
NNLs styreleder Gunnar Andås, daglig leder Bandula Jayamanne
og salgs- og prosjektleder Tim Comer.

Bandula Jayamanne ny daglig leder
ved New Life Literature

I april tiltrådte Bandula Jayamanne som ny daglig leder ved trykkeriet New Life Literature
i Sri Lanka. Han blir den første singaleser til å lede bedriften. Han har god erfaring med
å lede store bedrifter og styret for Litteraturmisjonen er veldig glad for at han har påtatt
seg oppgaven som daglig leder.

Bandula Jayamanne ble kristen i 1993 og har siden da vekslet mellom å være pastor og
å utføre konsulentoppdrag med ledelse og utvikling av firmaer.

Nyhetsbrev  om Litteraturmisjonens trykkeri og bibelspredning. Mai  2010



Store utfordringer ved trykkeriet!
Arbeidet ved misjonstrykkeriet på Sri Lanka
har stadig vært i forandring. Siste året har det
blitt arbeidet med å få til en mer effektiv drift,
noe som har vært en utfordring i forhold til
arbeiderne og deres innarbeidde vaner.

Daglig leder, Tim Comer, har på mange måter
løftet trykkeriet både teknisk og kunn-
skapsmessig, men her stod han foran en ut-
fordring som han ikke visste hvordan han skulle
løse. Sammen med styret, ble det derfor be-
stemt å tilsette en daglig leder fra Sri Lanka.

Gjennom kontakter som Tim Comer hadde på
Sri Lanka, kom vi i kontakt med Bandula
Jayamanne. Han har god erfaring fra bedrifts-
ledelse og styret for trykkeriet var veldig lettet
da han påtok seg arbeidet med å lede trykke-
riet videre, sier styreleder Gunnar Andås.

Foruten Bandula Jayamannes gode utdannelse og yrkeserfaring, har han den fordelen
at han kjenner språk, kultur, lover og regler bedre enn en utlending noen gang kan
lære det.

Siden Tim Comer uansett hadde planer om å vende tilbake til USA ved utgangen av
dette året, fant en det hensiktsmessig med et lederskifte nå. Tim Comer vil arbeide
videre med salgs- og prosjektstyring, samt produksjons- og kvalitetskontroll.

Jayamanne forteller at trykkeriet nå jobber med å få ferdig en stor ordre med nytes-
tamenter for Gideon, samt de kinesiske biblene som Litteraturmisjonen skal ha ferdig
i år. Han forteller at trykkeriet også har maskiner som egner seg godt for trykking av
flerfargede blad.
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Tim Comer og Bandula Jayamanne



Litteraturmisjonens trykkeri New Life Literature på Sri Lanka produserer kristen
litteratur til en lav pris. For å fortsatt kunne gjøre det, trenger vi stadig å fornye både
hus, maskiner og annet utstyr. Vær med å be for dette arbeidet!

Din gave kan sendes til bankkonto 3991.04.29047, Litteraturmisjonen, Postboks 3050,
3501 Hønefoss.
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Bandula Jayamanne har solid erfaring
som bedriftsleder

Bandula Jayamanne er utdannet kjemi-
ingeniør ved Universitetet i Colombo i Sri
Lanka. Dessuten har han administrativ
høgskoleutdannelse fra  Det nasjonale in-
stitutt for forretningsvirksomhet. Fra 1972
har han hatt lederstillinger innen nærings-
livet.

Etter at han ble kristen i 1993 har han vært
opptatt av å jobbe for at menneskerettig-
hetene skal bli fulgt opp og at det blir skapt
utvkling og velstand for folk flest. I to år
var han leder for Det internationale kristne
handelskammer i Sri Lanka som holdt se-
minarer rundt om i landet om kristne prin-
sipper for næringsvirksomhet.

Jayamanne har vært leder for organisa-
sjonen «Solidaritet for religionsfrihet», som
for en del år siden fikk Høyesterett til å
erklære at en del av antikonverterings-
lovgivningen var i strid med menneskeret-
tighetene.

Gjennom «Peoples Church Assembly of God» deltar Jayamanne i denne kirkens hjelpe-
arbeid overfor 450 familier som mistet alt under tsunamien for noen år siden. Han
underviser i søndagsskolen og leder kirkens bibelopplæring. Gjennom sitt engasjement
i en organisasjon som driver barnehjem, er han med i rådgivning om dette overfor
regjeringen i Sri Lanka.

Jayamannes far var høyesterettsadvokat og senator, samt justisminister en periode.
Hans bror og søster er advokater. En sønn er utdannet i informasjonsteknologi og en
annen i økonomi. Datteren er advokat. Detter er en godt utdannet familie.

Bandula og Dilkushie Jayamanne



Svend Svendsen kommer
til Litteraturmisjonens sommerstevne!

Misjonær Svend Svendsen som
arbeider som datakonsulent m.v.
ved Litteraturmisjonens trykkeri
i Sri Lanka, kommer til Litteratur-
misjonens sommerstevne sam-
men med sin familie. Det blir en
fin opplevelse for misjonsfolket
å få møte dem.

Da Svend nylig reiste til skolen
der Nethmi er elev, for å søke
henne fri for reisen til Norge, opp-
daget de at rektor hadde Det Nye
Testamente på sinhala stående i
bokhylla si. Det var trykket på
Litteraturmisjonens trykkeri og

Fra venstre: Sithma, Roshini, Elizabeth, Svend og Nethmi.

han hadde fått det av Gideon. Rektor vitnet da om sin tro. Det ble en god opplevelse,
forteller Svend, som også nevner at han og familien blir i Norge en måned fra 18. juni. De
som ønsker å treffe dem, kan gi beskjed til svendsvendsen@hotmail.com.

Jennifer Rose har vært til god hjelp!
Jennifer Rose fra USA har nå i et år hjulpet til på trykkeriets
avdeling der man gjør i stand det grafiske før trykking. Hun
er ekspert på dette og har arbeidet med det i Agfa tidligere.
Mens hun har hjulpet til ved trykkeriet har hun også lært opp
de andre som jobber på avdelingen. God opplæring i engelsk
har hun også gitt. Så en hjertelig takk til Jennifer som nå er
reist tilbake til USA!

Evart Brewer
døde 4. januar i år.

Fram til oktober 2009 hadde Evart og hans kone
Doreen sin andre periode ved Litteraturmisjonens
trykkeri.  Han  hjalp til med å holde maskinene i
orden. Han og Doreen betydde svært mye for alle
ved trykkeriet.

Vi  lyser Guds fred over det gode minnet om han!
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Annonse
Data- og videoprosjektorar eller anna AV-utstyr?

Web: Andaas.com - Epost: gunnar@andaas.com
Telefon: 70 07 85 11  -  913 55 782
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Velkommen til Litteraturmisjonens
årsmøte lørdag 26. juni kl. 14.00

på Bjorliheimen!
Årsmøtet holdes i forbindelse med Litteraturmisjonens sommerstevne. Alle
medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett. Kontingent kr 100
kan betales til bankkonto 3991.04.29047. Påmelding sendes til Bjorliheimen,
2669 Bjorli pr post eller epost post@bjorliheimen.no eller tlf Tlf 61245561.

Det vil bli fint å samles til årsmøte igjen for å oppsummere året som er gått og legge
planer for Litteraturmisjonens videre arbeid. 2009 har vært et aktivt år. Det har vært
arbeidet mye med å få til en stadig bedre drift ved trykkeriet i Sri Lanka. Det er det
trykkeriets styre som har hatt ansvaret for, men også styret for misjonen har deltatt i
dette. Tore Svendsen, Gunnar Andås og Bjarne Helgesen hadde et oppdrag i Sri Lanka
for kort tid siden og fikk til et godt opplegg for den videre drift av trykkeriet.

I oktober ble det feiret at trykkeriet har vært i drift i 25 år. Det var Arnfinn og Hildur
Andås som startet opp dette arbeidet som en utvidelse av det de holdt på med i Japan.
I årenes løp er det mange misjonsutsendinger som har hjulpet til med å sikre billig
trykking av bibler og annen kristen litteratur ved dette trykkeriet.

Styret for Litteraturmisjonen har bestått av Jan Erik Lehre (leder), Roar Haldorsen Strat
(nestleder), Gunnar Andås, Tore Svendsen (regnskapsfører), Reidar Skaiaa, Arne Christian
Konradsen og Johan Skjennum. Arnfinn Holten deltar som ulønnet administrasjonsleder.

Styret for trykkeriet New Life Literature i Sri Lanka har bestått av Gunnar Andås (leder),
Gunnar Christensen, John Mosvold, Jon Christian Robsrud og Gunnar Thorstensen.
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Jan Erik Lehre ønsker
alle velkommen til sommerstevne

på Bjorliheimen!

Jan Erik Lehre er leder for
Litteraturmisjonens styre

Vi har i år gleden av å samarbeide med Ung-
dom i Oppdrag om forkynnelsen på vårt som-
merstevne, sier Jan Erik Lehre som er leder
for Litteraturmisjonens styre. -  Vi håper mange
vil sette av disse dagene i juni til å bli Jesus-
inspirert!

Det som gjør at vi år etter år samles til som-
merstevne, er at Guds folk trenger å syne seg
for  hverandre.

Har du tenkt over at når du blir sett av en bror
eller søster, så fatter du mot. Jeg har erfart
dette flere ganger at når jeg møter mine ånde-
lige søsken så får jeg nytt mot. Paulus sier at
da han så brødrene fikk han nytt mot. Ap.gj.
28,15.

Dette er et perspektiv på at vi er søsken i Kris-
tus. Vi tilhører ikke bare oss selv, men hører
til i et søskenfellesskap. Riktignok har vi for-
skjellige interesser, sosiale settinger, utseende, lynne, osv. Det kan være store for-
skjeller. Men i Kristus er vi likevel ett.

Den andre grunnen til at vi samles disse dagene, er at vi ønsker å la oss inspirere til
innsats for Guds rike. På pinsefestens dag var disiplene samlet, alle sammen. Der i
fellesskapet skulle noe vidunderlig og viktig skje. Guds Ånd kom og misjonens start-
skudd ble gitt. Et under av Gud i forsamlingen. Vi har sett det flere ganger i Bibelen at
Gud har velsignet fellesskapet, velsignet det med et under, bekreftet kallet og utrustet
sine utsendinger. Det er vårt håp for sommerstevnet at du skal erfare Guds nærvær og
velsignelse.

VEL MØTT TIL BJORLI



Gode nyheter fra Litteraturmisjonen
Adresse: Postboks 3050, 3501 Hønefoss

Velkommen til
Litteraturmisjonens sommerstevne

24.-27. juni på Bjorliheimen!

Program
Torsdag 24. juni
Kl.  20.00 Åpningsmøte. Andakt v/ Jan Erik Lehre.

Fredag 25. juni
Kl.  09.30 Bønn
Kl.  10.00 Bibeltime v/ Roar Haldorsen Strat
Kl.  12.00 Informasjon fra Sri Lanka v/ misjonær Svend Svendsen og formann i NLL Gunnar Andås
Kl.  16.30 «Ut i all verden». Inspirasjonssamling v/ Roar Haldorsen Strat.
Kl.  19.30 Kveldsmøte. Andreas Nordli fra Ungdom i Oppdrag taler. Åsne Nordli synger.

Lørdag 26. juni
Kl. 09.30 Bønn
Kl. 10.00 Bibeltime v/ Andreas Nordli
Kl. 11.30 «Mor til tusen». Forfatter Miriam Berg holder foredrag om Ingeborg  Skjervheim og arbeidet

med boka om henne. Introduksjon v/ forlagsredaktør Arne Kristian Konradsen.
Kl. 14.00 Årsmøte i Litteraturmisjonen
Kl. 16.30 «Hvorfor jeg har tro på kristen litteratur» v/ Reidar Skaiaa og

Arne Kristian Konradsen.
Kl. 19.30 Kveldsmøte. Andreas Nordli taler og Åsne Nordli synger.

Søndag 27. juni
Kl. 10.00 Formiddagsmøte med nattverd. Andreas Nordli taler.

Lederen for Ungdom i Oppdrag i Norge - Andreas Nordli - er hovedtaler. Tore
Svendsen og Roar Haldorsen Strat er stevneledere. Dette blir et stevne
med fokus på spredning av bibler og kristen litteratur!

Påmelding skjer til Bjorliheimen, 2669 Bjorli. Tlf 61245561. Epost: post@bjorliheimen.no

Det koster kr 450 pr person pr døgn i dobbeltrom på hotellet inklusiv frokost. Ta kontakt
med hotellet vedrørende tilbud på pris for familie. Middag koster kr 145 pr voksen
person. Det er også campinghytter, motellrom og caravanplass for de som vil ordne
seg selv når det gjelder mat m.v. Hotellet informerer om pris på dette.

7



Vær med å spre Bibelen
- verdens viktigste bok!

Lederen av Ungdom i Oppdrag – Loren Cunningham – har i boka «Verdens
viktigste bok», vist hvor viktig Bibelen har vært for utvikling av mer velferd og
demokrati i verden. Han har vist hvordan bevisstgjøring på Jesu evangelium
og kall til oss, har ført til en bedre utvikling av levevilkårene for folk.

Cunningham nevner bl.a. Luther som ga Bibelen til folket. Calvin utviklet skolene og ga
skolerett også til alle jenter, og han tredelte statsmakten til lovgivende makt, utøvende
makt og dømmende makt, slik at ingen skulle sitte med all makt og misbruke den.
Han utviklet demokratiet.

Cunningham nevner at det ikke var den industrielle revolusjon som skapte velstand for
de mange. I England var det Metodistbevegelsen ledet av John Wesley som på midten
av 1700-tallet jobbet fram reformer for de fattige og som ga inspirasjon til slikt arbeid
over hele verden. Hans Nielsen Hauge var inspiratoren til en slik bevegelse i Norge på
begynnelsen av 1800-tallet. Samtidig startet William Carey sitt arbeid i India. Osv.

I 1848 utga Karl Marx og Fredrik Engels «Det kommunistiske manifest». 100 år se-
nere – på 1950-tallet – var 2/3 av jordas befolkning underlagt kommunistisk  ufrihet.
Den skulle gi velstand, men realiteten ble oftest noe annet. Og den førte en kamp mot
kristen tro.

Men nå gjelder det å få Bibelen ut til
alle folkeslag og  la den gi frelse og
inspirasjon til utvikling og velferd!  Det
er vår tids store utfordring.

Altså, Bibelen ut til alle! – Men da kommer
også motkreftene. Ateismen motarbeider
bibelspredning fordi man mener folk ikke har
godt av å tro på en Gud. Hinduismen er mot
Bibelen fordi kristen tro ikke deler mennes-
kene inn i kaster. Islam er imot det frie sam-
funn som Bibelen inspirerer til. Buddismen
er imot . osv

Pris kr 198Pris kr 198Pris kr 198Pris kr 198Pris kr 198

Les boka «Verdens viktigste
bok» og vær med å gi gaver
til bibelspredning!
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Boka kan kjøpes i bokhandelen eller fra www.proklamedia.no


