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litteraturmisjonen arbeider aktivt for 
å spre evangeliet gjennom kristen litteratur; 
først og fremst bibler og bibeldeler, til steder 
der det ellers er vanskelig tilgjengelig. 

Litteraturmisjonen eier bibeltrykkeriet New 
Life Literature på Sri Lanka. Vi er en tverrkirke-
lig organisasjon og medlem av NORME (Norsk 
råd for Misjon og Evangelisering).
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oppmuntring
Tanken bak et blad som dette, er å 
oppmuntre og se hva Gud gjør i vår 
tid. Litteraturmisjonens arbeid er 
bare en bitte liten brikke i det store 
samspillet som heter Guds rikes 
vekst. Men en rask kalkulasjon 
viser at med arbeidere på trykkeri-
et, abonnenter på bladet, styrer for 
trykkeri og misjon, misjonærene 
og deres familier, distribusjonsap-
paratet, trofaste givere og stevne-
deltagere, så kommer vi i alle fall til 
at omkring 3500 mennesker på en 
eller annen måte har tilknytning til 
Litteraturmisjonen. Det viktigste er 
imidlertid ikke at de har tilknytning 
til oss, men at de er med på å for-
midle budskapet om Jesus Kristus 
og Guds rike ut til tusenvis av men-
nesker gjennom Guds ord.

Vi er kjent med den utrolige me-
nighetsveksten vi har sett i Kina 
de senere år. Man regner nå med at 
omkring 25 % av Sør Koreas befolk-
ning er evangeliske kristne. Eksplo-
siv vekst har funnet sted i det sørlige 
Afrika og Latin Amerika. Nå rappor-
teres det om omvendelser til Jesus 

Kristus (Isa al Masih) blant muslim-
er i en grad som vi aldri tidligere har 
sett. (Les Dagen 14.02.12) 

Det er også en misjonsvekkelse på 
gang blant evangeliske kristne. I 
1994 ble misjonskurset KAIROS utvik-
let på Filippinene. Et kurs som skulle 
hjelpe menigheter og organisasjoner 
til å få fokuset fra seg selv og mot de 
unådde folkeslagene. Disse kursene 
går nå sin seiersgang over jorden 
og holdes i omkring 40 forskjellige 
land. Nå også i Norge! Tror vi Skrift-
ens ord at ”dette evangeliet om riket 
skal forkynnes i hele verden til vit-
nesbyrd for alle folkeslag, og så skal 
enden komme”(Matt.24.14), er disse 
kursene, sammen med alt det andre 
positive misjonsarbeidet som skjer, 
med på å fremme Jesu komme.
 
Så er vi heller ikke blinde for de 
destruktive kreftene i vårt eget land 
og ellers i verden. Derfor er vår bønn 
fortsatt: ”Marana ta - kom Herre, 
KOM SNART!” (1 Kor 16,22)
 

redaktøren har ordet:
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I teksten for Såmannssøndagen spør Jesus: 
”Hva skal vi sammenligne Guds rike med? 
Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et 
sennepsfrø. Når det blir sådd er det mindre 
enn noe annet noe annet frø på jorden, men 
når det er sådd, vokser det opp og blir større 
enn alle andre hagevekster og får så store 
greiner at himmelens fugler kan bygge rede i 
skyggen av det”. (Matt. 4.30 – 32)
   Da vår styreleder, Jan Erik Lehre, talte over 
denne teksten i Misjonssalen i Oslo, viste 
han på frontveggen bildet du finner på for-
siden av dette bladet. Bildet av et av verdens 
største trær som vokser på Sri Lanka. 
   Jesus sa til sine disipler: ”Sannelig, san-
nelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet 
faller i jorden og dør, blir det bare det ene 
kornet. Men hvis det dør, bærer det rik 
frukt.” (Joh.12,24) Lite forsto disiplene av 
det han sa den gangen, men i dag ser vi 
resultatet. Fra oppstandelsens morgen har 
millioner av mennesker trodd budskapet 
englene sa til kvinnene ved graven:. ”Han 
er ikke her, han er stått opp, slik som han 
sa.” (Matt 28,6) Ja, man regner nå med at 
mer enn 2,2 milliard mennesker bekjenner 
seg som kristne. Sennepsfrøet, hvetekornet 
har slått rot og veksten over hele jorden er 
større enn noen gang tidligere i historien.
   I lignelsen om såmannen, sier Jesus at 
såmannen sår ordet. Det er derfor vi i Litte-
raturmisjonen, sammen med mange andre, 
har så stor tro på å spre Guds ord. Vi gleder 
oss over de som deler den samme visjon. 
Med dette nummeret av SPOROS håper vi du 
vil bli inspirert til videre til tjeneste i Guds 
rike.
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gaver skattefritt til. Dersom du gir 
kroner 500 eller mer i 2012 vil det bli 
sendt en melding til skattekontoret 
med kopi til deg. Da blir et beløp be-
grenset opp til kroner 12.000 for alle 
slike gaver til forskjellige mottak-
ere, ført opp i din selvangivelse som 
fratrekk i skattbar inntekt. 
   Forutsetningen for skattefritak er 
at vi får tilsendt ditt personnum-
mer. Mange har gjort det allerede 
og trenger ikke sende det inn igjen. 
Det kan skrives inn på meldings-
feltet når du sender inn gave eller 
kontingent. Litteraturmisjonen 
trenger medlemmer slik at vi kan 
opprettholde godkjenningen som 
landsomfattende forening som kan 
motta gaver som giver slipper å 
skatte for først. Derfor oppfordrer vi 
deg til å betale medlemskontingent 
på 100 kroner. 
   Det vil lette vår kontakt overfor 
deg dersom du gir oss en epost-
adresse. Send melding til oss: post@
litteraturmisjonen.no. 
   Vi ønsker deg og dine Guds vel-
signelse! Og så ber vi om forbønn 
for bibelarbeidet og de som har den 
vanskelige oppgaven med å spre bi-
blene i områder hvor dette kan være 
farefullt.
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Nå er 50.000 
kinesiske bibler 
klare fra trykkeriet!

orientering fra daglig leder arnf inn holten:   

I 2011 klarte vi å få ferdig 80.000 
bibler på kinesisk, hvorav 30.000 
er i den sendingen av bibler som 
nå skal skje i mars. I tillegg startet 
trykkingen av 140.000 eksemplarer 
av Det Nye Testamentet på ara-
bisk, hvorav halvparten blir sendt 
ut nå i 2012. Dessuten ble det tryk-
ket 2.000 eksemplarer av bibelen 
på Lhaovo-språket. Dette gis bort 
gjennom organisasjoner som vi har 
kontakt med. Vi mottok rundt kro-
ner 660.000 i gaver til dette i 2011. I 
tillegg hadde vi bidrag fra firmaer. 
Trykking og innbinding skjer ved 
vårt trykkeri i Sri Lanka hvor det er  
rundt 45 ansatte.
   Nå fortsetter arbeidet med å få 

ferdig nye opplag av Bibelen på ki-
nesisk og Det Nye Testamente på 
arabisk. Penger til dette har vi ikke 
ennå, men vi setter vår lit til Gud 
at han vil sørge for at nødvendige 
gaver kommer inn til dette.
   Et begrenset opplag av bibler på 
språkene Lhaovo og Kechin  skal 
også trykkes nå og finansieringen 
av disse skjer gjennom kontakter i 
utlandet. Dette er minoritetsspråk 
i Kina og noboland. Det planlegges 
også å trykke 600.000 eksemplar 
av Markusevangeliet på språk som 
brukes i India. Det som ble trykket 
for et par år siden er brukt opp. 
   Litteraturmisjonen er godkjent 
som en forening som du kan gi 

Litteraturmisjonens trykkeri i Sri Lanka er nå straks fer-
dig med trykkingen og innbindingen av 50.000 bibler 
på kinesisk. I begynnelsen av februar sendte vi et brev 
til alle våre trofaste givere og fortalte at vi manglet 
kroner 200.000 for å få betalt disse biblene. Fram til 
10. mars kom det inn kroner 192.515, hvorav kroner 
139.435 til kinesiske bibler. Hjertelig takk!

Merk gaven med en av disse meldingene:
Gave til kinesiske bibler
Gaver til NT på arabisk
Gave til Litterturmisjonens bibelarbeid

din gave til trykking av guds ord kan sendes til

Litteraturmisjonen
Postboks 3050
3501 Hønefoss

Konto nr. 3991.04.29047
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paller med kinesiske 
bibler klar til utsendels

siste hånd på verket
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handikappet, sier Svend. Før var 
jeg nok veldig sta og skulle gjøre alt 
selv, nå bryr jeg meg ikke så mye, 
sier han. 
   - For meg er det viktig å kunne 
vise samfunnet og være et forbilde 
og vise at man kan leve et naturlig 
liv med et handikap. Det imponerer 
nok mange, mener Svend, som kan 
fortelle at på Sri Lanka blir de fleste 
handikappede stuet vekk og sett 
på som ubrukelige. - En gang ble jeg 
stoppet av politiet og fikk spørsmål 
om hvordan jeg klarte å kjøre med  
mine hender? Jeg forklarte, på sin-
galesisk, at det gikk helt greit. Politiet 
ble skikkelig stolt over at jeg snakket 
språket deres, sier Svend og ler. 

praktisk misjonstjeneste
Svend brenner for å få ut Guds ord 
og ser trykking av bibler og annen 
kristen litteratur som en viktig del 
av dette. - Da jeg kom i 2003 jobbet 
jeg mest med data. Hele dataparken 
har de siste årene gjennomgått en 
oppgradering, noe som er veldig 
positivt, forteller han. I tillegg job-
ber han stadig med å forbedre ka-
pasitet og kvalitet på nettverket. 
Strømmen går av og til og da er det 
viktig å være forberedt. 

snakker språket
Singalesisk er veldig forskjellig fra 
norsk. Som en av de få misjonærene 
på trykkeriet, snakker og skriver 
Svend i dag språket flytende. - For det 
første har jeg fått en helt annen kon-
takt med de lokale medarbeiderne. 
De kommer ofte og snakker med 
meg, det er en tillitsærklæring. Dess-
uten foregår produksjonsmøtene på 
singalesisk, sier han. Familien har 
alltid hatt inntrykk av at han snak-
ket språket flytende, men det var 
helt til hans kone Roshani latter-
mildt begynte å fortelle historier om 
Svends språkfeil. Blant annet hadde 
han sagt noe uheldig om svigermor..., 
men hun la fort til at Svends singale-
sisk er blitt mye bedre.

langtidstjeneste
Når kontrakten til Svend går ut til 
sommeren har han tilsammen vært 
ni år på trykkeriet. Med en singale-
sisk familie sier Svend selv at han er 
mer knyttet til landet enn kanskje 
andre.  - Jeg ba Herren om en stadfes-
telse om jeg skulle bli værende her 
ute. Det gjorde Han virkelig da jeg 
fikk Roshani og jentene, sier Svend, 
som føler seg velsignet som kan stå 
sammen med familien i tjenesten. 
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litt singaleser
Vi er på vei til Colombo, hovedsta-
den i Sri Lanka. Svend Svendsen skal 
gjøre noen innkjøp til trykkeriet og 
for han har dette blitt hverdagen og 
det normale. - Som innkjøpsans-
varlig har jeg ansvar for at vi har 
nok trykksverte, kjemikaler og an-
dre råvarer og da må jeg ofte ut å 
handle, forteller Svend og legger til 
at han vil hjem i god tid før etter-
middagstrafikken starter. 

travle dager
Vel tilbake på kontoret er det mye 
som venter. Et par arbeidere har 
noen spørsmål angående bokpriser, 
selgere skal ringes, og noen trenger 
hjelp med data. Svend sitter sjelden 
stille og han tar ofte med papirar-
beid hjem. Arbeidsdagen starter kl 

07:00 og er som regel slutt rundt kl 
17-17:30, da hentes han av sin kone 
Roshani og de kjører hjem sammen. 
- De første årene kunne det ofte bli 
lange dager, minnes Svend. - Det er 
alltid arbeid som skal gjøres og jeg 
jobbet ofte overtid. Nå som jeg har 
familie begrenser det seg naturlig 
med barn som skal ha hjelp til lekser 
og familie som må tas hånd om.

et forbilde for handikappede
Å ha en handikappet sjef var nok 
uvant for mange i begynnelsen. 
Selv ønsker Svend å  tone ned hele 
saken. I tillegg til færre fingre, har 
han ikke håndledd og mangler sid-
esyn. Dette hindrer ham absolutt 
ikke i hverdagen, hverken på tryk-
keriet eller på veiene i Sri Lanka. 
- I det daglige tenker jeg ikke på 

For meg er det viktig å være et for-
bilde og vise samfunnet at man kan 
leve et naturlig liv med handikap. 
Det imponerer nok mange.
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En stor lastebil kommer plutselig kjørende forbi oss i 
full fart på midtrabatten, etterfulgt av et par biler som 
ser sitt snitt til å komme raskere fram. Jeg sitter bare 
å stirrer på kjøringen og lurer på om dette går bra...
tekst: kathrine svendsen | foto: kathrine svendsen
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Svend Svendsen 
fra Volda. Utsendt 
av DFEF Volda 
siden høsten 2003

Gift med Roshani
Døtrene
Nethmi (13 år)
Sithma (11 år)
Elizabeth Katie (3,5 år)
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Mitt møte 
med Sri Lanka

reisebrev fra linda askeland:

Varmt og godt, selv havet har så 
høy temperatur at jeg lurer på om 
fiskene tar skade av det.  Det er 
som balsam for vinternorske krop-
per. Jeg har ikke overdrevet stor 
kunnskap om Sri Lanka på forhånd, 
men jeg har stålsatt meg i forhold 
til tiggere og trafikk. Trafikkreglene 
har helt andre kår her enn hjemme. 
Den er modig som setter seg bak 
rattet uten først å ha blitt grundig 
akklimatisert. For det meste kjører 
vi tuk-tuk, en trehjulet doning, tur-
istpris er 200 rupi (tilsvarer 10 kro-
ner) for 10 km.
   Utenfor hotellet kommer selgere og 
tilbyr oss smykker, trefigurer, klær, 
leker og frukt, blant annet. I begyn-
nelsen er jeg reservert og redd for 
å bli lurt, dessuten trenger jeg ikke 
noe. Etter hvert får jeg forståelse 
for at dette er måten de skaffer seg 
levebrød på, så jeg kjøper litt hver 
dag. Og blir helt sikkert lurt hver 
gang. Men det tåler jeg. Wilma heter 
en av mine nye venner. Hun selger 
klær og stoff. ”Hei Linda!” roper hun 
med høy stemme hver gang hun går 
forbi, og smiler og vinker. Det er hun 

som står for inntjeningen i familien 
sin, gjennom det vi kjøper. 

frukt og myldrende dyreliv
Det som ikke vokser av frukt her på 
Sri Lanka, er ikke verd å kalles frukt. 
Mangustin og fasanfrukt er ferske 
bekjentskaper, velsmakende og 
saftige. Bananer i lange baner. Åtte 
ulike typer, til ulikt bruk, de rosa er 
de sunneste. De må være akkurat 
passe modne. Ananas finnes også 
i flere fasonger. Den rettlinjede har 
medisinsk virkning og der trenger 
du ikke å ta bort kjernen. De er gode, 
saftige og søte. 
   Dyrelivet er rikt. Moskitos og lop-
per sørger for salg av Citronella hos 
de lokale forhandlerne. Men klø gjør 
det uansett. Vi er grundig instruert i 
forkant om å bruke langermet både 
oppe og nede, samt sokker, men 
det glemmer vi når vi kjenner den 
varme vinden stryke mot huden. 
   Elefanter er store dyr. De ser gan-
ske  godmodige ut, utrolig nok god-
tar de å bli drevet av en tynn tres-
tikke. Apekattene derimot er der 
mer sprut i. De skreller og spiser 

Fiskerne er ute tidlig om morgenen, og kommer inn 
til stranda med sine fargerike fiskebåter. Det selges 
reker, calamari, et utall av ulike runde og spisse, 
tykke og tynne små og store fisker, de fleste kan ikke 
jeg navnet på... linda askeland
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ges reker, calamari, et utall av ulike 
runde og spisse, tykke og tynne små 
og store fisker, de fleste kan ikke jeg 
navnet på. Damene bak fiskebor-
dene har på seg kappeskjørt og sari-
er i mange slags farger. Og jeg kan 
ikke dy meg. Jeg tar kameraet fram 
og stiller inn. Det går ikke upå-aktet 
hen. De selger et smil eller en fisk, 
samme nytten gjør det, det gir dem 
noen slanter i kassen. 

en berikende reise
   I møte med en totalt annerledes 
kultur, ser man sin egen kultur med 
andre øyne. Det er mange måter å 
streve med sine liv på. En bønn jeg 
bærer i mitt hjerte blir forsterket: 
Gud gi nåde og vilje til å være en god 
forvalter av de ressursene du har 
gitt, til hjelp for andre og velsignelse 
for ditt rike! Møtet med Sri Lanka 
har gitt gode, berikende, tøffe og 
tankevekkende opplevelser. Teplan-
tasjer, historiske monumenter som 
Sigiriya, buddister, hinduister og 
muslimer, samt kristne som kjem-
per for fortsatt religionsfrihet får jeg 
ikke med i dette brevet. 

new life literature
Min hovedhensikt med denne reis-
en var å besøke New Life Literature, 
trykkeriet som Litteraturmisjonen 
eier. Jeg fikk se de ulike produksjon-
savdelingene, og de ulike prosess-
ene hver enkelt bok må gjennom, fra 
typesetting til ferdig innbundet bok. 
Jeg fikk anledning til å snakke med 
daglig leder, Mr Bandula. En flott 
gudsmann, mild med autoritet, en 
nobel kombinasjon som fremmer re-
spekt. Jeg fikk treffe Daniel og Irene 
Kort med barna, Svend fra Norge og 
hans familie, Gloria som har over-
sikt over det meste av bedriften, og 
hennes to uker gamle sønn og Du-
shi Kumar som er produksjonsleder. 
Brannen i hjertet er at Guds ord skal 
nå ut – ut til mennesker som venter 
og lengter, noen uten selv å vite det. 
Det er spesielt å gå der, mellom pal-
lene av kinesiske bibler som er klar 
for utsendelse og paller av arabiske 
Nytestamenter som skal sendes til 
et stort land i Midtøsten, og fraktes 
inn av mennesker som setter seg 
selv i fare. Må Gud beskytte dem og 
lede dem. 
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både bananer og mandariner. En av 
dem tygger sågar på en tyggis han 
får. Sri Lanka er kjent for sin rikdom 
av slanger, over 90 ulike typer. Jeg 
så kun fem kobra, de var i kurver, 
trollbundet av fløytespillende eiere, 
og en phyton rundt en frivillig hals, 
heldigvis.
   En tidlig morgen dro vi av sted rett 
ut i havet, i håp om å få øye på hvalen. 
Og det gjorde vi, de gledet oss med 
sitt nærvær sammen med en gjeng 
dansende delfiner. Skaperverket er 
mangfoldig, kreativt og fantastisk! O 
store Gud, når jeg i undring aner, hva du 
har skapt i verden med ditt ord…

mange har det tøft
21 millioner mennesker bor på øya. 
Vi kjørte rundt i vel ¼ av landet. 
Store deler så ut til å være jungel og 
ubebodde områder. Når så bare litt 
over 1 millioner bor i hovedstaden 
Colombo, lurer jeg svært på hvor 
alle de andre holder hus. Forresten 
bor ikke alle i hus. Livet er tøft for 
mange. En månedslønning rekker 
ikke langt, og flere av de vi snakket 
med hadde ikke råd til å gifte seg. De 

bodde hjemme og delte husholdning 
med sine foreldre. En fisker vi traff 
på stranden hadde ikke kommet seg 
på sjøen på to uker, bensinprisene 
hadde steget til himmels, og han 
hadde ikke råd til å fylle tanken. 
   Myndighetene ønsker ikke at barn 
skal læres opp til å bli tiggere, så jeg 
gav ikke penger til barn. Men jeg gav 
til eldre og vanføre. En liten energisk 
gutt ledet meg til sin blinde beste-
mor, hun fikk noen mynter, og tak-
ket veldig. Noe små rupi for meg har 
betydning for dem som ikke har noe. 
Et hvert menneske er skapt i Guds 
bilde, og har krav på respekt. Det er 
uendelig verdifullt, uansett stand 
eller stilling. 
   Moder Theresa sa: Ditt ansvar er å 
til enhver tid se det mennesket du har 
foran deg – ikke massene omkring. 

besøk på f iskemarkedet
   Fiskemarkedet i Negombo er verdt 
et besøk. Her er liv og røre. Du kan 
få kjøpt av alt liv som lever i havet, 
tror jeg. Fiskerne er ute tidlig om 
morgenen, og kommer inn til stran-
da med sine fargerike båter. Det sel-

min venninne wilma selger stoff og klær mangustin er godt godmodige elefanter arabiske nytestamenter klar for utsendelse



sporos | nr.1 | 2012 | sommerstevne

randi brattetveit
Randi Brattetveit, opprinnelig fra Kristiansand, men bor på Notodden, 

bidrar med sang og musikk på sommerstevnet. Hun er engasjert i musik-

klivet i en lokal misjonsmenighet, og reiser ellers rundt i ulike sammen-

henger. Hennes hjerte er å formidle Guds nåde med sangen sin, og også få 

forsamlingen med i lovsang til Gud. Det er et nytt og spennende bekjentskap 

for oss. “Ja, det er spennende å få være med i Guds store familie og bli kjent 

med nye søsken. Jeg har hørt mye bra om det viktige arbeidet dere driver. 

Så dette gleder jeg meg til! Jeg tror vi skal få noen velsignede dager sam-

men på sommerstevnet” sier Randi Brattetveit.

roald føreland

Jeg har hørt mye bra om det viktige arbeidet 
dere driver. Så dette jeg gleder jeg meg til! Jeg 
tror vi skal få noen velsignede dager sammen 
på sommerstevnet.

Roald Føreland skriver om seg selv: 

”Da jeg var i Åpne Dører var mye av virk-

somheten knyttet til Kina. Som daglig 

leder i Orientmisjonen har jeg engasjert 

meg i en ny strategi mot Kina også for 

denne misjonen, samtidig som vi fortsatt 

har fokus på Japan. Det nye er at vi i de 

senere år har engasjert oss i Nord Korea.

   Misjonsengasjementet mitt våknet 

allerede da jeg som 13-åring lyttet til 

talekassetter og leste bøker av Broder 

Andreas som grunnla Åpne Dører. Misj-

onsarbeidet virket spennende og men-

ingsfylt. Jeg nådde et vendepunkt i livet 

da jeg sammen med en kamerat i 1984 

passerte grensen til Tsjekkoslovakia.

Det var stort å overbringe 300 bibler til 

en menighet der bare to personer hadde 

sin egen bibel. Det ble 16 år på fulltid 

i Åpne Dører. Da jernteppet falt, ble 

hovedfokus for arbeidet bibeldistribus-

jon i Kina. Det var et stort bønnesvar at 

jernteppet falt, men det ble en stor om-

stilling for arbeidet.

   Jeg har nettopp lest to bøker om James 

Hudson Taylor. Det er mange likhets-

trekk med Broder Andreas. Begge var 

kompromissløse i sin overgivelse til 

Jesus og trofasthet overfor kallet han 

hadde gitt dem. Det er inspirerende med 

slike forbilder og det er fascinerende å se 

hvor mange som følger i deres fotspor.”

   Roald er gift med Anne Marit og de 

har to sønner som heter Morten (23) 

og Øyvind (20). Vi gleder oss til å 

høre han på sommerstevne.

21.- 24. juni 2012

Årets hovedtaler er tidligere leder for Åpne Dører 
i Norge, Roald Føreland, som nå er daglig leder i 
Evangelisk Orientmisjon. 

Velkommen til nytt 
sommerstevne på 
Bjorliheimen!

randi brattetveit
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informasjon om påmelding:

full pensjon i dobbeltrom kr 510. - pr person pr døgn
tillegg for enkeltrom kr 155.- pr døgn
leie av campinghytte kr 130.- pr døgn pr person uten kost.
måltider kan kjøpes på hotellet - frokost 80.- , lunch 130.- , middag m/ kaffe 160.-
påmelding: Tel. 61245561 eller mail: bjorliheimen@nm-hotels.no

randi brattetveitroald føreland bjorliheimen
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En av flaskehalsene i produksjon av bibler på trykkeriet på Sri Lanka har vært 
sying av bibler. For å forstå dette må vi forklare litt rundt innbinding av bøker. De 
fleste vil være kjent med at hefter stiftes i ”ryggen” for å holde sidene sammen. 
Når det gjelder ”pocketbøker” altså bøker med mykt omslag, så blir de først frest 
i ryggen og deretter limt sammen med omslaget. Med innbundne boker derimot 
blir sidene sydd sammen i ryggen. Dette gjør at boken blir sterkere og på den 
måten får en bedre kvalitet. Bibelen er en bruksbok som skal vare i årevis, så det 
er viktig med god kvalitet. 
 Produksjonshastigheten av bibler på trykkeriet har blitt redusert på 
grunn av at de ferdig trykte arkene ”leggene” har måtte bli lagt inn i symaskinen 
for hånd. Nå er det kjøpt inn 3 brukte, men nyoverhalte symaskiner fra Polen. 
Disse er automatiske, tre ganger så raske som de gamle og kan sy ca. 6000 legg 
i timen. Ganger man dette så med 3, kommer man opp i 18000 legg i timen. En 
bibel består av mange slike legg. Ta en nærmere titt på din egen bibel eller en 
innbundet bok, så vil du kunne se sytrådene.
 Vi opplever Guds gode hånd i dette. Maskinene har koste ca. 200.000 
kr pr stykk, så gaver på omkring 600.000 kr er blitt gitt til prosjektet. Det er med 
dyp takknemlighet vi velsigner de glade giverne. (Les 2. Kor 9, 6-15)
 Det polske firmaet som har levert maskinene sendte en montør til Sri 
Lanka for å installere maskinene og lære opp folkene våre der. Når du leser dette 
regner vi med at de er i full drift.

Nye symaskiner 
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er:Det er stadig behov for fagfolk som kan være ett eller flere år ved NLL. 
- Be om kvalifiserte fagfolk som kan reise ut og jobbe for Herren på denne måten.
- Be om at trykkeriet får flere trykkejobber.
- Be om styrke og helse for daglig leder Mr Bandula. Be også om visdom til å lede 
dette viktige arbeidet på en god måte.
- Be om beskyttelse for de som skal distribuere de kinesiske og arabiske biblene 
som sendes ut i disse dager.
- Be for arbeiderne ved trykkeriet at de får oppleve at Guds ord er levende og 
virkekraftig, også for dem. 

Bønneemner:

annonse



Første gang Arne U. Sandvik var på 

Sri Lanka var i 2001.  Han er bok-

trykkermester, og har i de senere 

årene drevet eget firma. Arne sier 

med glimt i øyet at det var en feilt-

agelse som førte ham til NLL første 

gangen.

- Et trykkeri i Oslo gikk konkurs 

og en fotosetter ble solgt til NLL på 

Sri Lanka. De fikk den ikke til å gå, 

så jeg reiste ned for å hjelpe dem i 

gang, forteller han. Slik begynte det, 

og siden har Arne vært involvert i 

arbeidet. 

- Dette er en form for misjonsarbeid 

der jeg kan bidra faglig med det jeg 

kan, sier han. 

   Den største utfordringen for Arne 

har vært å få gossen (rotasjonspres-

sen, red anmerkn) montert sammen 

og opp å går. Dette gjorde han sam-

men med de ansatte på trykkeriet. 

- Først måtte det støpes et solid fun-

dament, for selve maskinen er på 50 

tonn. Det tok tre år fra vi startet til 

vi fikk trykket noe på den. Da var jeg 

der fire til seks uker pr år, sier han, 

og legger til: - Så fort som maskinen 

trykker nå har den aldri gjort før. Der 

har vært en kontinuerlig forbedring 

av kvaliteten. Her er det motsatt av 

en bruktbil som blir dårligere med 

tiden, sier boktrykkermesteren. 

   Hovedfokuset denne gangen har 

vært å skifte nye reservedeler på 

gossen. 

- Det har vi ikke gjort før. Tidligere 

har vi laget lokale deler og slipt og 

reparert på de gamle, sier han. 

- Det er absolutt ikke siste året min 

kone Gunn og jeg reiser nedover, sier 

Arne U. Sandvik med et smil. 

En 
mekanikermisjonær
Arne U. Sandvik  var nylig på New Life Literature (NLL) 
for tiende gang for å vedlikeholde maskinparken. Han 
reiser en gang i året.


