ÅRSMELDING FOR 2019
EVANGELISTENS MISJONSTJENESTE, Org.nr. 977 148 642
Styret bestod av Arild Nordlie (styreleder), Kurt Urhaug (nestleder), Sigmund Måge, Anne
Johanne Botterud, Rolf Martin Næss og Roald Føreland (sistnevnte er daglig leder og
styremedlem uten stemmerett).
Årsmøte ble avholdt 26. april. Årsmelding og regnskap for 2018 ble enstemmig godkjent.
Agder Team-revisjon AS ble gjenvalgt som revisor.
Vi har hatt tre styremøter i 2019. Arbeidet i Norge har bestått av at Allan Neset har skrevet
artikler til bladet Evangelisten. Roald Føreland deltok på bibelkonferanse på Framnes. Han
har også hatt noen møter med fokus på arbeidet i India. Vi hadde en gruppereise for 9
personer til India i samarbeid med Evangelisk Orientmisjon. Denne var meget vellykket. Både
Bob Luke fra Bethel Assembly og Juhani Halonen fra Evangelistens Helping Hand besøkte
Norge. En gruppe på fire personer (Allan Neset, Arild Nordlie, Tore Svendsen og Roald
Føreland) besøkte India for å følge opp prosjektene.
Tore Svendsen har ført regnskapet vederlagsfritt.

Vi har to samarbeidspartnere i India
Evangelistens Helping Hand (EHH) en humanitær organisasjon som driver diakonalt arbeid
og menighetsbyggende arbeid.
Daglig leder: Prasant Halonen
Pastor: Juhani Halonen
Regnskapsfører: Armas Halonen
Leder for eldresenteret: Kishore Halonen
De har et styre bestående av 8 personer
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.
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EVANGELISERING OG MENIGHETSBYGGING (EHH og BA)
Våre samarbeidspartnere har 426 pastorer, evangelister og bibelkvinner i sine nettverk.
(Fordelt på 140 i BA og 286 i EHH). Vi støttet noen av disse, men flere og flere menigheter
ble i stand til å lønne egen pastor.
BA har 127 menigheter med ca 23.500 medlemmer (økning på 5.500). 52 menigheter har sitt
eget kirkebygg eller forsamlingslokale. De andre menighetene samles i hjemmene eller i
friluft.
EHH har 582 menigheter med ca 31.250 medlemmer (økning på 750). 144 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 2096 personer døpt og lagt til menighetene i løpet av 2019.
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.
PASTORKONFERANSER (BA og EHH)
I løpet av året har det blitt avholdt flere pastorkonferanser med bibelundervisning og
inspirasjon. Mer enn 5.000 pastorer har deltatt på disse samlingene. Dette er primært pastorer,
evangelister og bibelkvinner fra BA og EHH, men også mange flere har deltatt på disse
samlingene.
BIBELSKOLER OG BIBELUNDERVISNING (EHH og BA)
Vi støtter to bibelskoler: En i Nallajerla (BA) og en i Krisnunipalem (EHH). De mange
ungdommene som reiser hjem til sine landsbyer etter endt bibel/pastor-kurs ønsker ofte å
plante nye forsamlinger. Det ligger en stor utfordring i dette å utdanne så mange
menighetsplantere. BA har bibelkurs av to års varighet, mens EHH baserer seg på ettårskurs.
I tillegg skal vi ta med de viktige 2-3 dagers bibelkursene som BA holder for menighetsledere
fra hele AP - også fra andre menighetssammenhenger.
EHH arrangerer sommerbibelskole for barn i Krisnunipalem. Mer enn 600 barn deltok på
denne sommerleiren.
TV-ARBEID (BA)
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BA hadde 10 medarbeidere som jobber med TV-produksjon. Dette arbeidet er i stor grad
selvfinansiert da organisasjoner og predikanter betaler for sendetid, men vi har støttet noe fra
Norge. TV-studioet flyttet fra Hyderabad til Visakpatnam på høsten og måtte i den forbindelse
ta en pause i virksomheten. Sendingene kan nå flere millioner mennesker. De sender 24 timer
i døgnet.

FORSAMLINGSHUS/BYGG og TOMTER (EHH)
Vi har støttet bygging av fire kirkebygg i 2019.

DIAKONALT ARBEID
KLINIKK/HELSETEAM (EHH)
De har kapasitet til å ta i mot 50 pasienter pr dag til poliklinisk behandling. Det var 5431
konsultasjoner. 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. Medarbeidere drar med helsepersonell og
medisinsk utstyr ut til landsbyer som ellers ikke noe helsetilbud. Klinikken har en
hovedsponsor fra Norge. Dette firmaet økte støtten til 2 mill kr i 2019 og det gjorde 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. Den økte støtten til helsearbeidet gav
mulighet for nye investeringer, som nye senger og innkjøp av flere medisinske instrumenter,
nye vinduer, aircondition på kontor og sykestue, samt nytt ultralydapparat.
SPEDALSKEARBEIDET (EHH)
Dette består av et boligområde med 40 leiligheter og klinikk med tilbud om poliklinisk
behandling av spedalske. Det er 70 personer som bor i disse leilighetene. 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 fikk nytt vannforsyningsanlegg og betydelig støtte til å
starte opp jordbruksproduksjon. Det ble også investert i nytt tak.
BARNEHJEM (EHH)
Våre to barnehjem i Krisnunipalem og Ginnepalli har til sammen 170 barn, samme antall som
i 2018. Her får barna kost, klær, losji og støtte til skolearbeidet. Vårt barnehjem i Ginnepalli,
med beliggenhet i et vernet jungelområde (agency), 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.
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Hvert av hjemmene har sin ledelse på selve stedet, og det er Raimo Juhani som har øverste
tilsyn for begge hjemmene – med god hjelp av kona, Suhasini. Barnehjemmene har blitt
oppgradert med nye toaletter i Krisnunipalem, nytt tak i Ginnipalli og betydelig oppussing.
ELDREOMSORG (EHH)
Det er 17 fastboende og det gis et dagtilbud til bortimot 100 brukere som får mat og hjelp på
forskjellige måter. Eldresenteret har fått ny vaskemaskin og nye toaletter og baderom.
Ansvarlig er Kishore og Sunita Halonen.
YRKESOPPLÆRING FOR UNGDOM (EHH og BA)
En liten bevilgning, men til gjengjeld en satsning som gir mye av seg. Det konsentrerer seg
om grunnleggende syopplæring for unge jenter. 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 ”sydama” eller skredderen for å få laget
dine klær. I flere omganger har vi utdelt symaskiner til de uteksaminerte. For 1000 kr kan vi
kjøpe 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”. De fungerer under alle forhold! Vi finansierte og
distribuerte 475 symaskiner.
SKOLEBYGG (BA)
Det ble igangsatt 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. På høsten
mottok vi en stor gave som 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 juni 2020. Lokale myndigheter vil stå for driften. I tillegg vil det være et
lite symbolsk beløp i skolepenger.
ØKONOMI
Gaveinntektene har vært 4,9 millioner kroner. 518 givere fra bladet Evangelisten har bidratt
med 3,9 millioner og Orientmisjonen har gitt ca 1 million kr. Et fullstendig regnskap er
tilgjengelig på forespørsel.
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