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- Tusen takk
TEKST ROALD FØRELAND, AVTROPPENDE DAGLIG LEDER

Det er nesten ti år siden jeg hadde min
første reise til India i regi av Evangelistens
Misjonstjeneste (EM). Hensikten med turen
påsken 2011 var å utrede muligheten for
samarbeid mellom Evangelisk Orientmisjon
(EOM) og Misjonstjenesten. Her er et utdrag fra
rapporten den gangen:

Det er utrolig imponerende å se hvor langt
pengene rekker i India. Misjonstjenesten(EM)
bidrar med ca 2 mill kr pr år til disse
prosjektene. EOM vurderer å inngå et nærmere
samarbeid med EM f.o.m. 2012. Harald Kjevik og
jeg informerte EMs styre om dette på styremøte
29. april.

Roald taler på sitt første Indiabesøk i 2011.

Jeg fikk se mye av arbeidet og talte elleve
ganger på fem dager. 3 gudstjenester, et
vanlig kveldsmøte, to pastorkonferanser, en
leir for spedalske, to barnehjem samt to store
friluftsmøter med henholdsvis 2000 og 3000
mennesker til stede. Dette var kort og godt veldig
inspirerende. På den ene gudstjenesten var det
dåp av 41 personer.
Turen i 2011 var en av de aller største
opplevelsene jeg har hatt i mine 30 år som
misjonsleder. Økt samarbeid ble vedtatt i 2012
og Orientmisjonen overtok det administrative
ansvaret for Misjonstjenesten i 2016.
Dette har ført til store synergieffekter og i år
har vi fått inn bortimot 10 millioner kroner til
prosjektene i India. 26 misjonsvenner har vært
på, til sammen, 39 turer til India og fått oppleve
dette store misjonseventyret som startet ved
redaktør Edvard Kjelle i 1967. Mer enn 700
menigheter med ca 50.000 medlemmer har blitt
etablert.

En stor folkemengde var møtt frem for å høre på gjesten fra Norge.

Det har vært et stort privilegium å være med
gjennom 10 år i ledelsen av dette arbeidet. På
grunn av stor vekst på Orientmisjonens andre
felter finner jeg det nå riktig å gi stafettpinnen
videre. Jeg er veldig takknemlig for at min gode

medarbeider, Svein Løvdal, overtar
som daglig leder for Evangelistens
Misjonstjeneste. Det er nesten litt
vemodig ved slike milepæler, men jeg
kommer til å følge arbeidet om dog

litt mer på avstand. Tusen takk til alle
misjonsvennene som støtter arbeidet!
Og herved vil jeg invitere alle med
på misjonsreise til India når det blir
mulig.
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GUDS LEDELSE

GUDS LEDELSE

EVANGELISTENS MISJONSTJENESTE
OG GUDS LEDELSE

Armas Halonen og foran bildet av redaktør Kjelle som henger på spedalsksykehuset de
har ansvaret for.

Evangelistens misjonstjeneste støtter et rikt
arbeid i provinsene Andhra Pradesh og Telangana
i India. Arbeidet drives gjennom organisasjonene
Bethel Assembly og Evangelistens Helping Hand,
og det er et svært mangfoldig og omfattende
arbeid våre medarbeidere står i.
TEKST ALLAN NESET

Med tanke på at Misjonstjenesten
ble formelt opprettet i august 1967
er det utrolig å se hvor mye som
har blitt utrettet i de, i norsk misjon
sammenheng, få årene man har
holdt på. Sigmund Måge som sitter
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i misjonens styre og er mangeårig
medutgiver av bladet evangelisten
har skrevet følgende korte historikk.
”Når man ser tilbake på
Evangelistens Misjonstjeneste, er
det ikke vanskelig å se Guds ledelse.

I boken «I livets tjeneste for Livets
Herre» skriver Trygve Vasvik at
Bladet Evangelisten helt fra starten
i 1911 begynte å samle inn midler til
misjonen.
I begynnelsen var det tale om
å samle inn midler til forskjellige
prosjekter. Men etterhvert ble fokuset
rettet mot India. Forløpet til dette var
historien om det finske misjonærparet
Halonen som adopterte en indisk gutt.
Da denne gutten J. R. Halonen ble
voksen, startet han misjonsarbeid i
India. Baptistpastor Bjarne Taranger
støttet India-arbeidet. Behovet i India
var enormt.
Gjennom kontakten med
pastor Taranger ble redaktøren i
Evangelisten Edvard Kjelle kjent med
forholdene i Sør-India. Kjelle ble
grepet av det han fikk høre.
Fortsatt tok Evangelisten imot
gaver til mange forskjellige misjoner.
Men fokuset ble nå India. Høsten
1978 besøkte han selv India. Dette
besøket betydde enormt mye for selve
arbeidet i India. Men ikke mindre
betydde det for givergleden hjemme
i Norge. Kjelle hadde flere turer til
India.
Det ble naturlig at det var
redaktøren i Bladet Evangelisten,
som var formann for misjonens
styre. Edvard Kjelle døde i januar
1988 – 71 år gammel. Etter Kjelles død
overtok redaktør Tor Marius Gauslaa
formannsposten i Misjonstjenesten,
Den hadde han fram til han gikk av
som redaktør i februar 1993. Gauslaa

hadde også flere turer til India.
Etter Gauslaa ble Harald Kjevik
styreformann og daglig leder av
Evangelistens Misjonstjeneste. Han
hadde mange turer til India, og han
formidlet behovet der borte på en
utmerket måte. Da han begynte å
antyde at nå var det snart tid til
lederbytte igjen, da ble det en realitet
det vi kjenner i dag: Evangelisk
Orientmisjon overtok ledelsen av
Evangelistens Misjonstjeneste.
Helge Flaa satt i styret til
Evangelisk Orientmisjon. Han ivret
for en nærmere kontakt mellom
Orientmisjonen og Misjonstjenesten.
Helge Flaa døde i november 2010.
Han fikk ikke oppleve sin store tanke.
I dag ledes Misjonstjenesten med
Roald Føreland som daglig leder. Og
for en vekst vi har vært vitne til. Gud
har velsignet arbeidet på alle vis.
Behovene i India har økt. Men det har
også inntektene.”
Nei, det er ikke vanskelig å se
Guds ledelse i misjonseventyret
Evangelistens Misjonstjeneste og
arbeidet i India. Vi takker Sigmund
for dette historiske tilbakeblikket.
Siden dette ble skrevet har
det blitt bestemt et lederskifte i
Misjonstjenesten. Svein Løvdal
som har mange års erfaring
som informasjonsmedarbeider
og forkynner i både Evangelisk
orientmisjon og Misjonstjenesten har
overtatt den daglige ledelsen etter
Roald Føreland. Svein presenteres
nærmere på side 8.
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ET FRUKTBART SAMARBEID

Arild Nordlie og Harald Kjevik undertegner samarbeidsavtalen.

Et fruktbart samarbeid
Mangeårig, tidligere leder av Misjonstjeneste, Harald Kjevik, besøker byggingen av en av
de mange kirkene som har blitt bygget disse årene.
Misjonsarbeidet i India har hele
tiden hatt fokus på både Ordets
forkynnelse og humanitær hjelp. Man
har drevet barnehjem, eldresenter,
spedalsksykehus, landsbysykehus,
bibelskole og syskole.
Samtidig har man drevet med
menighetsbyggende arbeid som
har resultert i over 700 etablerte
menigheter med tilsammen nesten
50000 medlemmer som betjenes
av 490 pastorer, evangelister og
bibelkvinner. Hvert år opplever de
at mange blir frelst, døpt og lagt til
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menighetene, de senere årene over
3000 nye.
Med tanke på Misjonstjenestens
beskjedne administrasjon her hjemme
er det fantastisk å se hva vi ved Guds
nåde har fått være med på i disse
årene.
Spesielt i år har vært at
koronapandemien gjorde at man
fikk fokus på matutdeling til fattige
landsbyboere som stod i fare for å
sulte. Pr dags dato har ca 150000
mennesker fått hjelp gjennom
virksomhetene vi støtter.

Etter en tid med et visst samarbeid, ble det
i 2016 bestemt at Evangelisk Orientmisjon
skulle overta det administrative ansvaret for
Evangelistens Misjonstjeneste i India.
TEKST ALLAN NESET

Misjonstjenesten fortsatte å være
organisert som en egen stiftelse
med et selvsupplerende styre på
5 personer. I det nye samarbeidet
er det bestemt at Orientmisjonen
skal utpeke 3 representanter, og
Evangelisten de øvrige 2.
I tillegg til egne styremøter holdes
det hvert år et felles drøftingsmøte
mellom styrene i Orientmisjonen,

Misjonstjenesten og bladet
Evangelisten. Midler til arbeidet
samles i all hovedsak inn gjennom
bladet Evangelisten, men det kommer
også inn betydelige midler gjennom
givernettverket til Orientmisjonen.
Vi har sett store synergieffekter av
dette arbeidet i tiden som har gått
siden datidens ledere Harald Kjevik
og Arild Nordlie undertegnet avtalen.
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ET FRUKTBART SAMARBEID

Denne høsten har det vært noen
forandringer i ledelsen. Roald
Føreland som overtok den daglige
ledelsen etter Harald Kjevik har
på grunn av stort arbeidspress i
Orientmisjonens øvrige prosjekter
overlatt det daglige ansvaret til Svein
Løvdal.
Rolf Martin Næss har overtatt
som styreleder etter at Nordlie
tidligere i år avsluttet sin periode som
styreleder både i Orientmisjonen og i
Misjonstjenesten.
Svein Løvdal har i flere år vært
informasjonsmedarbeider og
forkynner i Orientmisjonen og har
også besøkt mange forsamlinger med
relasjoner til Evangelisten. Han har
besøkt arbeidet i India flere ganger
både i forhandlingssamtaler med
organisasjonene Bethel Assembly og
Evangelistens Helping Hand, og også

som reiseleder på gruppereiser.
Svein brenner for misjonens sak
og har fått et helt spesielt hjerte
for arbeidet i India. Han er en
flott forkynner og formidler både
evangeliet og behovene i misjonen
med stor iver og overbevisning. I
tillegg driver han et trelastfirma
hjemme i Songe hvor han bor. Her
har han også lenge vært i lederskapet
i den lokale Frikirken.
Svein er enkemann og har to
voksne barn og ett barnebarn. Rolf
Martin Næss overtok tidligere i år
ledervervet i styret til Orientmisjonen
og var derfor et naturlig valg som
denne organisasjonenes kandidat til
ledervervet også i Misjonstjensten.
Han er fra Nittedal hvor han vokste
opp som prestesønn.
Hans far; Rolf Næss, var i tillegg
til prest svært aktiv i organisasjonen

Tore Svendsen taler til indiske pastorer og
bibelkvinner.

Styreleder Rolf Martin Næss.
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Her overrekkes «stafettpinnen» videre.
«Misjon bak Jernteppet», og dette
inspirerte Rolf Martin og gav han
tidlig en forståelse av hvor viktig det
er å drive misjon og også ha fokus på
trossøsken som lider.
Siden han ble med i Orientmisjonen
har han vist en enorm interesse for
den virksomheten vi driver og besøkt
Nord-Korea tre ganger, og også besøkt
et barnehjem i Kina som vi støtter.
Han har også i den senere tiden
brukt mye tid på å sette seg inn i
arbeidet i India, et arbeid han gjerne
vil besøke så fort virus-pandemien
tillater det. Rolf Martin er gift og har 2
voksne døtre og en tenårings-sønn.
Øvrige medarbeidere som er
involvert i arbeidet i India er Tore
Svendsen og Allan Neset. Tore er
en pensjonert regnskapsmann
som tidligere blant annet har vært
ligningssjef i Volda. Han har i flere år
ført regnskapet for Orientmisjonen,

og nå også Misjonstjenesten, på
frivillig ulønnet basis.
Som far til både en datter som
har vært ute i misjonens tjeneste og
en sønn som fremdeles er det, har
han et godt grunnlag for den type
virksomhet som vår.
Tore har vært i India flere
ganger og gjort en strålende jobb
når det gjelder budsjettering og
prosjektoppfølging.
Allan har vært knyttet til
Orientmisjonen i nær 35 år, og er
for tiden redaktør av bladet Asias
Millioner. I tillegg har han en fast
spalte i bladet Evangelisten hvor
han skriver om prosjektene til våre
samarbeidsorganisasjoner i India.
Allan har vært på årlige reiser
til Asia siden slutten av 80-tallet
og har etter samarbeidet med
Misjonstjenesten startet også vært
flere ganger i India.
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Våre samarbeidspartnere

Tv-arbeid som når flere millioner mennesker

EVANGELISTENS HELPING HAND

VIRKSOMHET

BETHEL ASSEMBLY

VIRKSOMHET

Etablert: 1978

Krishnunipalem: EHH/FEM
- 582 menigheter
- 31 250 medlemmer, 		
evangelister og bibelkvinner
- 286 pastorer
- Pastorkonferanser

Etablert: 1963

Nallajerla: egen menighet
- 127 menigheter
- 23 500 medlemmer,
- 140 pastorer, evangelister og
bibelkvinner
- Pastorkonferanser
- Bibelskole
- Tv-arbeid
- Matudeling
- Symaskinkurs

Hovedkontor: Krishnunipalem
Geografisk virksomhet,
provins: Andra Pradesh/
Telangaga som ligger sørøst i
India
Leder: Prasant Halonen (EHH)
Styret har 8 personer
Leder: Juhani Halonen (FEM).
Faith Evangelical Ministries
(FEM) er en del av det totale
arbeidet til EHH.
Samarbeid med Evangelisten:
etablert i 1978

Ansvarlig Prasant Halonen
- Sykehus/mobilt helseteam
- Symaskinkurs
- Matudeling
Ansvarlig Juhani Halonen
- Barnehjem (3år-voksen)
100 barn
- Sommerbibelskole for barn
- Kirken i Krishnunipalem
- Mobilt helseteam
- Symaskinkurs
- Matudeling
Ansvarlig Kishore Halonen
- Eldresenter
- Jordbruk, 13 mål

INDIA

Hovedstad: Dehli
Statsminister. Narendra Modi
1.38 mrd mennesker
5, 8 % kristne
Økende forfølgelse mange steder
Mer enn 2.000 folkegrupper, hvorav
mange er uberørt av evangeliet.
(Kilde: Operation World)
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Bomoru
Ansvarlig Armas Halonen:
- Sykehus for spedalske
- 40 leiligheter
- Symaskinkurs
Ginnepalli
Ansvarlig Abraham Prasad:
- Barnehjem har 70 barn,
i alderen 4-12 år

Hovedkontor: Nallajerla
Geografisk virksomhet,
provins: Andra Pradesh/
Telangaga som ligger sørøst i
India
Leder: Bob Luke
Styret har 7 personer
Samarbeid med Evangelisten:
etablert i 1973

Annantagirri
- Skoleprosjekt

India
Krishnunipalem
Nallajerla

Kartutsnitt. Viser delstaten Andhra Pradesh og Telangana i India, samt
hovedkontorene i Krishnunipalen og Nallajerla.
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Glade kvinner har fullført syopplæring og
er klare for å motta hver sin nye maskin.
12
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HJELPEARBEID

HJELPEARBEID

Medarbeidere fra Bethel Assembly deler ut varm mat til sultne landsbyboere.

Hjelpearbeid som blir lagt merke til
Dette året har selvsagt vært et spesielt år, også
i misjonsarbeidet. Det ble tidlig på året klart at
den viruspandemien som spredte seg kom til å få
store følger for vårt arbeid i India.
TEKST ALLAN NESET

Vi i staben kjente på stor usikkerhet
over hvordan dette kom til å gå.
Lenge var det slik at det ikke var
smitten og medfølgende sykdom som
var den største utfordringen, men det
at landet ble «stengt ned» og utrolig
mange mennesker derfor mistet
muligheten til å skaffe seg det mest
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nødvendige for sitt livsopphold.
Vi er svært takknemlige for at så
mange av våre givere sammen med
oss så de behovene som oppstod slik
at gaveinntektene ikke bare holdt seg
stabile, men faktisk økte utover året.
På den måten har vi fått være
med å distribuere mat til over

En sulten enke med en handikappet datter får mat av pastoren i den lokale EHH
menigheten. De har senere begge blitt frelst og døpt.
150.000 mennesker, levert mer enn
100.000 munnbind og gitt over 600
symaskiner til fattige kvinner som
dermed har fått uvurderlig hjelp til
sitt underhold.
Vi er takknemlige, og også ganske
så ydmyke av å høre hvor mye våre
venner i India har fått utrettet, i
disse på alle måter vanskelige tider.
Både i Bethel Assembly (BA) og
Evangelistens Helping Hand (EHH)
arbeides det fremdeles for fullt med
å gi mat til de sultne og annen hjelp
der det trenges spesielt på grunn
av pandemien, samtidig med at det

ordinære arbeidet holdes i gang.
Vi mottar jevnlige rapporter som
forteller om arbeidets gang og stadig
nye utfordringer, men også nye ting å
glede seg over.
På et besøk i Vizayanagaram
distriktet hvor han var for å dele
ut mat i fattige landsbyer og også
til organisasjonens pastorer og
bibelkvinner i området, inviterte
Juhani Halonen med seg stedets
øverste politimyndighet for å
overvære utdelingen. Vedkommende,
for øvrig en kvinne, takket ja og ble
med på hele opplegget den dagen.
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Prasanth som ber for maten som skal deles ut.
Det at hun var der gjorde også at
pressen var tilstede. Hun grep ordet
og talte svært varmt om innsatsen
til Halonenfamilien og Evangelistens
Helping Hand , og det var flere som
roste innsatsen.
Også flere av stedets kristne
tok ordet og fortalte om Guds
nestekjærlighet som drev kristne
ledere som Juhani til å gjøre en slik
innsats. Dette fikk god mediedekning
i etterkant.
Også senere har det vært et til
tider stort mediefokus på innsatsen
til våre gode medarbeidere. En avis
med over 1 million abonnenter skrev
en artikkel om innsatsen og en TVstasjon hadde en bred dekning av
medarbeidere fra vår virksomhet som
distribuerte mat.
Etter hvert som stadig flere
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oppdaget denne innsatsen kom det
også andre henvendelser til Halonen.
De ble blant annet kontaktet av det
lokale, offentlige sykehuset som lurte
på om de kunne hjelpe dem med noe
utstyr. De trengte flere apparater for å
måle puls og blodtrykk
Sykehuset hadde fått et stort
apparat et av myndighetene, men på
grunn av covid-19 var de ikke i stand
til å ta seg av alle pasientene, og det
var overhode ikke flere midler å få ut
av det offentlige.
Det viste seg at det utstyret
de trengte ikke var kostbart, så
EHH var istand til å fremskaffe 2
måleapparater. Det var Juhanis datter
Teena som fikk gleden av å overrekke
denne gaven til legene på sykehuset.
Dette ble behørig dekket av den lokale
pressen.

Mange har blitt overrasket over
at våre venner gjør så mye for
samfunnet, og ikke bare for egne
menighetsmedlemmer, men for hele
landsbyer.
Dette har blitt et svært godt
vitnesbyrd om den kristne troen, og vi
tror og ber om at både EHH og BA vil
høste positive frukter av dette i lang
tid.
India er jo et land hvor det ikke er
helt uproblematisk å drive kristen
virksomhet, og noen steder er det
regelrett forfølgelse. Det at samfunnet
opplever sunn kristendom i praksis
gjennom arbeidet til våre venner vil
forhåpentligvis gi gode arbeidsvilkår
for den evangeliske virksomheten i
dette området i lang tid fremover.
Og viktigst er det at mange får hjelp
og at våre indiske venner virkelig tar
på alvor Jesu ord om at «det dere har
gjort mot en av mine minste, det har
dere gjort imot meg».

EHHs gave til sykehuset ble berømmet i
den lokale avisen.

Stedets politisjef takker Juhani Halonen for innsatsen for folkene i landsbyen.
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Fra møtet hos Bethel Assembly i Nallajerla.

Som mange av dere vil kjenne til, så har våre
samarbeidspartnere i India mange bibelkvinner
som jobber med å spre evangeliet i unådde
landsbyer. Mange av disse har også tjeneste som
ledere av menigheter.
TEKST KATHRINE SVENDSEN, STYREMEDLEM

I forbindelse med at noen fra vår
ledelse var på besøk i India tidligere i
år forsøkte vi noe vi ikke har gjort før,
nemlig å ha kvinnekonferanser. Dette
ble gjort både hos Bethel Assembly og
hos Evangelistens Helping Hand, og det
ble meget vellykkede møter.
Kathrine Svendsen som er med i
styret til Evangelistens Misjonstjeneste
var med ut som taler i disse møtene.
Hun har bred erfaring både fra
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kvinnemøter og fra arbeid i Asia
og hun brakte stor entusiasme og
velsignelse i disse møtene.
Vi tror at dette har stor betydning
for tjenesten til de mange hundre
bibelkvinnene og tenker oss at dette
er noe vi kommer til å gjenta ved en
senere anledning. Her gir hun et lite
innblikk fra møtene:. De kalles for
bibelkvinner, men de har samme
funksjon som evangelister. Både

Kathrine sammen med Suhashini, Juhani Halonens kone. Suhashini ledet møtet i Krishnunipalem, og stilte som tolk. Kathrine talte over at vi alle er skapt i Guds bilde, og at Gud har
en plan med livene våre.
hos Evangelistens Helping Hand
(EHH) i Krishnunipalem, og hos
Bethel Assembly (BA)i Nallajerla, er
bibelkvinnene menighetenes ryggrad.
De står på, og kommer i kontakt med
både naboer, venner og familier på en
måte som menn ikke kan.
Blant annet kan ikke en mann
besøke et fremmed hjem, men
kvinnene kan gå kjøkkenveien og
snakke med kona i huset. På den
måten når bibelkvinnene inn til nye
mennesker.
EHH har mange brennende
bibelkvinner som står på, og når ut
med evangeliet. På denne turen til
India «fikk jeg på hjertet» å kunne
oppmuntre kvinnene med egne
kvinnemøter.
I Krishnunipalem inviterte EHH
til et stormøte for kvinner i deres
nettverk. Nærmere 450 kvinner

fra fjern og nær møtte opp. Det var
fantastisk å kunne stå foran denne
fargerike forsamlingen av vakre
kvinner, som lyttet og fulgte med, og
oppmuntre dem og fortelle dem hvor
viktige de er.
Forberedelsene startet allerede
kvelden før. Da var både unge, eldre,
kvinner og menn i full sving for å
forberede lunsj til deltakerne.
Tidlig neste dag begynte deltakerne
å sive inn. Noen hadde reist hele
natten, andre kom gående. Da møtet
begynte i 11-tiden fortsatte de å
komme.
Møtekultur i India er ikke som i
Norge. Her i India kommer man litt
etter litt. Derfor hadde de en lang
sang- og bønnebolk før jeg som taler
fikk slippe til.
Jeg delte et budskap om at Gud er
din Far, og han er fornøyd med deg.
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Mange kommer fra hindi-bakgrunn,
hvor kvinnene ikke har noen verdi.
Derfor var det herlig å få være med å
oppmuntre disse fantastiske kvinnene
som brenner for Jesus, å få løfte dem
frem, og peke på deres verdi.
Tilbakemeldingene fra kvinnene var
positive. Mange fikk en åpenbaring
om at de er skapt i Guds bilde, og at
Gud har en plan med deres liv.
Suhashini, Juhani Halonens
kone, ledet møtet, og stilte som tolk.
Hun håpet at dette ville føre til at
kvinnene også ville bli mer frimodige,
og dele når de kom tilbake til egne
menigheter.
Hos Bethel Assembly i Nallajerla ble
det også en flott kvinnekonferanse.
«Vi fikk oppleve Guds kjærlighet og
høre at frelsen ikke kommer av gode
gjerninger, men er en Guds gave», sa
flere kvinner etter møtet. Nærmere
500 kvinner kom for å høre Guds ord.
Mange er kvinner som hører til
menighetene til Bethel Assembly, men
det kom også en del ufrelste.

Cheryl, pastor Bob Luke sin kone,
åpnet konferansen med et sterkt
vitnesbyrd fra sitt eget liv, og ledet
møtet. Datteren Nissi stilte sporty opp
som tolk for første gang.
Budskapet Gud la på mitt hjerte var
også her at kvinner skal få oppleve sin
verdi, at de er Guds barn, og gjennom
dette har de en Far som er trofast, og
som har gitt dem fremtid og håp.
Disse vakre og fargerike kvinnene er
elsket av Gud, og Han har en plan for
dem. Tilbakemeldinger fra kvinnene
var at dette møtet kom akkurat i rett
tid. Noen av kvinnene som kom hadde
opplevd å miste mann eller barn.
Disse fortalte at de ble trøstet av
Ordet på møtet, og at de nå vet de
har en Far som kjenner til hva de går
gjennom, og forstår sorgen deres. De
kan vende seg til ham når det blir
vanskelig.
Vi som sto for møtet denne dagen
følte oss takknemlige for at Gud møter
disse fantastiske kvinnene, og ønsker
å vise sin kjærlighet til dem.

Glade damer og jenter på vei til kvinnekonferanse i Nallajerla.
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Syr dukketøy
til inntekt for
symaskiner i India
Randi Nuvstad
Danielsen (70) bor på
Majorstua i Oslo. Her
sitter hun store deler av
dagen og syr dukketøy.
TEKST ROALD FØRELAND

Dukketøyet selger hun for 200 kroner
pr sett, penger som går uavkortet til
å gi symaskiner til fattige kvinner i
India. I fjor ble dette til flere titalls
symaskiner.
– Symaskiner i India er viktig
fordi det gir kvinner et levebrød.
Man kan faktisk leve av å sy tøy
for andre i India. Vi ble kjent med
dette prosjektet gjennom bladet
Evangelisten som vi abonnerer på,
forteller Randi.
Hun tilbyr nå dette flotte
dukketøyet (se bildet) til leserne av
Asias Millioner. Dette er en fin måte
å støtte misjonsarbeidet i India på.
Hun forteller at de største kundene
er besteforeldre som gjerne vil gi
barnebarna en helt spesiell gave.
Randi er gift med Willy Danielsen,
som også er veldig positiv til dette
prosjektet. Han har imidlertid en stor
tjeneste blant Oslos rusmisbrukere.
Hver dag deler han ut mat og

Randi Nuvstad Danielsen og mannen Willy
Danielsen bruker mye av sin tid på å tjene
Gud.
bladet Evangelisten til en mengde
mennesker som lever på samfunnets
skyggeside.
Willy møtte selv Jesus ved et
fengsels-opphold da han var 26
år gammel. Han fikk en radikal
omvendelse alene på glattcella. Dette
førte til et enormt engasjement for å
hjelpe andre rusmisbrukere. Så i mer
enn 40 år har han vært ute på gata
med gitaren, en trillebag med mat og
bladet Evangelisten. Han bruker selv
bladet til personlig oppbyggelse, og
deler det med en mengde mennesker
på daglig basis.
Ekteparet har tydeligvis en enorm
arbeidskapasitet. Når Randi syr
dukketøy kopierer hun samtidig CDer
med sanger av Willy. Disse deles også
ut til Oslos rusmisbrukere og andre.
Dette var bare noen små glimt av en
tjeneste som bærer preg av en enorm
overflod av Guds kjærlighet.I Guds
rike blir man aldri arbeidsledige.
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ANBEFALINGER

Anbefalinger av Misjonstjenesten
JORUNN GROSÅS,
VENNESLA
Jeg var i India
i 2017 på en
fantastisk reise
hvor jeg fikk se mye
av arbeidet der.
Det var fint å se hvor glade de var for
besøk, samtidig som de selv jobber
lange dager for å holde alle prosjektene
i gang. De har et stort engasjement for
å fortelle om Jesus og også gi omsorg.
Det var fint å se at hjelpen nådde
menneskene og gjorde stor forandring
for den enkelte. Det anbefales å bli
bedre kjent med dette misjonsarbeidet,
og gjerne reise dit.
BIRGIT LANDRO,
KRISTIANSAND
Evangelistens
Misjonstjeneste
har jeg fulgt med
på i årevis. Min
mann Konrad var
sterkt involvert både i bladet og i
misjonen og også jeg opplevde dette
som et veldig bra arbeid. Jeg var heldig
og traff Halonen og fruen, foreldrene
til brødrene som driver nå. Jeg er glad
for at jeg kan følge med fremdeles
og jeg gleder meg over å lese og høre
om at det fremdeles er fremgang for
evangeliet i virksomheten i India.

22

MAGNAR
NORHELLE,
SØGNE
Som mangeårig
styremedlem i
Evangelistens
Misjonstjeneste,
var det en glede hver gang vi møttes
til styremøte. Vi hadde et godt åndelig
samfunn og det var alltid spennende å
få siste nytt fra India.
Jeg kan ikke tenke meg noen bedre
og mer effektiv måte å drive misjon på,
enn å ha innfødte arbeidere slik vi har
det i Evangelistens Misjonstjeneste,
med minimal administrasjon
her hjemme, og det meste av de
innsamlede midlene går ut til India.
Behovet og nøden der er stor og i den
tida vi opplever i dag, haster det med å
bringe evangeliet ut.

HARALD KJEVIK,
HØVÅG
Jeg har kjent
Misjonstjenesten i
mer enn 30 år, 25
år som daglig leder
og styreleder. Det
har vært flott å se hvordan evangeliet
har gått frem blant fattige og
underpriviligerte mennesker i India.
Mange tusen har fått et bedre liv, både
her og for evigheten.

GUNNAR HANSEN,
VOSS
Gjennom Bladet
Evangelisten som
jeg har abonnert på
i 40 år ble jeg kjent
med Evangelistens
misjonstjeneste. Bladet er en viktig
formidler av misjonærtjenestens
arbeid i India.
To ganger har jeg besøkt
Evanglistens Misjonstjeneste sitt
arbeid i Andhra Pradesh. Et svært
omfattende og veldrevent arbeid
utføres av indere, (Evangelistens
helping hand). Jeg er takknemlig over
rausheten til misjonsvennene i Norge.
Det er denne raushet som gjør det
mulig å nå ut til Indias millioner med
Evangeliet.
GA TO MILLIONER KRONER TIL
MISJONEN
En annen misjonsvenn som virkelig
har anbefalt Misjonstjenesten i
år er Erna Lindal fra Vågsbygd i
Kristiansand. Sammen med sin
tidligere avdøde mann, Arne, har
hun hatt et brennende engasjement
for misjonen, og de bestemte tidlig at
Evangelistens Misjonstjeneste skulle
tilgodeses i testamentet deres.
Da hun for ikke så lenge siden
flyttet til lokalt alders- og sykehjem
ble boligen hun og Arne i mange år
bodde i solgt, og vi på kontoret fikk
beskjed om at hun ønsket å overføre
2 millioner kroner til arbeidet i India.

GRETHE
AUREBEKK,
KRISTIANSAND
Gudsfrykt med
nøysomhet preget
oppveksten. Vi fikk
erfare gleden ved å
gi og vite at det Gud velsigner får
evighetsverdi.
Jeg er imponert over hvor mye
Misjonstjenesten får utrettet for
små midler og flott at alle gavene
går uavkortet til prosjektene.

Siden det har hun gitt ytterligere
hundre tusen kroner til dette
formålet.
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Det trengs fortsatt hjelp!
I dette heftet har dere lest om det
rike og mangfoldige arbeidet som vi
i Evangelistens Misjonstjeneste får
være med på i provinsene Andhra
Pradesh og Telangana i India.
Arbeidet i India bærer preg av både
konkret barmhjertighet og Ordets
forkynnelse, og vi gleder oss over
de store resultatene vi ser av våre
indiske venners innsats for å være
sanne og troverdige vitner for Jesus.
I år har det vært spesielle
utfordringer knyttet til koronapandemien. Dette har gjort at fokus
har vært på å hjelpe medmennesker i

den ytterste nød.
Over 150.000 har fått mat og hjelp
til å overleve og det har vært bidratt
med mange smitteverntiltak. Samtidig
har alle menighetene blitt ivaretatt
og stadig flere har blitt frelst, døpt og
langt til menighetene.
Pandemien ser dessverre ut til å
vedvare i lang tid ennå, og det er
derfor viktig å holde frem med all
den hjelp vi kan. Vi håper dere vil
være med i fortsatt forbønn og støtte
til dette viktige arbeidet, slik at vi
fremdeles kan gi håp og gjøre en
forskjell i trengende menneskers liv.

Vil du være med å støtte det viktige arbeidet?

Bankgiro:

3000.13.11391
eller

Vipps nummer 131251
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Evangelistens
Misjonstjeneste i India
-liten stiftelse - stort arbeid - i veldig land

www.evangelistensmisjonstjeneste.no

