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Kjære Leser!Kjære Leser!  

Du holder nå et nytt nummer av Litteratur-
misjonens meldingsblad i hendene. Som du 
ser, er det helt annerledes utformet enn 
tidligere blad. Det som kanskje er den 
største forandringen, er navnet på bladet. 
Det første du spurte deg selv om, når du fikk 
det, var kanskje: Hva betyr SPOROS? Vi 
ønsket et navn som dekker det Litteratur-
misjonen er mest opptatt av. Hvis du slår 
opp i Lukas ev. 8,11 ser du at Jesus forklarer 
lignelsen om såmannen og sier: Såkornet er 

Guds Ord. Redaktøren kan ikke gresk, så vi 
kontaktet en fagmann. Han kunne fortelle at 
SPOROS er det greske ordet for SÅKORN. I 
10 år har Litterturmisjonen nå arbeidet med 
å trykke og sende ut Guds ord over store 
deler av verden. Ikke minst har fokuset vært 
på kinesiske bibler og nytestamenter.  

Uten at vi kan bekrefte det, er det sagt at 
gjennom hver bibel som går inn i Kina, er det 
fem mennesker som kommer til tro. Mange 
har tro på kraften i Guds ord, ikke minst 
Gideonittene. Utallige er de vitnesbyrd de 
kan berette om hvorledes bibler og 
nytestamenter har ført mennesker til tro. Så 
derfor, la oss nå når vi feirer Litteratur-
misjonens 10 års jubileum forene oss i bønn 
og givertjeneste slik at SPOROS – GUDS ORD 
– som er kraftig og ikke vender tomt tilbake, 
skal nå enda lenger ut. 

 

Litteraturmisjonen 
 
Litterurmisjonen har som målsetning å 
produsere og distribuere bibler og 
nytestmenter til nasjonene. Ved siden 
av dette ønsker vi å trykke og  spre 
evangeliserings- og oppbyggelse-
slitteratur. 
 

Litteraturmisjonen eier bibeltrykkeriet 
New Life Literature på Sri Lanka. 
 

Vi er en tverrkirkelig organisasjon som 
er medlem av NORME (Norsk Råd for 
Misjon og Evangelisering). 
 
STYRET 
Jan Erik Lehre (styreleder) 
Roar Haldorsen Strat (nestleder) 
Reidar Skaiå 
Arne Kristian Koneradsen 
Johan Slattum 
Tore Svendsen 
Linda Askeland 
Gunnar Andås 
 
UTENLANDSKE ARBEIDERE 
Roshani og Svend  Svendsen 
Irene og Daniel Kort 
 
ADMINISTRASJONSLEDER 
Arnfinn Holten 
 
POSTADRESSE 
Postboks 3050 
3501 HØNEFOSS 
 
TELEFON 
32 14 54 88 
 
GAVEKONTO 
3991.04.29047 

 
REDAKSJONSKOMITE 
Roar Haldorsen Strat 
Linda Askeland 
 
GRAFISK FORMGIVER 
Kathrine Svendsen 

 
TRYKK 
New Life Literature, Sri Lanka 
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Det er med en viss spenning jeg tar 

fatt på oppgaven som redaktør av 

dette bladet. For en god del år siden 

sa en venn i misjonsorganisasjonen 

Operasjon Mobilisering til meg: ”Start 

writing!” (Begynn å skriv!) I årenes løp 

har det blitt en del skriving. Dette 

bladet blir imidlertid ikke redaktørens 

personlige forfatterskap, men et 

teamarbeid. Skal vi få et interessant 

blad trengs det mange bidragsytere. 

Mine nærmeste medarbeidere blir 

styremedlem Linda Askeland og  

Kathrine Svendsen. Kathrine, som er 

utdannet journalist fra Nortwestern 

College i USA, skal ”sy sammen”  

stoffet og gi bladet den grafiske 

formgivingen. Takket være moderne 

kommunikasjon sitter skribentene 

rundt om i landet. Kathrine sitter i 

Hong Kong og sender manus til 

trykkeriet vårt på Sri Lanka. Derfra blir 

bladet sendt til deg.  

 

Vi lever i en utrolig spennende tid. 

Dette gjelder ikke minst når vi tenker 

på det som skjer i Nord Afrika, Midt-

Østen og på Den arabiske halvøy. Aldri 

tidligere har vi sett noe tilsvarende. 

Muslimske samfunn rystes i sine 

grunnvoller. Folket vil ikke lenger leve 

under herskere som holder dem nede 

i fattigdom, hindrer trosfrihet og 

utnytter landets ressurser til egen 

fordel. Enda har vi ikke sett hva 

resultatene av disse opptøyene vil 

føre til. Vårt håp og våre bønner er at 

det skal føre til større respekt for det 

enkelte individ, trosfrihet og ikke 

minst åpne dører for distribusjon av 

Guds ord i disse områdene. 

 

På 1500-tallet oversatte Martin Luther 

bibelen til datidens folkelige tyske 

språk. Tidligere var det bare preste-

skapet som kunne lese Bibelen på 

latin, men nå kunne den jevne mann 

og kvinne få tilgang til Guds ord. 

Boktrykkerkunsten var i en viss grad 

utviklet, etter at Johan Guteberg 

trykte den første bibelen (på latin) i 

1456, så Luthers oversettelse og hans 

skrifter skulle komme til å forandre 

Europa for all tid. Dette er også noe av 

det vi tror skal skje inn i den mus-

limske verden, når Guds ord får fritt 

løp og er med på å forvandle 

nasjonene. Vi er ikke der enda, så vær 

med å be om gjennomgripende 

forandringer når landene nå er i 

smeltedigelen. 

 

 

Roar 

Haldorsen 

Strat 

Redaktøren har ordet  Redaktøren har ordet    
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Skildringen er av Reidar og Marit 

Skaiaa’s første møte med Sri Lanka. 

I  2008 ble Reidar Skaiaa valgt inn 

som styremedlem i Litteratur-

misjonen. Han og hans kone, Marit 

har drevet forlaget til Ungdom i 

Oppdrag, Proklamedia, i  nærmere 

35 år. I løpet av 

denne tiden produ-

serte og distribuerte 

de tusenvis av gode 

kristne bøker. Men 

det skulle ta tre år 

med engasjement i 

Litteraturmisjonen, 

før han og Marit fikk 

anledning til å be-

søke Sri Lanka, se 

bibeltrykkeriet og 

ikke minst møte 

folkene som står for produksjonen. 
 

Pene forhold 

Paret fikk en veldig positiv opp-

levelse da de kom til trykkeriet for 

første gang. 

- Vi ble møtt av nydelige blomster 

utenfor kontorbygningen og ble 

nærmest overrasket av den høye 

standarden og orden vi så over alt. 

Det var helt klart at her la de vekt 

på også det estetiske. Vi hadde vel 

forestilt oss at vi ville møte noe 

mere ”ruskete” forhold, forklarer  

     Marit. 

Stort potensiale 

- Besøket var veldig 

nyttig for å få en 

bedre forståelse av 

forholdene og den 

strategi trykkeriet har 

lagt opp til. Potens-

ialet for markedet i 

Østen når det gjelder 

bibler/NT og annen 

kristen litteratur er 

stort og dette bør 

man konsentrere seg 

ytterligere i mot, forteller Reidar 

som mener at trykkeriet er på god 

vei til å bli et ”flaggskip” når det 

gjelder høy standard – en bedrift 

som ledes av kristne som man kan 

stole på. 

- Vi kunne også se for oss at trykk-

eriet etter hvert også skulle kunne  

Vårt møte med Sri LankaVårt møte med Sri Lanka  

- Vi fikk en fantastikk opplevelse av nærmest å være i Edens hage med 

fascinerende natur og dyreliv. Te-plantasjene preget høylandet. Det som 

imidlertid også slo oss var all fattigdommen og de elendige veiene. 

 
 
 

”Trykkeriet 
er på god vei 
til å bli et 
”flaggskip” 
når det 
gjelder høy 
standard.” 
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tilby lærlingeplasser for å gi ung-
dom faglig kompetanse og ikke 
minst vise hvorledes en profesjo-
nell bedrift skal drives, mener han 
og tror at trykkeriet har en framtid. 
 

Overgitte misjonærer 

Paret ble imponert over daglig 
leder, Bandu. De er helt klar på at 
han er en Guds gave til trykkeriet. 
Møte med misjonærene var også  
en stor opplevelse.   
- Å møte det overgitte teamet med 
familiene til Svendsen og Kort var 
fantastisk. Guds kall hviler over 
deres liv og den tro de har på  

 
 

 

tjenesten med trykkeriet var til stor 
inspirasjon for oss som kom 
utenifra, forteller Marit. Sammen 
med mannen kan hun konkludere 
med at de hadde en flott tur. På 
tross av noe plagsom varme  
har de gjennom dette besøket fått 
veldig tro på denne tjenesten og 
fornyet visjonen for hvor viktig det 
er å spre budskapet gjennom det 
trykte ord.  
- Vi trenger mange til å stå sammen 
med oss for å nå enda lengre, 
avslutter ekteparte Skaiaa  som 
også sender en stor takk til Gunnar 
Andås for flott opplegg. 
 

Vil dere se en skorpion? Reidar og Marit i ”Edens hage” 
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Litteraturmisjonen har sendt ut flere 

millioner bibler og bibeldeler på mange 

språk. Guds ord gir nytt liv til skarer av 

mennesker.  
 

På et møte i Tokyo stod en ung mann 

opp og vitnet: - En kveld jeg gikk tur i 

noen bakgater lot jeg tårene strømme 

fritt over livets utfordringer. Min far var 

blitt syk, og jeg måtte bryte studiene. Da 

så jeg et papir som lå krøllet sammen på 

gaten. Jeg tok det opp og brettet det ut. 

Det var en traktat kalt ”Frelsens enkle 

vei”. Jeg leste den, og fant Jesus. Trak-

taten var trykt av New Life Literature. 
 

Arnfinn og Hildur Andaas drev misjon og 

et misjonstrykkeri i Japan, men opplevde 

at kostnadene der økte. Så åpnet det seg 

en mulighet på Sri Lanka. I tillegg til lave 

produksjonskostnader ligger landet 

svært strategisk plassert, omgitt av 

Afrika, Midt-Østen, India, Indonesia, Kina 

osv. Trykkeriet ble startet i 1984. 

 

Litteraturmisjonen 

I år 2000 valgte eieren Nytt Livs Lys å 

modernisere og satse mer på trykkeriet i 

Japan og ønsket i utgangspuktet å legge 

ned virksomheten på Sri Lanka.  Med 

bakgrunn i dette, tok Arthur Andås 

initiativ til å opprette en misjon som 

kunne drive trykkerite på Sri Lanka 

videre.  Denne misjonen fikk navnet 

Litteraturmisjonen og ble dannet  høsten 

2000. Fra 1. januar 2001 overtok 

Litteraturmisjonen eierskapet av 

trykkeriet. En pådriver i starten av 

Litteraturmisjonen var Arthur Andås, 

Arnfinns bror. Han var primus motor for 

misjonen de første årene og inviterte 

med seg mange til Sri Lanka, blant annet 

Jan Erik Lehre, Arnstein Misund og  

Gunnar Kristensen, som med sin 

bygningstekniske bakgrunn, har betydd 

mye for Litteraturmisjonen. Andre 

personer som Arthur også fikk med var 

Martin Mosvold , som har betydd mye 

for re-habiliteringen av trykkeriet, og 

Arne Sandvik når det gjaldt 

trykkerimaskiner mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dag er det ca. 40 lokale arbeidere på 

trykkeriet. Roshani og Svend Svendsen 

er misjonsutsendinger fra Betel Volda i 

Norge, og Irene og Daniel Kort er misjons

- utsendinger fra Det Frie Evangeliske 

Fellesskap i Seigburg i Tyskland. Bandula 

Yayamanne er daglig leder for trykkeriet.  

 

Det er vanskelig for folk å få seg  arbeid 

på Sri Lanka. Derfor har mange av 

medarbeidere vært hos oss i 15-20 år. En 

indikasjon på at vi er oppfattet som en 

god arbeidsplass. I sammenligning med 

andre lignende arbeidsplasser, så betaler 

vi bedre lønn, har flere fridager og bedre 

velferdsordninger. 

 

Litteraturmisjonen 10 årLitteraturmisjonen 10 år  
--  en kort historikken kort historikk  

”Mottoet for arbeidet: 

Å tjene dem som 

tjener.” 
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Hvorfor Sri Lanka? 

Den lille øya sør for India har en fri-

handelssone, det betyr at man kan im-

portere og eksportere tollfritt. Dette vil-

le bety at det kunne produseres mer 

litteratur billigere. Hildur og Arnfinn fikk 

tilbud om å kjøpe lokalene til en tidligere 

leketøysfabrikk. Disse egnet seg godt til 

trykkeridrift. Hildur var da passert 70 år, 

Arnfinn var 100% invalid, de hadde ingen 

kapital å støtte seg på, men de hadde 

troen i behold. På visittkortene deres sto 

det: ”Ingenting er umulig for Gud!”  
 

Andaas hadde fått tillatelse til å åpne 

trykkeriet, men de eide ikke fabrikken, 

hadde ikke arbeidstillatelse eller bank-

konto. For å få penger inn i landet, måtte 

de ha en bankkonto, de måtte ha fabrikk 

for å få arbeidsvisum og penger for å få 

kjøpt fabrikken. Mange floker!  
 

Blant Sri Lankas 17 millioner innbyggere 

kjente Andaas en mann, Dr Clifford 

Parker. De hadde tidligere truffet ham i 

Japan. Han visste ikke at de nå befant 

seg på øya. Arnfinn og hans medarbeider 

Gunnar Thorstensen møtte tilfeldigvis Dr 

Parker i svingdøren til ”Allgemeine Bank 

of Netherlands”: - Brother Andaas, I 

didn’t know you where here! utbrøt han. 

- Kan du presentere meg for banksjefen? 

Jeg trenger en bankkonto, men det får 

jeg ikke, for jeg har bare turistvisum, 

svarte Arnfinn. Det gikk i orden. Mye 

ordnet seg. Mennesker på andre siden  

 

 

 

av jorden tok kontakt med tilbud om  

rimelig og gratis utstyr til trykkeriet. Et 

binderi til en verdi på 1,25 mill fikk de for 

250 000,- fargepresse og bokbinde-

maskin fikk de gratis.  
 

 

Litteraturmisjon i dag  

Jubileer er ofte en mulighet til å se 

tilbake på røttene, men like viktig er det 

å se oppover og fremover. Oppgavene 

og mulighetene er mange, de som 

venter på budskapet er utallige, de 

venter på lyset, livet, sannheten og fri-

heten som finnes i Guds ord.  

-  Trykkeriet har vært et verktøy til å 

skaffe misjoner og menigheter rimelige 

bibler og litteratur. Litteraturmisjoen har 

også aktivt samlet inn midler til mange 

bibelprosjekt der mottagerne selv ikke 

kan betale. Om en skal ha noen ønsker 

for årene framover, må det være at vi 

kan bli bedre på alt vi gjør: Både at 

trykkeriet kan øke kapasiteten, 

kvaliteten og effektiviteten, men også at 

vi i langt større grad aktivt går ut og 

finner områder der det er behov for 

Guds Ord, for så å hjelpe til med å fylle 

dette behovet, sier Gunnar Andås, 

styreleder i trykkeriet. 

 

Litteraturmisjonen er tverrkirkelig og har 

til oppgave å drive evangelisk littera-

turarbeid. Misjonen samarbeider med 

andre organisasjoner for å kunne gi bort 

eller selge bibler til lav pris.  

 

 

 

 

 

Målet er at trykkeriet skal drive 

seg selv, men til bibelspredning 

samler misjonen inn penger til 

bibelfondet: ”Sareptas krukke.”  

På visittkortene deres 

stod det: ”Ingenting er 

umulig for Gud!” 
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Produksjonen av bibler og NT på 

trykkeriet i Sri Lanka har i hovedsak 

vært til Afrika og Asia. Gjennom en 

kontakt fikk vi en ordre på 200 000 

arabiske NT, og bryter nå nytt land 

ved nå å trykke Guds ord for den 

arabiske verden. Med tanke på alt 

som skjer i Midt Østen i våre dager 

er dette veldig spennende. 

Produksjonen er i god gang, og i 

skrivende stund har trykkeriet 

allerede 70 000 NT ferdig og klar til 

utkjøring. 

 

”De arabiske 

nytestamentene 

er distribuert 

gjennom kon-

takter som går 

fra dør til dør...” 
 

Går dør til dør 

Vi har personlig kontakt med 

distributøren, som er bosatt i 

Jordan. Han har to team  som 

utrolig nok går dør til dør i 

området. Mange ønsker Injil (NT), 

som i Koranen blir betegnet som en 

av de hellige bøker sammen med 

Toraen (Mosebøkene) og Salmenes 

bok. Et annet team følger opp de 

kontaktene som har fått et NT. 

Toatalt er det 12 personer som er 

engasjert i denne tjenesten. 

 

Ordet når ut 

Det er fasinerende å tenke på at vi 

kan få være med på å spre bud-

skapet om "Fredsfyrsten" inn i de 

nå så turbulente forholdene. Vær 

med å be om beskyttelse for de 

som jobber med dette og ikke 

minst at dette såkornet som Guds 

ord er, skal falle i god jord. 
 

Prosjektet finansieres fra flere hold, 

og så langt har vi fått inn omkring 

1,1 million kr.  Det gjenstår enda  

kr 800 000 for å fullfinansiere 

trykkingen.  
 

 

”Be om at så-

kornet, Guds Ord, 

faller i god jord.” 

"Bryt dere nytt land!"  
200 000 Nytestamenter på arabisk 
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Trykkeriet på Sri Lanka blir i dag leia av 
Bandula Jayamanne frå Sri Lanka saman 
med Daniel Kort frå Tyskland. Bandula 
Jayamanne kom eigentleg inn som ei 
midlertidig løysing medan vi søkte etter 
nokon som kunne ta over leiinga etter 
Tim Comer. Etter som Bandula har 
vorte varm i trøya, har han ikkje berre 
vist seg som ein dyktig leiar, men han 
har også vorte gripen av visjonen til 
trykkeriet. Han har såleis i den grad vi 
har bruk for han, stilt seg disponibel for 
arbeidet over ein lengre periode. Dette 
er både vi og arbeidarane ved trykkeriet 
svært takksame for. 

I brann for arbeidet 
Når vi spør Bandula Jayamanne, til 
dagleg berre kalla Bandu, kva som fekk 
han til å forlenge sitt engasjement ved 
trykkeriet, så svarar han:  
- Eg lova å satse eit år ved trykkeriet for 
å gå gjennom ulike rutiner innan 
administrasjon og ledelse. Dette 
arbeidet ser vi ut til å ha lukkast med, 
seier han.  
- Samtidig gjekk det opp for meg i løpet 
av dette året at arbeidet mitt ikkje 
berre hadde innvirkning på admin-
istrasjonen ved New Life Literature, 
men på livet til hundretusener av 
menneske som tidlegare aldri hadde 
fått Guds ord, ettersom vi trykkjer 
biblar og nytestamente på mange ulike 
språk. Mange av desse opplever 
forfylging, som t.d.  i Kina og i arabiske 
land, og i fleire tilfelle har vi trykt 
bibelen for folk som tidlegare ikkje har 
hatt bibelen på sitt eige språk, forklarar 
han, og fortset: 
- Som døme kan eg nemne at vi no 
trykkjer bibelen på Lhaovo språket.  
Like eins har vi nyleg trykt NT på Takuu 
språket i Papua New Guinea.  

Gjennom dette har Bandu såleis fått ei 
forståing at han her ved trykkeriet på 
ein spesiell måte fekk vere med å 
fullføre misjonsbefalinga om å vinne 
læresveinar for Jesus over heile verda. 
Det var denne kunnskapen som gjorde 
at han tilbaud seg å tene ved New Life 
Literature over eit lengre tids-
perspektiv.     
 

Målsetting for 2011 
Styret for trykkeriet har saman med den 
daglege leiinga kome fram til desse 
målesettingane for i år: 

Av flaskehalsar, er det spesielt 
kapasiteten til symaskinene som har 
vore eit problem i det siste. I tider med 
mykje bibeltrykking, har det lett for å 
samle seg opp omkring symaskinene. 

Vi har difor bruk for å kjøpe tre auto-
matiske symaskiner. Sjølv om dei vert 
kjøpte brukte, så vil det koste oss  
5-600 000 kroner. Be gjerne saman med 
oss om ei løysing på alle desse utfor-
dringane, og om spesiell visdom etter 
kvart som nye utfordringar dukkar opp. 

Spannandes tider for trykkerietSpannandes tider for trykkeriet  

 

1. Ein skal doble omsetninga. 

2. Ein skal finne flaskehalsar i 
produksjonen og fjerne desse. 

3. Ein skal i større grad søkje ulike 
jobbar så ein får utnytte dei ulike 
produksjonslinene. 

4. Ein skal auke kvaliteten. 

5. Ein skal søkje å redusere 
produksjonskostnadane.    

6. Ein skal redusere 
produksjonstida. 

7. Ein skal auke trivsel og 
kompetanse mellom arbeidarane. 
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Litteraturmisjonens sommerstevne 

23.-26. juni 2011 på Bjorliheimen 

 

Velkommen til sommerstevnet på Bjorli!Velkommen til sommerstevnet på Bjorli! 
Også denne sommer har vi gleden av å ønske velkommen til det årlige stevnet 

for Litteraturmisjonen. Vi har opplevde dette som inspirerende og oppbyggelige 

samlinger, der vi får satt fokus på kristen litteratur. Kallet til tjeneste i Guds rike 

er en oppgave, men aller mest en gave. I en kjent og kjær misjonssang står det: 

”Din rikssak, Jesus, være skal min største herlighet. Takk, at jeg også fikk ditt 

kall og skal få være med.”  
 

Ønske for sommerstevnet er at vi alle skal kjenne på denne takken.  

Vær med å be for stevnet!  

Priser: 
Ankomst til middag  torsdag med kost og overnatting i dobbeltrom kr 1950.- 
Ankomst fredag til middag med kost og overnatting i dobbeltrom kr 1475.- 
Tillegg for enkeltrom kr 150.- 
Pris pr døgn med frokost kr 450.- i dobbeltrom. 
 

Ønsker en å kjøpe enkeltmåltider er prisen:  
frokost 75.-, lunsj kr 125.- og middag med kaffe kr 150.- 
 

Selvhushold fra kr 125.- i 4 manns rom eller campinghytter pr døgn 
 

Påmelding: Bjorliheimen 2669 Bjorli, tlf 61245561 

E-post: post@bjorliheimen.no 

  

Gå ikke glipp av denne muligheten til å bli inspirert til Gå ikke glipp av denne muligheten til å bli inspirert til 

å spre Bibelen å spre Bibelen --  verdens viktigste bok!verdens viktigste bok!  
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Torsdag 23. juni  St. Hans aften. 

 Kl. 20.00 Åpningsmøte. Taler Jeanne Hedricks.   
 Om været tillater det lager vi bål. 

Fredag 24. juni  

  Kl. 10.00 Bibeltime  ved Tony Hedricks   
  Kl. 16.00 Misjonen i Sentrum 
  Kl. 19.30  Møte. Taler Gunnar Hamnøy 

Lørdag 25. juni 

  Kl. 10.00 Bibeltime ved Tony Hedricks 
  Kl. 14.00 Årsmøte i Litteraturmisjonen 
  Kl. 16.00 Misjonen i Sentrum 
  Kl. 20.00  Festmøte. Festtale ved Gunnar Hamnøy 

Søndag 26. juni 

  Kl. 10.30 Møte med Nattverd. Taler Gunnar Hamnøy 

—————————————————————————–—————— 
Hovedtaler: Gunnar Hamnøy  

Er fra Skodje og jobber som forkynner og prosjekt-
medarbeider i NLM. Han er en dynamisk forkynner og 
gründer med et hjerte for misjon i den tredje verden. 

Bibeltimer: Tony Hedricks 

Har tidligere talt på sommerstevnet vårt på Bjorli. Han er 
evangelist og har en vital tjeneste mange steder i USA og 
ikke minst i Italia her i Europa. Nå han når gjester vårt 
stevne har han besøkt flere steder i Norge allerede. 

Sang: I år får vi besøk av Rannveig Gammelseter og Rut 
Solbakk. Våre gode venner Reidun og Olaf Andås vil også 
være med å synge og spille.  

Program for Program for 

SommerstevnetSommerstevnet 
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Høsten er stor og arbeiderne få.  

Be derfor høstens Herre om å sende  

ut abeidere til sin høst.  

      Matt  9:37-38 

 

Lhavao BibelenLhavao Bibelen  

Lhaovo er et minioritetspråk i Kina og Thailand og snakkes av omkring 

100 000 mennesker. NT er oversatt og trykket på dette språket, men 

hele bibelen er aldri produsert. Derfor er det nå med stor glede vi setter 

trykkplatene på Goss-pressa og trykker 2000 eksemplarer på dette 

minoritetsspråket. De får nå Bibelen, Guds Ord på sitt eget språk. Tenk 

at vi får være med å fullføre Misjonsbefalingen. Sjefen på trykkeriet,  

Mr. Bandula Jayamanne, har virkelig en brann for dette og sa: ”At vi kan 

trykke for minoritetsgrupper viser at vi er med på å nå alle tungemål og 

folkegrupper.” 



15 

Web: www.andaas.com - E-post: gunnar@andaas.com 

Telefon: 70 07 85 11 -  913 55 782 

Annonse 

Projektorar, lydanlegg eller tolkesystem?  

BurmesiskeBurmesiske  NT forandrer livNT forandrer liv  

I fjor trykte Literaturmisjonen 100 000 

burmesiske NT på Sri Lanka. En del av disse 

ble gitt til en misjon som heter Abba House i 

Chiang Mai i Tailand. Broder Isara jobber 

her. Han evangeliserer og har møter i 

fengslene, og opplever at mange tar i mot 

frelsen. I fengslene i Chiang Mai har så 

mange som 600 fanger tatt i 

mot Jesus. Mange av dem har 

burmesisk bakgrunn, og disse 

fangene har nå fått sitt NT på 

sitt eget språk. Broder Isara 

sender en stor takk til alle som 

har bedt og gitt til disse 

NTene. Disse fangene er et 

resultat av deres bønner og 

gaver.  
 

Ordet er mektig og går ut!  

Fangene studerer ivrig Guds Ord 
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Jeg hadde gleden av å kjenne Arnfinn 

og Hildur Andaas da de  ledet NYTT 

LIVS LYS. Når ekteparet var i Oslo, 

hendte det at de også kom på besøk til 

bønnegruppen vår. Senere ble jeg 

kjent med Arthur, Arnfins bror i Volda. 

Men føst etter at jeg kom inn i styret 

for Litteraturmisjonen fikk jeg bedre 

innblikk i arbeidet. 
 

Det er oppmuntrende å se hva Herren 

har gjort gjennom enkle og ydmyke 

mennesker. En forholdsvis liten 

menighet i Volda fikk tro for å drive 

arbeidet på Sri Lanka videre. Den 

historiske oversikten et annet sted i 

bladet, viser at mange har spilt en 

viktig rolle. Det er imidlertid  på sin 

plass å løfte frem Gunnar Andås i 

dette jubileumsnummeret. 
 

Gunnar, nevø til gründeren Arnfinn 

Andås, og hans kone Betty var noen år 

i Hong Kong som misjo

-nærer. På grunn av 

helseproblemer måtte 

de tilbake til Norge. 

Kallet om å nå ut med 

Guds ord sluttet ikke 

med det. Gunnar gikk 

akivt inn i Litteratur-

misjonen og var en 

pådriver for trykkeriet. 

Med flere turer til Sri 

Lanka i året, på egen regning, følger 

han opp arbeidet. Han så behovene 

for videreutvikling, fant nye med-

arbeidere og sponsorer som kunne 

hjelpe til med finansiering av 

maskiner, opprustning av bygnings-

massen og trykking av bibler. Ikke 

minst har han vært med å markeds-

føre trykkeriet og finne nye oppdrag.  

Det er heller ikke lite som har gått inn 

i arbeidet fra egen lomme. 
 

Gunnar liker ikke å bli løftet frem på 

denne måten, men vi som står rundt 

han i arbeidet har sett hvordan han 

utrettelig arbeider for at tjenesten 

med å spre Guds ord skal lykkes. Han 

er et eksempel til etterfølgelse. Uten 

han er det lite sansynlig at Litteratur-

misjon hadde vært der den er i dag. 

 

(På bilde: Gunnar og Bandu) 

En grûnderfamilie En grûnderfamilie   

i flere generasjoneri flere generasjoner  

Av Roar Haldorsen Strat 




