ÅRSMELDING FOR 2020
EVANGELISTENS MISJONSTJENESTE, Org.nr. 977 148 642
Styret bestod av Rolf Martin Næss (styreleder), Kurt Urhaug (nestleder), Sigmund Måge,
Anne Johanne Botterud, Katrine Svendsen og Svein Løvdal (sistnevnte er daglig leder og
styremedlem uten stemmerett).
Årsmøte ble avholdt 16. mai. Her gikk styreleder Arild Nordlie av som styreleder etter eget ønske.
Rolf Martin Næss ble enstemmig valgt som ny styreleder. Svein Løvdal ble på styremøte 14. oktober
valgt som ny daglig leder. Svein tok over etter Roald Føreland som har virket som daglig leder siden
2016. Roald Føreland gikk av etter eget ønske. Årsmelding og regnskap for 2019 ble enstemmig
godkjent.

Agder Team-revisjon AS ble gjenvalgt som revisor.
HJEMMEARBEIDET
Vi har hatt fire styremøter i 2020. Arbeidet i Norge har bestått av at Allan Neset har skrevet
artikler til bladet Evangelisten og Asias Millioner. Roald Føreland, Svein Løvdal og Allan
Neset har alle også hatt møter med fokus på arbeidet i India. Vi kunne i 2020 dessverre ikke
arrangere gruppereise til India, pga. covid-19 utbruddet som rammet hele verden i mars 2020.
I tiden som har gått etter utbruddet av covid-19 har det vært avholdt Skype-møter med både
EHH, FEM og BA ca. en gang i måneden. Dette har fungert greit, og vært til god hjelp fra
begge parter.
Vår regnskapsfører Tore Svendsen og daværende daglig leder Arild Nordlie hadde i februar
den årlige turen til India for å gjennomgå regnskap, budsjett og virksomhetsplaner. Med på
turen var også styremedlem Katrine Svendsen.
Tore Svendsen har ført regnskapet vederlagsfritt. Dette er til stor velsignelse for misjonen.
Tore gjør et utmerket arbeid.
Vi har to samarbeidspartnere i India
Evangelistens Helping Hand (EHH) er en humanitær organisasjon som driver diakonalt- og
menighetsbyggende arbeid.
Daglig leder: Prasanth Halonen
Pastor: Juhani Halonen
Regnskapsfører: Armas Halonen
Leder for eldresenteret: Kishore Halonen
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De har et styre bestående av 8 personer.

Inn under her kommer også Faith Evangelical Mission (FEM). Her er det Juhani Halonen
som er leder. Under denne organisasjonen ligger barnehjem, menigheter, kirkebygg, ett
helseteam og sy-kurs. Men utad snakker vi kun om EHH, dette for å forenkle organisasjonen.

Bethel Assembly (BA) er en humanitær organisasjon som driver diakonalt arbeid og
menighetsbyggende arbeid.
Daglig leder: Bob Luke
De har et styre bestående av 7 personer.

EVANGELISERING OG MENIGHETSBYGGING (EHH, FEM og BA)
Våre samarbeidspartnere har 418 pastorer, evangelister og bibelkvinner i sine nettverk.
(Fordelt på 117 i BA og 301 i EHH og FEM). Vi støttet noen av disse, men flere og flere
menigheter ble i stand til å lønne egen pastor.
Det var i 2020 dessverre totalt 18 pastorer og evangelister som døde som følge av covid-19,
13 hos BA og 5 hos EHH/FEM. En del av deres etterlatte familier har fått støtte av EM i den
første tiden etter dødsfallet.
BA har 127 menigheter med ca 35,000 medlemmer. Ca 60 menigheter har sitt eget kirkebygg
eller forsamlingslokale. De andre menighetene samles i hjemmene eller i friluft.
EHH/FEM har 604 menigheter med ca 52,000 medlemmer. Dette er en utrolig vekst på hele
59%, noe vi er svært takknemlige for! Ca. 150 har sitt eget kirkebygg eller møtelokale. Resten
har provisoriske bygg (ofte bestående av pilarer og palmeblader som gir beskyttelse mot
solen). De andre menighetene samles i hjemmene eller i friluft.
Totalt ble 4272 personer døpt og lagt til menighetene i løpet av 2020.
EHH og BA har sitt virke i de fleste distrikter i delstatene Andhra Pradesh og Telangana, to
delstater med om lag 85 mill. mennesker. Det er ønskelig at den lokale menighet tar
økonomisk ansvar for sin egen pastor. Dette mener vi er et sunt prinsipp og kommer til å
jobbe for at dette skal kunne skje i fremtiden. Vi foretar altså en gradvis nedtrapping av
støtten til pastorer/evangelister/bibelkvinner. Et annet moment er at takket være stor tilvekst
er menighetene selv mer i stand til å dekke pastorlønn. I noen områder, som er ekstremt
fattige, vil vi fortsatt støtte.
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PASTORKONFERANSER (BA og EHH/FEM)
På reisen i februar gjennomførte Katrine Svendsen kvinnekonferanser både hos BA og EHH,
med rundt tusen kvinnelige deltakere.
Kvinner er i India mange plasser sett ned på. Vi ønsker å være med å bygge opp og
oppmuntre kvinner som vi ser er en viktig del av utbredelsen av evangeliet. Kvinner er en
døråpner til nye hjem, og har lettere for å oppnå nye kontakter. Kvinnekonferansene ble til
stor oppmuntring for de fremmøtte, og det er ønskelig å gjenta dette.
EHH/FEM hadde selv hatt 11 pastorkonferanser i 2020. BA arrangerer selv pastorseminarer
ca. annenhver søndag.

BIBELSKOLER OG BIBELUNDERVISNING (EHH/FEM og BA)
Vi har i 2020 ikke støttet noen bibelskoler eller undervisning.
Dette året ble det fokusert på matutlevering.
Men EM ser på utdannelse av evangelister og pastorer som et viktig område, som vi bør
prioritere. Det er slik i India at hver forkynner som skal tale på offentlige møter må ha et
sertifikat som viser til en godkjent teologisk utdannelse. Vi ser nå på mulighetene til å få til
dette. EHH og FEM kjører vanligvis ett års studier, mens BA kjører to års bibelstudium.
Det var ikke mulig i år å arrangere den årlige sommerleiren for barn i Krishnunipalem som
vanligvis samler rundt 600 barn. Det ble i stedet arrangert kun en dags opphold.
TV-ARBEID (BA)
BA har 6 medarbeidere som jobber med TV-produksjon. Dette arbeidet er nå flyttet til
Nallajerla hvor BA har sitt hovedsete. EM støtter TV-arbeidet med NOK 5000,- pr. måned.
Sendingene kan nå flere millioner mennesker. De sender 24 timer i døgnet.
De har òg kjørt halvannen time hver dag med helse-informasjon for å kunne bekjempe covid19. Siden landet har vært under nedstengning i lengre perioder har BA opplevd en sterk
økning av seere til deres TV kanal. EM oppfordrer også BA til å bruke TV-sendinger til å
samle inn penger til deres arbeid.

FORSAMLINGSHUS/BYGG og TOMTER (EHH)
Vi har støttet bygging av ett kirkebygg i 2020.
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DIAKONALT ARBEID:

KLINIKK/HELSETEAM (EHH)
De har kapasitet til å ta imot 50 pasienter pr. dag til poliklinisk behandling. Det er tre
sykepleiere og to leger knyttet til klinikken. Klinikken gir gratis behandling for enkle
helseplager. Større behandlinger blir henvist til det lokale sykehuset. Ideen med klinikken er å
gi behandling til mennesker som ikke har råd til ordinært legebesøk. Klinikken har også
ambulerende helseteam. Dette teamet besøker to landsbyer hver uke. I tillegg kommer FEM
som fra oktober opprettet et ambulerende helseteam som besøker tre landsbyer hver uke.
Medarbeidere drar med helsepersonell og medisinsk utstyr ut til landsbyer som ellers ikke har
noe helsetilbud. Klinikken har en hovedsponsor fra Norge. Dette firmaet støttet med 2 mill kr
i 2020, og det har gjort klinikken i stand til å drive “medical camps” mer regelmessig. Dette er
noe av det som erfaringsmessig gir aller størst helsegevinst i ekstremt fattige områder. Økt
støtte til helsearbeidet gav mulighet for nye investeringer, som det nye helseteamet med en ny
bil.

SPEDALSKEARBEIDET (EHH)
Dette består av et boligområde med 40 leiligheter og klinikk med tilbud om poliklinisk
behandling av spedalske. Det er 52 personer som bor i disse leilighetene, 34 kvinner og 18
menn. Det er stort sett den eldre generasjon som er rammet av spedalskhet. Det er heldigvis
ingen barn som er smittet i dette området. Spedalske-kolonien ble òg siste året grundig
oppjustert med nytt tak, nye senger og oppgraderte toaletter. Ifølge lederen for sykehuset,
Armas Halonen, vil det nå være drivbart i 20 år til.
BARNEHJEM (FEM)
Våre to barnehjem i Krishnunipalem og Ginnepalli har til sammen 170 barn, samme antall
som i 2019. Her får barna kost, klær, losji og støtte til skolearbeidet. Vårt barnehjem i
Ginnepalli, med beliggenhet i et vernet jungelområde, er et godt eksempel på at diakoni får
menighetsplanting og evangelisk vekst som konsekvens. Her har vi bygget kirke, og det er i
dag en livskraftig forsamling på grunn av et kristent barnehjem på stedet. 2020 ble et
annerledes år for ungene på barnehjemmene. Covid 19 kom med restriksjoner som gjorde at
hjemmene måtte stenge ned og ungene flyttet ut. Ungene ble flyttet hjem til foreldre eller
andre som hadde et foreldreansvar for ungene, her ble de fulgt opp av FEM med det som
måtte til for livsoppholdet. Det var kun 10 unger som ikke i det hele tatt hadde noen som de
kunne reise til. Disse ble tatt hånd om av Juhani og hans familie i Krishnunipalem hvor det
største barnehjemmet ligger.
Hvert av hjemmene har sin ledelse på selve stedet, og det er Juhani som har øverste tilsyn for
begge hjemmene – med god hjelp av kona, Suhasini. Det er Abraham Prasad som har det
daglige ansvaret for Ginnepalli. Her ble det òg igangsatt arbeid med nytt renseanlegg som vil
gi rent drikkevann til barna og til de nærliggende områdene. Barnehjemmene består av
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foreldreløse barn, barn med syke foreldre og barn fra ekstremt fattige hjem som ikke har
mulighet til å brødfø sine barn og gi dem utdannelse. Mange av disse barna kunne lett uten
hjelp havnet på gata som tiggere og prostituerte.

ELDREOMSORG (EHH)
Det er 17 fastboende. Det ble tidligere gitt dagtilbud til bortimot 100 brukere som fikk mat og
hjelp på forskjellige måter.. Eldresenteret har fått nye toaletter og baderom. Ansvarlig er
Kishore og Sunita Halonen. Det er flott å høre og å se hvor glade disse eldre er for den flotte
omsorgen de få på hjemmet.
YRKESOPPLÆRING (EHH/FEM og BA)
Dette er et prosjekt som er til stor hjelp for mange fattige. Det konsentrerer seg om
grunnleggende sy-opplæring for unge jenter og enker. Dette er ofte inngangsbilletten til
økonomisk selvstendiggjøring for mange kvinner. Deres bidrag til familieinntekten kan bli
avgjørende i landsbyenes India, der det ennå er slik at du går til en syerske eller skredderen
for å få laget dine klær. I flere omganger har vi utdelt symaskiner til de uteksaminerte. For
1000 kr kan vi sponse kvinner med et seks måneders sy-kurs og en tjenelig ”trømaskin”
(uavhengig av elektrisitet), som kan gi inntekt og overlevelsesgrunnlag for en familie.
Strømsituasjonen i India er svært ustabil, så det er en dyd av nødvendighet med
”trømaskiner”. Disse fungerer under alle forhold! Vi har distribuert 475 symaskiner i 2020.
Vi har midler fra givere til 680 maskiner stående, disse vil bli overført til 2021. Allerede i
januar 2021 vil mange av disse bli gitt ut. Det var i 2020 ikke mulig å opprettholde så mange
sy-kurs som var ønskelig. Samt at det var også vanskelig å samle folk til utdeling av
maskiner. Både EHH og FEM har også avsatt penger til symaskiner som skal distribueres
etter nyttår. Vi setter krav til at alle som mottar en symaskin skal gjennomføre et sy-kurs, slik
at vi ikke opplever at symaskiner ikke blir brukt pga. dårlig opplæring av kvinnene.
SKOLEBYGG (BA)
Det er bygging av skolebygg i en landsby som heter Anantagirri i et fattig område med dårlig
skoletilbud. Mye av arbeidet ble ødelagt på grunn av en voldsom flom i 2019. En stor gave i
2019 gjorde det mulig å fortsette arbeidet. Takket være denne og flere gaver er nå prosjektet
fullfinansiert i henhold til opprinnelig budsjett. Skolen skal, etter planen, stå ferdig i juli 2021.
Det har gått mye mer tid og krefter enn det som var planlagt. Mye av skylden for de store
utsettelsene nå er covid-19 situasjonen. Vi har nå et tett samarbeide med BA for at denne
skolen skal stå ferdig i juli 2021. Lokale myndigheter vil stå for driften. I tillegg vil det være
et lite symbolsk beløp i skolepenger.
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MATPROGRAM
2020 var et år som ikke ble det vi hadde ventet oss i begynnelsen av året.
I begynnelsen av året brøt covid-19 ut, og ikke mange måneder etter at det var oppdaget i
Kina, var det spredt over hele verden. Så også til India. Landet innførte straks noen av de
strengeste tiltakene som var mulig. Alt av offentlig transport ble nedstengt, og mennesker ble
bedt om å holde seg hjemme. Dette førte til den største folkevandringen i India i etterkrigstid.
Alle de som var ukependlere hadde ikke nå noen mulighet til å få transport hjem, de måtte
begynne å gå. Mange led stort og hadde strabasiøse turer for å komme hjem til sine familier.
Mange millioner av mennesker mistet sine jobber og med det muligheten for å kunne kjøpe
seg mat. I tillegg ble det matmangel, som igjen førte til store prisøkninger. Da var det
EHH/FEM og BA så sine muligheter. Fra å dele ut av sitt eget overskudd opplevde de at både
penger og mat ble gitt dem for videre distribusjon blant landets fattigste, mennesker som var
helt og delvis uten mulighet for å skaffe seg mat selv. Vi opplevde også i Norge en enorm
giverglede. Selv om vi i Norge ikke kunne reise rundt og ha møter på samme måte som vi
ønsket, kom det fortsatt inn penger til prosjektet. Vi opplevde en enorm respons, noe vi er
svært takknemlige for! Det er alltid vanskelig å stadfeste store folkemengder, men slik det kan
se ut så har EHH/FEM og BA gitt mat til mer enn 90,000 familier, deriblant 2000 familier
rammet av covid-19, samt 300 fattige pastorfamilier som har fått mat hver måned. Så her
snakker vi om en enormt stor flokk som gjennom 2020 har fått glede av EHH/FEM og BA sitt
engasjement for fattige og nødlidende. Dette har også ført til store avisoppslag og TVintervjuer, der disse kristne organisasjonene har fått enormt mye honnør og oppmerksomhet.
Vi har òg faste bevis på mennesker som gjennom dette mat-programmet har tatt imot Jesus og
blitt døpt. Noe som er til stor glede for også oss i EM.

JOHANNES EVANGELIET
BA fikk også en stor enkeltgave til kjøp av trykkemaskin.
Det ble bestemt at det skulle trykkes opp 100,000 Johannes-evangelier, dette ble senere
utvidet til 200,000 eksemplarer. Det meste ble distribuert gjennom BA sine kanaler, men også
EHH fikk gleden av 50,000 eksemplarer. Noen av disse ble ikke levert før rett ut på nyåret
2021. Dette prosjektet var et samarbeide mellom en stor giver og EM sine faste givere.
Dette prosjektet har vært til stor velsignelse for mottakere av eksemplaret.

PLANT ET TRE PROSJEKT
I begynnelsen av 2020 fikk vi oppleve hvor viktig det var å ha tilgang til egne grønnsaker.
EHH hadde selv 2-3 dekar med dyrkbar mark, dette hadde det tatt tid å få opparbeidet og tatt i
bruk. Men akkurat da pandemien brøt ut var dette området klart til innhøsting. Dette gav en
utrolig stor avling, som gjorde det mulig å gi bort en del av grønnsakene. Her så de en
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mulighet til å kunne hjelpe de aller fattigste i sine nærområder. Dette var noe vi også syntes
var en god ting. Derfor ble det i slutten av sist sommer avtalt leie av et 10 dekar stort område i
nærheten av Krishnunipalem, så nå har de til sammen rundt 13 dekar jordområder. Her dyrkes
det 5-6 forskjellige sorter grønnsaker, både til bruk i egne rekker, men også for å kunne gi
bort under den pågående pandemien. Målet er at dette prosjektet etter hvert skal bli et
selvbærende prosjekt. De ønsker å kunne levere til andre utsalgssteder, men vil også fortsatt
ha til eget bruk i sine prosjekter.
Det er et stort ønske om kjøp av en liten lastebil, slik at de kan få distribuert maten. Denne
kan også brukes i andre prosjekter innenfor EHH/FEM.
De har på det leide området en liten vanndam, her ble det i august satt ut ca. 1500 småfisk
som skulle vært klare til slakt etter 6 mnd. Dessverre ble disse stjålet bare kort tid før slakting.
Kishore Halonen som har ansvaret for dette, ønsker på sikt å kunne få til ti års leiekontrakter
på åkeren, dette gjør det mer forutsigbart, og en kan òg satse mer på området. Kontraktene nå
går kun på ett år av gangen.
Vi har også begynt å se på muligheten for å lære opp landsbybeboere til å dyrke sine egne
grønnsaker. Dette kan gjøres i små bøtter, flasker, dunker osv. Dette kan de ha rett på utsiden
av døra eller på de flate takene. På denne måten kan de avle opp noe av sin egen mat. Vi
mener dette er et godt prosjekt for de aller fattigste, som enker, syke og uføre. Vi har også
engasjert en del av ungene i dette arbeidet, slik at de fra de er ganske unge kan lære å bli
selvhjulpne på grønnsaker. Grønnsaker er som kjent en stor del av maten som blir spist i
India. Det er Sunita Halonen, kona til Kishore, som tar hånd om denne opplæringen.

TALLERKENPRODUKSJON
Noe annet som FEM har startet opp med er tallerkenproduksjon.
Dette er et lite prosjekt som kan sysselsette 5-6 personer. Målet er å selge disse til butikker
som igjen vil videreselge disse. Maskinen de nå har vil ha en kapasitet på rundt 5000
tallerkener pr. dag! Dette kan gi hver ansatt en dagslønn på kr. 150,-. Dette skal også bli et
selvbærende prosjekt.
BETHEL ASSEMBLEY (BA)
BA var òg med og delte ut mat til mange fattige. Dette ble transportert til fattige områder,
samt delt ut fra de mange menighetene som de har. De hadde den første tiden egne
matstasjoner langs hovedveien for alle disse som var på vandring hjem fra sine arbeidssteder.
Det ble gjort vedtak på høsten 2020 om å redusere støtte til BA gjennom 2021 for så å
avslutte samarbeidet fra 2022.
EM har støttet BA siden 1974, og mener det er naturlig at de nå prøver å stå på egne ben. Vi
mener dette er en sunn utvikling etter over 45 års samarbeid. Men om det er noen som fortsatt
øremerker gaver til BA vil disse bli formidlet til rette mottaker. Vi oppfordrer Bob Luke til å
se på mulige inntektsformer som eksempelvis TV-kanalen som de har.
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ØKONOMI
Gaveinntektene har vært 6,03 millioner kroner. 612 givere fra bladet Evangelisten.
Vi har gjennom 2020 opplevd en formidabel giverglede som vi og våre samarbeidspartnere i
India er svært takknemlige for! Og vi ønsker å gjøre vårt ytterste for at de mange gaver skal
brukes på en rett måte i India.
Et fullstendig regnskap er tilgjengelig på forespørsel.
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