sin synd.
To folkegrupper så preget av stolthet ba
sønderknust om tilgivelse til hverandre.
Da skjedde det noe i det himmelske, sa
Vunuani. ”Gud ga oss nasjonen”. Vekkelsen, gleden, velsignelsen, helbredelsen
av landet begynte å ﬂyte.

Fiji i dag.
Presidenten og stasministeren er personlige kristne ﬁjiere, likeså ﬂere statsråder.
Et nytt departement, forsoningsdepartementet, er opprettet. Vekkelsen inntar
stadig ﬂere områder, og hele stammer
omvender seg og får oppleve under i naturen, som gir dem livsgrunnlaget tilbake.
Hva skal vi gjøre med bøndene som
dyrker narkotika ,ble Vuniani nylig spurt
av statsmininsteren. De har sendt politi
inn, befalt dem å rykke opp plantene, og
fengslet gjerningsmennene, men med en
gang de kommer ut planter de nye lukrative stoffer igjen. Vuniani ba dem slutte
med tvang, det er Gud som må få foran-

dre hjertene. Nå opplever de at bøndene
omvender seg ved Guds ord og frivillig
rykker opp de ulovlige plantene.

Snø!
På møtet i Taira talte Vuniani fra Esaias 55. ”Likesom regnet og snøen faller
ned fra himmelen og ikke vender tilbake
dit, men men vanner jorden og får den
til å bære og gro, så den gir såkorn til
såmannen og brød til den som eter, slik
skal mitt ord være, det som går ut av min
munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til
meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha
fremgang med alt det som jeg sender det
til.” v.10 og 11. Da Fiji-pastoren kom hit
for tre dager siden, spurte han Akira om
det ikke var snø her. Han hadde aldri sett
snø, og ville så gjerne oppleve fenomenet
han hadde lest om i bibelen.” La oss be
om at det må bli snø”. Neste morgen var
alt hvitt. Det har ikke snødd her i Iwaki
i mars måned på 14 år og aldri så mye.
Vuniani var overlykkelig. Gud hadde talt
til ham om snø. Etter en mektig tale over
de ovennevnte versene ba han til Gud og
gikk over i profeti. Snøen var et tegn fra
Gud. Likesom snøen dekker overalt når
den faller skal Guds vekkelse komme over
Japan. Trangen til å innvie oss på nytt til
vår herlige Mester ble fornyet og oppglødd, troen på at det nytter å så Ordet
i Japan og troen på Guds besøkelsestid
ﬁkk smelte våre hjerter.
Anniken Mori

EOM`S ÅRSMØTE
23. APRIL I MISJONSKIRKEN PÅ MAJORSTUEN VI STARTER MED ÅRSMØTESAKER KL.1130.
KL.1630 BLIR DET FESTMØTE HVOR ANNIKEN MORI OG ALLAN NESET TALER
DET BLIR SERVERING UNDER- OG MELLOM MØTENE
DU ER HJERTELIG VELKOMMEN !

Møtestedet esc
Det har tidligere vært skrevet om et par som møtte hverarde på e-street club
(esc) og som også hadde sitt bryllup på esc. Nå i dag (8. mars) står neste
“esc-par” Manome og Miyuki klar til å gifte seg. Ikke på esc denne gangen, men
uten esc hadde de ikke funnet hverandre. Brudens venn Yumi kom til esc og ble
senere kristen. Hun ble kjent med Manome og introduserte sin venninne, Miyuki for
han. Vi gratulerer og ønsker Guds rike velsignelse.

“

Som 23 åring tok Jo Kujiraoka fart og satset på å
starte opp sin egen bedrift.
I dag driver han Kujiraoka
Limited som leverer emballasje først og fremst til
forsendelse av bildeler.
Sakte men sikkert har han klart å
etablere seg i et vanskelig marked, og
opplever nå et oppsving. 80 % av emballasjen som produseres i ﬁrmaet til Jo
leveres til Nissan.
Nissan har de siste årene under ledelse
av Carlos Ghosn snudd et formidabelt
underskudd til et solid overskudd og Jo
fortellerat i Nissan i fjor lanserte 6 nye

Hironori Yahata

modeller, Murano, La Festa, Fuga, Tida,
La Tio og Note, dette har ført til at det
nå er utrolig hektisk virksomhet og
han må snart ansette en 3 arbeider for
å holde unna. Yahata Hironori (36) og
Hayashi Noboru (46) jobber nå hos Jo,
de hører til TairaKirken hvor også Jo går.
Begge disse har til tider hatt problemer
med å tilpasse seg og holde en fast jobb
, men har under Jo sin ledelse etterhvert
opparbeidet seg både selvtillit og glede
og jobber nå “tilnærmet” for full maskin.
“ Det har selvfølgelig vært utfordrende til
tider, men jeg synes det er gledelig å se
hvor godt de nå klarer seg i jobben .
Yahata har vært hos meg i 6 år og jobber nå selvstendig og bra, Hayashi begynte i fjor og han trenger nok fortsatt litt

Jo Kujiraoka

Noboru Hayashi

tid til å venne seg til tempoet her i bedriften, men jeg tror nok at det vil komme.
Det var naturlig for meg å utfordre disse
til å ta en jobb hos meg, mest fordi jeg
kjente dem fra menigheten. Men om det
også kan hjelpe dem på sikt til et bedre
liv evt forberede dem slik at de og kan
ﬁnne jobb andre steder om de ønsker
det, så er det gledelig ” forteller Jo.
Arbeidsdagen på Kujiraoka Ltd begynner med andakt og bønn, og med lange
og hektiske dager så hjelper det med et
godt arbeidsfellesskap.
Det er ﬂott å se hvordan Jo Kujiraoka
virkelig viser omsorg i praksis og hvordan han har klart å snu en vanskelig
hverdag for 2 menn som tydelig setter
stor pris på å få jobbe hos Jo.
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Arbeidsdagen begynner med andakt og
bønn.
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BIBEL&MISJONSSTEVNET 2005, 13-17 JULI.
STEVNET BLIR PÅ FRAMNES KRISTNE VIDEREGÅENDE SKULE I NORHEIMSUND I HARDANGER.
TALER BLIR FINN ARNE LAUVÅS OG DET BLIR MYE SANG OG MUSIKK !
TA KONTAKT MED KONTORET VEDRØRENDE REISE TIL STEVNET,
PÅ TELEFON 22 60 94 40
HJERTELIG VELKOMMEN TIL STEVNE PÅ FRAMNES !

årsrapport

Årsmøte med
Trosmålene er en konkretisering av de
skjul på at denne saken utviklet seg til
Hovedstyret var i 2004
strategiplaner vi har jobbet med den
å bli vanskelig i løpet av året, og den la
samlet til 3 styremøter og
senere tiden og en hjelp til å holde fokus
beslag på mye av styrets arbeid.
behandlet 24 saker.
på hva vi egentlig ønsker med vår videre
Av hyggelige forhold kan det nevnes at
I tillegg hadde styret en
virksomhet. Årsmøtet gav mye positiv
det fortsatt er optimisme rundt arbeidet
tilbakemelding
på
styrets
innspill
og
det
på E.street -club, vår satsing på ungdom.
samling med Rådgivende
var bred enighet om å satse på de
Utvalg. Spesielt vårt første
Trosmålene er en konkretiseraktuelle målsettingene.
møte ble avgjørende for
ing av de strategiplaner vi har
Etter valg på nytt hovedstyre ble
jobbet med den senere tiden
styret
bestående
av
følgende
personer
de valg vi gjorde gjennom
fjoråret. Dette møtet hadde : Trygve Jordan (formann), Margot Sjøen, Anniken J. Borchsenius,
Både i den jevne
et særlig fokus på videre
Lars Jacob Moe, Doris Brekkå, Åge
drift og ikke minst
satsning. Møtet vedtok ﬂere Ånensen, med Karl Gunnar Opdal, Egil
ved team-besøk
Tangjerd
og
Helge
Flaa
som
varareprehar det vært mye
trosmål for vår organisassentanter.
å glede seg over.
jon med tanke på fremtidig JAPAN
Hilde og Øyvind
virke.
Også i år henviser vi til feltets egne
Haraldseid har
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ÅRSMØTET
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Årsmøtet ble avholdt i Misjonskirken 24.
april og hadde et fremmøte på 32 delegater med 215 stemmer. Dette er som
det har vært de senere år.
Også dette årsmøtet hadde statuttendringer på programmet. I forbindelse
med foregående års revidering kom
det opp et tilleggsforslag om å fjerne
fra grunnreglene tidsbetemmelsen for
årsmøtet. Styrets forslag som første
gang hadde blitt fremlagt på ekstraordinært årsmøte, ble vedtatt med
svært klart ﬂertall.
Ellers i møtet la hovedstyret frem et
forslag til trosmål for organisasjonen.

rapporter for mer detaljerte opplysninger om arbeidets gang. Her vil vi
nevne at vi gjennom store deler av
fjoråret var i en dialog med Den Japanske
Organisasjonen med tanke på Tairakirkens “organisasjonsmessige plassering”. Det faktum at menigheten i Taira har
vært betjent av en misjonær har i lengre
tid vært en organisatorisk utfordring. Neset hadde samtaler om disse forhold da
han besøkte feltet i januar 2004. Foruten
møter med misjonærer og pastorer i
felleskap, hadde han også møter med
de japanske pastorene og styret for Den
Japanske Organisasjonen alene, ved hjelp
av ekstern tolk. Vi ønsker ikke å legge

Jo Martin Nordbø

Erlend Vesteraas

gjennom hele året
vært knyttet til
senteret og har til
styrets store tilfredshet vokst med oppgaven og gjort en god innsats.
Anniken og Akira Mori har fortsatt sitt
virke som et mangfoldig pastorpar i Tairamenigheten, en misjonærrolle vi i styret
har gitt vår tilslutning til.

KINA
Vår samarbeidsorganisasjon i Kina hadde
også i fjor en betydelig vekst i antall
assosierte medarbeidere. Fra år 2000
frem til nå har antall voksne økt fra ca.
80 til ca. 160. Det var gjennom fjoråret

Lars Even Tørresen

hovedstyret

klare trosmål

Trygve Skaug

Thomas Birkeland

gang var det bra med deltagere og gode
tilbakemeldinger på såvel opplegg som
talere. Hovedtaler denne gang var Roy
Wareberg, opprinnelig fra Karmøy, men
bosatt i Bergen og tilknyttet Frie Venners
Forsamling der. I slutten av november
var vi samlet til Misjonsseminar/Kontaktmøte i Oslo. Temaet for samlingen var
“Misjon i en ny tid”, og dette ble belyst
både på generelt grunnlag og fra et EOM
ståsted. Rådgivende Utvalg hadde en
samling på våren som i hovedsak var viet
til grunnregelendringene, situasjonen i
Taira og ansettelse av ny medarbeider.

ØKONOMI
Driftsregnskapet for 2004 viser før revisjon et underskudd på ca. 1,4 millioner,
det samme som året før. Tendensen med
stadig mindre grupper har holdt seg og
medført at de ordinære gaveinntektene
har gått tilbake. Dette “rettes opp” av ﬁnansinntekter. EOMs langsiktige plasseringer i fond, obligasjoner og aksjer hadde
en god og positiv utvikling i 2004.
asias millioner 02-2005

3 personer fra vår sammenheng knyttet
vårt informasjonsarbeid. Det ble sendt
til dette
ut månedlige oppdaterfelleska- Vi lever i erkjennelsen av at dere
inger til gruppene, og vi
pet. Im- er bærebjelkene i vår virksomhet
jobbet også med omlegidlertid
ging av vårt blad. Tanken
dro 2 av
er at vi i hovedsak skal
dem hjem til Norge ved årets slutt, så vi
informere på 4 hovedmåter- gjennom
håper på nyrekruttering til dette arbeidet. vårt blad, gjennom månedshilsen direkte
HJEMMEARBEIDET
til gruppene, gjennom personlig besøk
Vi vil igjen benytte anledningen til å takke i grupper o.l, og gjennom vår web-side.
våre trofaste støttegrupper og foreninger
som år etter år står så helhjertet med i
vårt arbeid. Vi lever i erkjennelsen av at
dere er bærebjelkene i vår virksomhet.
Et annet viktig forhold i vårt hjemmearbeid var ansettelsen av en misjonskoordinator. Vi har i lengre tid vært uten en
fast reisesekretær, enn stilling mange av
dere vil huske fra tidligere år. Fra august
2004 ble Sven Ludvigsen ansatt i EOM,
forøvrig i tråd med ett av våre trosmål.
Ludvigsen skal hovedsaklig bevege seg i
kristne sammenhenger som ikke har et
klart deﬁneret misjonsengasjement for
om mulig å “tenne en gnist” for det arbeidet vi i EOM står i. Med sin bakgrunn
fra bl.a. ungdomsfestivalen Skjærgårdsgospel har han en betydelig oversikt over
Mye av dette “falt på plass” på slutten
hva som rører seg i den kristne ungav fjoråret, men vi vil fortsatt jobbe med
domskulturen, og han har også innpass
forbedringer på dette viktige feltet.
i mange sammenhenger. Fjoråret gav
Av større fellesamlinger nevner vi Bibeloss betydelige og verdifulle kontakter i
og misjonstevne som også ifjor var lagt
for oss, nye miljøer. I løpet av fjoråret
til Framnes i Hardanger. Også denne
forsøkte vi også å tenke nytt omkring

9

japansk
årsrapport
Som jeg sikkert har
skrevet før, men
like fullt også denne
gangen kjenner
på; «det er interessant å sette seg
ned og ta et tilbake
blikk på året som
gikk». 2004 var et
særdeles hektisk år
for oss EOM ´ere
i Japan. Her er en
kort oppsummering
av året som gikk.
Misjonærene
Anniken og Akira jobbet også i 2004 i
Taira kirken primært, men de har også
betydelige oppgaver ut over dette som
det vil gå frem av deres egen årsrapport.
Hilde og Øyvind Haraldseid er ledere
av e-street club (esc), som er et pioner
prosjekt vi som misjon driver i Iwaki, hvor
vi forsøker å skape en møteplasss for
unge mennesker.
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Engelsk lærer
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(Hotell) i Isohara. Tema for samtalene var
vårt videre samarbeid.
Allan Neset prekte også i Taira kirken
den 18. I april (6.-13.) ﬁkk vi også besøk
av Hans Ivar Stordal som var på studietur til Japan. På denne tiden (10.-14.)
la også tidligere EOM formann, Hugo
Flaten, med familie turen innom feltet
til glede for mange. Morten Holmquist,
pastor i Sub Church, Oslo, som besøkte
oss i 2003 hadde siden den gang jobbet
sammen med oss om å få til et team fra
menigheten. Dette la seg til rette så den

Tilknyttet esc arbeidet som engelsk lærer
var også Jennifer Osteen frem til slutten
av november. Til å
overta engelsklærer 14.-29. sept. hadde vi gleden av å ha et
fantastisk team bestående av 5 personer
jobben ble Debbie
Wiens «headhuntet» fra Sub Church på team i Japan.
og hun tiltrådte 1.
november. Engel14.-29. sept. hadde vi gleden av å ha et
sklærer er ansatt av esc og har således
fantastisk team bestående av 5 personer
ikke hatt sete i feltstyret. Vi har vært
fra Sub Church på team i Japan.
meget godt fornøyd med dette arbeidet
Hjemreiser
og for 2004 gav dette arbeidet isolert
De siste årene har vi i EOM gått bort
sett overskudd som ble tilført EOM.
fra de lange ett års hjemmeoppholdene
Besøk på feltet
til fordel for å kun reise hjem på feire.
Generalsekretær Allan Neset besøkte oss Anledningen til treffe familie og venner
fra den 14. til 24. januar. Det var et nyttig
hjemme er et høydepunkt i løpet av året
og hyggelig besøk. Det ble også fra Den
for oss alle. Familien Haraldseid var i
japanske organisasjonen lagt opp til en
Norge fra 13. juli til 20 august og var
samling fra 20.-21. på New Toshimaya
også med på Bibel og misjonsstevnet

på Framnes i Hardanger. Familien Mori
valgte dette året å legge turen til Norge
til oktober.

Feltstyret og misjonærkonferansen
På tross av høy aktivitet generelt hadde
Feltstyret liten aktivitet i løpet av året. To
møter ble avholdt og totalt 10 saker ble
behandlet.
Misjonærkonferansen ble utsatt fra
den 20 des. på grunn av sykdom og
ble først avholdt den 10 januar dette
året. Ettersom Feltstyret ideelt skal ha 5
representanter mens det kun er ﬁre på
feltet pr. i dag ble det heller ikke dette
året avholdt noe valg. Til Religiøs juridisk
person komite og samarbeidskomiteen
ble Akira Mori valgt som representant
for EOM, sammen med ansvarshavende,
og erstattet med således Anniken Mori
i dette vervet. Det har blitt brukt mye
energi de siste årene på å stake ut veien
videre for EOM i Japan og ikke minst vårt
engasjement i forhold til Taira kirken har
vært en del av denne saken. Ettersom
menigheten hører inn under Den japanske organisasjonen (DJO) vi samarbeider
med har både DJO sitt styre, menigheten
og EOM hatt meninger i denne saken og
samtalene har vært mange og til dels
vanskelige i løpet av året. På bakgrunn

ansvarshavende

På bakgrunn av vedtak i EOM sitt hovedstyre i august samt signaler fra DJO sitt styre valgte Taira menigheten i ekstraordinært
årsmøte den 3. oktober å gå ut av DJO.

av vedtak i EOM sitt hovedstyre i august samt signaler fra DJO sitt styre
valgte Taira menigheten i ekstraordinært
årsmøte den 3. oktober å gå ut av DJO.

Representasjon

pastorene vil i løpet av de neste årene
sannsynligvis velge å gå av for pensjon.
Soma: pastor Goto (leder av DJO)
Haramachi: pastor Kazai
Taira: pastor Mori
Yoshima: pastor Inomata
Uchigo: pastor Kanari
Yumoto: pastor Kanari og DJO tar ansvar

Ansvarshavende representerte EOM ved
Japan Evangelical Mission Association
(JEMA) hadde sitt årlige «Mission Leader
Consultation» og
Ikke minst tenker jeg på de nye som har
Årsmøte 23.-24.
kommet med i fellesskapet og som gjenfeb. .

DJO

nom sine forandrede liv forandrer omgivelsene sine - oss inkludert.

Den japanske
organisasjonen
(DJO) hadde sitt
årsmøte i Taira kirken den 11. februar og
det årlige vårstevnet ble avholdt i Soma
den 24.-25. april. 24. november var
misjonærer og pastorer samlet til felles
avskjedssamling for Kurihara m. frue
som nå er blitt pensjonister. Det har også
ved jevne mellomrom vært avholdt felles
arbeidermøter mellom EOM og DJO.
Flere av misjonærene har etter behov
besøkt ﬂere av menighetene og bidratt
med forkynnelse og annet. Også i 2004
mottok EOM en gave fra DJO til arbeidet
på esc, på 100,000 JPY (ca. 6000 Kr.).
De ﬂeste av menigheten har som listen
nedenfor viser egen pastor, men ﬂere av

for menigheten ettersom de ikke har
pastor
Nakoso: pastor Kuroda i 50%
Isohara: Pastor Iki
Takahagi: pastor Ohira
Statistikken for menighetene viser at
man har en total medlemsmasse på 171
og det er en tilbakegang på 7 fra året før.
9 nye ble døpt og det er det samme som
i 2003. Gudstjeneste besøket er samlet
sett stabilt. Taira og Uchigo står for de
bedre tallene her, men under ett kan
man ikke si annet enn at menighetene
sliter i motbakke. Ikke minst gjelder dette
Takahagi menigheten som nærmest er å
regne for et hus fellesskap. Pastor Ohira

sin stadig dårlige helsetilstand gir også
grunn til bekymring. Økonomisk hadde
menighetene samlet, et vesentlig dårligere resultat for 2004 (sammenlignet
med 2003) med en inntekts nedgang på
hele 16 prosent (I NOK ca. 300,000,-).

Til slutt
Det har vært et travelt år på feltet, men
det meste av aktiviteten har vært positiv
og når dette i tillegg gir synlige resultater
betyr dette mer enn alt annet og for meg
personlig er det et år jeg ser tilbake på
med glede. Ikke minst tenker jeg på de
nye som har kommet med i fellesskapet
og som gjennom sine forandrede liv forandrer omgivelsene sine - oss inkludert.
Det var Guds gave til oss i året som gikk
og alt nå er nye kommet med og blitt
døpt dette året. Mye tyder på at det vil bli
enda ﬂere. Det som ikke ser så positivt
ut får vi legge frem i bønn og be Gud ta
hånd om etter sin gode plan og vilje!
En varm takk til alle dere som stadig jobber sammen med oss!
Guds velsignelse!
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Øyvind Haraldseid
Ansvarshavende

årsrapport mori

Hittil har Herren hjulpet!
Vi ser tilbake på 2004 med forundring over Herrens mektige og nådige hånd over oss
som familie og menigheten. Det ble igjen et år med mye reising for oss misjonærer . Vi
ﬁkk møte nye Kristus sentrerte personer som har merket oss for livet. Men Gud sendte
også mange til oss: 5 besøk fra Norge, pastor-misjonærer Colin og Grace Shaw fra Australia, og japanske misjonærer som virker i Filippinene og Kambodsja.
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Taira en selvstendig menighet.
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I september ble vi underrettet av hovedstyret om at vår japanske organisasjon
hadde sendt brev til dem vedrørende
Tairamenigheten og Akira Moris tjeneste. Dette gikk først og fremst ut på
at han ikke kunne være både pastor og
misjonær. Hovedstyret ba oss gjøre det
klart innen 1. nov. om menigheten ville
bli selvstendig eller fortsatt stå i organisasjonen og innordne seg dennes regler.
Dette ble et tungt slag for Akira. Det
gikk på selve nerven i hans identitet og
kallsfølelse: Han er misjonær utsendt av
de norske misjonsvennene.
Dette er umulig å forandre fra hans
side. Samtidig er hans kall og gave som
misjonær først og fremst å være pastor og det for Tairamenigheten med den
klare visjon at menigheten skal være en
misjonsmenighet med internasjonalt
preg , et senter for evangelisering i Japan
som skyter ut nye menighetsfellesskap.
Menigheten ﬁkk også et brev fra det
japanske styre om at Mori ikke lenger
kunne være pastor i menigheten om han
ikke sluttet å være misjonær. Akira møtte
styre og prøvde forgjeves å få forståelse

for sitt syn. Vi står for kristen enhet. Det
det klart for styret i Japan at Akira kan
innebærer mangfold. Svaret var at vi
være både pastor og misjonær.
var så forskjellig at det forstyrret organ4 døpte.
isajonens
Tre menn og en kvinne
harmoni. 3.
ble døpt i fjor. Vi takker
oktober ble
Gud for hver enkelt i dette
det da et me“stangﬁskelandet” som
nighetsmøte
vil følge Jesus, og takhvor meker Ham forat det stadig
nigheten enkommer ﬂere nye. I februstemmig gikk
ar ble Makoto døpt, 30 år
inn for å bli
gammel. Han kom første
en selvstengang 1. jan Samtidig ble
Makoto og Abe sin dåpsdag.
dig menighet
fru Abe, en “søker” fra ﬂere
med Akira som misjonær-pastor. Siden
og tyve år tilbake døpt til Kristus. Det
merket vi at denne beslutningen virket
var kjærligheten hun møtte i menigheten
godt på menigheten. Ansvarsbevissthet
gjennom de troende som vant henne.
og mer søking til møtene. Vi kjente også
Mori-familien.
Guds nærvær overvelde oss. Nå måtte
Hittil har Herren hjulpet. Aldri har denne
vi bare søke Ham. I ettertid, nå i mars,
strofen tonet klarere for oss. Vi står
har organisasjonens styre fått en litt
svake og fattige i oss selv midt i et hav av
annen besettning og kommet ydmykt og
utfordringer og oppgaver. Men igjen og
beklaget det som skjedde. Vi er bønnfalt
igjen får vi kjenne at Han lever og sørger
om å bli og alt kan være som før. Mefor oss. Inderlig takk skal dere ha for at
nigheten ønsker å stå på sin avgjørelse.
dere trofast har bedt og ofret for oss. Det
Vi vil fortsatt ha fellesskap og samarbeid er på grunn av dere at vi fremdeles er
med den japanske organisasjonen og be
her. Må Herren lønne hver enkelt rikelig.
for våre kjære venner der. Vi er takknemlige til hovedstyret for at de nå har gjort
Hjertlig hilsen fra Taira ved Anniken Mori

økonomi
GAVEINNTEKTER JANUAR/FEBRUAR 2005
Kjære giver!
Hjertelig takk for gaver i januar og februar.
Vi er allerede på vei mot vår, og vi står over for mange utfordringer.
Derfor er all økonomisk hjelp vi får avgjørende for å løse disse.
Vi minner om at for inneværende år er grensen for skattefrie gaver
satttil kr.12.000 pr. person.
Vi er godkjent for – og har system for å ordne dette.
Ta gjerne kontakt med oss om dette. Vi trenger bl.a. ditt personnr.
Du treffer undertegnede på telefon 22 60 94 40 og mail Andreas@eom.no
Med vennlig hilsen
Andreas Håvik
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be
“Herre Gud, himmelske Far, vi ber deg: Send dine vitner ut i hele

verden, og gi dem å forkynne din frelse for alle som lever uten
ditt ords lys og uten det evige livs håp. La evangeliet vinne inngang mellom alle folkeslag, så vi sammen kan prise din makt og
din miskunn. Ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre.
Etter Alterboken 1920

Be
for
Det kan av og til være vanskelig å peke
på en enkelt hendelse som fører frem
til at et menneske tar imot Jesus og
blir frelst, ofte er det en sammenheng
mellom mange forskjellige hendelser
som fører dit. Den siste tiden har vi
sett at mange “nye” ungdommer har
begynt å komme til e-street. Og jentene

som du ser her ble kjent med e-street i
forbindelse med besøket fra SubChurch.
De spiller i et punk-band som heter
Ragtimes og for 2 uker siden hadde de
sin debut-konsert på e-streetclub. De
spilte meget bra, og høstet stor applaus,
de ble etterfulgt av vårt eget F2F som
fremførte en konsert med innlevelse

og lovprisning og alle som var tilstede
kunne virkelig oppleve Guds Hellige Ånds
nærvær. vær med å be om at vi fortsatt
bare har sett begynnelsen på noe stort.

Guds rikes fremgang
asias millioner 02-2005

Tanaka-san(t.h)ble en kristen for 3 år siden og hører til Yoshima menigheten.
Han drev i ﬂere år den største “rockeklubben” i Iwaki. Nå ønsker han å gjøre
noe lignende sammen med oss på e-streetclub, men denne gangen med ønsket
om at det skal være til Guds ære og Guds rikes fremgang. Med sin erfaring og
brennende hjerte tror vi at Tanaka vil være en viktig brikke i fortsettelsen av dette
viktige arbeidet når Hilde og Øyvind reiser hjem neste sommer.
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Anniken Mori vil
besøke Norge
3-19 april. Be om
Guds velsignelse
over oppholdet
og de møter hun
skal være med på.

Darla og Nao Tanaka er ledere av Gotcha
Net. Gotcha Net er et nettverk som jobber med å tilrettelegge for unge kristne
som er interessert i musikk å komme
sammen til arrangementer. Vi har vært i
samtale med dem og håper på et nærere
samarbeid i tiden som ligger foran.

Tairakirken har som kjent meldt seg ut av DJO (Den Japanske Organisasjonen). EOM ønsker fortsatt å beholde
et nært og godt samarbeid med DJO og våre bestående
menigheter. Mange av våre menigheter har pastorer som
snart går av med pensjon, be om at nye og yngre krefter
må ta over stafettpinnen og at vårt lange samarbeid må
styrkes og ﬁnne plass i nye konkrete samarbeidsprosjekter.

Denne utendørsscenen ligger i Onahama, som ligger ved kysten
i Iwaki. Den rommer nærmere 1500 mennesker og vi er i samtale
med Gotcha Net som allerede årlig arrangerer konserter i Tokyo
og Osaka området om å se nærmere på mulighetene for å gå
sammen om å arrangere en kristen sommerfestival i Iwaki.

en bedrift i Norform gruppen
Setesdalveien 240, Kristiansand
Tlf: 38 00 33 00 Fax: 38 11 88 53
www.strai.no

catering-selskapsmat
snitter-koldtbord-rundstykker-baguetter-forretter-hovedrettergryteretter-desserter-kaker-grillmat

Tel: 23 30 25 00 - Norderhovsgt 7, 0654 Oslo

Postboks 17-4240 Åkrehamn
Tlf:52 82 80 45 Fax:52 82 80 45
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www.gunnarruud.no - post@gunnarrud.no
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B:

retur:
Evangelisk Orientmisjon
Postboks 5369, Majorstua
0304 Oslo
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Makoto Shoji døpes av Akira Mori i Tairakirken.

Foto: Sven T. Ludvigsen
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Ønsker du å få tilsendt Asias
Milloner gratis? Ta kontakt
med oss på tlf 22 60 94 40
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