
såkornet er guds ord
Et magasin fra Litteraturmisjonen | nr. 01/2014

8-10: Pionerene på Sri Lanka | 16: Guds plan for midtøsten | 18: Bli med på Jubileumstur!

Jubileumsnummer

Trykkeriet på Sri Lanka 30 år



sporos | nr.1 | 2014

side 2

Kjære leser!

Som du vil se av dette nummeret av SPOROS, 
står det i 30-års jubilèets tegn. Jubilèer er vik-
tige. Da ser vi oss tilbake og tenker igjennom 
det Herren har gjort for oss. Israelsfolket ble 
bedt om å sette opp tolv minnesteiner etter at 
de hadde gått gjennom elven Jordan, slik at 
også barna deres kunne bli kjent med det Gud 
hadde gjort, ved å føre dem inn i Løfteslandet.
 
Når vi nå ser tilbake og tenker på alt det Guds 
ord som har gått ut i fra bibeltrykkeriet på 
Sri Lanka, går tankene til William Carey. Han 
blir kalt «den moderne verdensmisjonens far». 
Ikke bare var han en uhyre dyktig lingvist som 
lærte seg mange av Indias språk og oversatte 
Bibelen til disse, men han var også en prak-
tisk mann. I Serampore, utenfor Calcutta, 
startet han sammen med trykkeren William 
Ward, sitt eget bibeltrykkeri. Så rammet tra-
gedien trykkeriet. En dag begynte det å brenne 
i papirlageret, og sammen med uerstattelige 
bibel-manuskripter brant hele trykkeriet ned. 
Mange års arbeid gikk tapt.
 
Det var all grunn til å gi opp for Carey, men 
nei. «Når man har gått en vei en gang, er det 
lettere i gå den igjen», sa Carey, og så beg-
ynte han helt forfra, både med oversettelse og 
trykking. Bengalene og mange andre folkeslag 
skulle få Guds ord på sitt eget hjertespråk.

Careys berømte utsagn var: «Vent store ting 
fra Gud! Våg store ting for Gud!» Vi som har 
fulgt arbeidet ved trykkeriet på Sri Lanka 
noen år, kan bekrefte at dette også har vært 
visjonen for de mange som har arbeidet med 
og i trykkeriet, helt siden Arnfinn Andås 
startet opp i 1984.

 Roar Haldorsen Strat (red.)
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Jeremia sier i kapittel 15 vers 16: 
Jeg fant Dine ord, og jeg åt dem. Dine 
ord ble til fryd og glede for mitt hjerte. 
For jeg er kallt ved Ditt navn, Herre, 
hærskarenes Gud.
 
Når jeg nå sitter her og skal skrive 
denne andakten så blir jeg fylt av en 
stor glede og takknemlighet. Dette 
fordi det en  gang ble skapt en leng-
sel i meg etter å lete etter Guds ord 
– og at jeg fant det. Derfor kan jeg si 
som Jeremia: Dine ord ble til fryd og 
glede for mitt hjerte. 

Gleden er også at jeg kan ta min bi-
bel  og sette meg ned og lese Ordet 
uten å tenke på om naboen er en 

Har du tatt til 
deg åndelig 
føde i dag?

Hilsen fra styremedlem/regnskapsfører 
for Litteraturmisjonen:

angiver. At jeg får være med i den store tjen-
esten å sende ut Ordet til de som ikke har den 
lette tilgangen som vi har. 

Kjære leser har du virkelig tenkt over dette. 
Eller blir du skamfull. Har du tatt til deg din ån-
delige føde i dag? Slik som situasjonen nå er 
blitt, trenger vi hver dag å ta til oss av den ån-
delige maten. Gjennom arbeidet ved New Lives 
Literature får jeg høre om den store hungeren 
som er i mange land. Mange setter sine liv i 
fare for å få tak i det levende ordet. Hvorfor? Jo, 
de vil se mer av Jesus og bli fylt av hans ord. For 
de har forstått at det er dette som gjelder livet 
ut og har et evighetsperspektiv.

Prioriter rett. 
Les din bibel hver dag!

Hilsen Tore Svendsen
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Når vi nå ser tilbake 
på 30 års drift av 
bibeltrykkeriet, New 
Life Litterature, på Sri 
Lanka, så er det med 
takk til Gud for alle de 
under som har skjedd.

På årsmøtet for Nytt Livs Lys i 1983 
delte Arnfinn Andås sin visjon om 
å starte opp et trykkeri også på Sri 
Lanka. Trykkeriet i Japan var aller-
ede i full drift. Bønner steg opp til 
vår himmelske Far – bønn om 1 mil-
lion US dollar til dette arbeidet. Det 
var stor begeistring for å starte opp 
et slikt arbeid.

1984
I midten av februar møttes Arnfinn 
og Hildur Andås, Cliff Reimer og jeg 
(Gunnar Thorstensen) på Sri Lanka 
for å se på forholdene og snakke 
med myndighetene. Vi hadde en 
felles visjon om å starte opp ar-

beidet på sommeren/høsten samme året.
Den 21. august landet Bo og Nina Martins-

son fra Sverige og jeg og min kone Magnhild 
fra Norge, på Katunayake flyplassen i Colombo, 
til sammen 11 mennesker, 4 voksne og 7 barn. 
Arnfinn og Hildur, som hadde ankommet et par 
dager tidligere, møtte oss på flyplassen midt på 
natten og tok oss til et gjestehus i Negombo, litt 
nord for Frihandelssonen (Free Trade Zone) i 
Colombo. Allerede dagen etter startet arbeidet. 
Det ble møte med myndighetene for Frihan-
delssonen, søk etter et sted å bo og mange an-
dre praktiske ting måtte ordnes. Vi hadde bare 
turistvisum, så mye måtte klargjøres så snart 
som mulig. Etter to dager fikk vi leid et hus og 
flyttet så fra gjestehuset.

For å få oppholdstillatelse måtte vi signere en 
avtale med myndighetene i Frihandelssonen 
om at vi hadde leid et område innen sonen. 
Men for å leie området måtte vi ha penger, men 
skulle vi få penger inn i landet måtte vi ha en 
bankkonto, men skulle vi få det måtte vi ha 
oppholdstillatelse. Denne sirkelen var det van-
skelig å komme ut av.

En dag dro Arnfinn og jeg til Colombo med en 
bønn i hjertet om at Gud måtte hjelpe oss med 
å få åpnet en bankkonto. Vi ble enige om først 
å prøve den hollandske banken. I det vi gikk 

Bibeltrykkeriet på 
Sri Lanka 30-år
Tekst: Gunnar Thorstensen
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inn møtte vi en mann på vei ut – 
en mann som Arnfinn kjente, men 
som vi ikke visste var i Sri Lanka 
på det tidspunktet. Denne herre-
mannen (fra USA) fikk høre vårt 
problem og tok oss så med til bank-
sjefen, introduserte oss og hjalp 
oss til å åpne en bankkonto. Gud 
har sin fullkomne timeplan!

Da vi kom tilbake til Negombo kom 
min Magnhild løpende imot oss og 
sa at det var en telefon fra Norge. 
Hvem visste om vårt telefonnum-
mer, med en vanligvis brutt linje?. 
Beskjeden var: «Vi har 7,4 mill Ru-
pees/1 mill NOK» (det trykkeriet 
kostet). Nå var spørsmålet hvilken 
BANKKONTO de skulle sendes til? 
Her så vi Guds «timing» igjen!

Det neste vi måtte gjøre var å 
etablere et firma. Med hjelp av en 
advokat skrev vi et etablerings do-
kument «Memorandum and Ar-
ticles of Assosiation» og fikk dette 

registret i foretaksregisteret. Mannen som reg-
istrerte firmaet kom med følgende kommen-
tar: «Dette er første gangen jeg har registrert et 
firma i Sri Lanka som skal trykke bibler. Jeg er 
overrasket over at myndighetene har tillatt dere 
å komme hit – men må Gud velsigne dere.»

Registreringsdatoen var 18. oktober 1984
Advokaten kommenterte etter registreringen: 
«Dere har i løpet av noen få dager klart det vi 
trenger måneder på!» Ja, dette fikk vi til, men 
det var på grunn av det Gud hadde planlagt. Han 
gjorde det – ikke vi. I etableringsdokumentene 
kom det helt klart fram at New Life Literature 
skal: «Trykke, eksportere og markedsføre bibler, 
nytestamenter og annen kristen litteratur.» Vi 
hadde ikke skjult noen ting for myndighetene i 
dette buddhistiske landet. Arnfinn og jeg kjøpte 
en aksje hver til 10 Sri Lanka rupees (5 øre) og 
så holdt vi generalforsamling for aksjonærene. I 
dette møtet, med bare to aksjonærer, ble Arnfinn 
Andås valgt til styreleder og jeg til direktør.

31. oktober 1984 ble leiekontrakten med myn-
dighetene undertegnet av Arnfinn og meg.

Samtidig med dette luftet vi også ønsket om 

Fra v. Gunnar Thorstensen og Arnfinn Andås undertegner kjøpekontrakten for Playhouse Design 
med myndighetene i frihandelssonen.
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ikke å bygge på det tildelte områ-
det, men heller kjøpe en fabrik-
kbygning som ble kalt «Playhouse 
Design» som lå i «Område 1». 
Dette nektet myndighetene oss og 
fastholdt at vi måtte bygge på det 
området vi hadde leid. Men vi ba 
over dette hver morgen resten av 
året. En morgen leste jeg 1 Joh.14-
15: «Og dette er vår frimodige tillit 
til ham: at han hører oss når vi ber 
om noe som er etter hans vilje. Og 
når vi vet at han hører oss hva vi 
enn ber om, så vet vi at vi allerede 
har det vi har bedt ham om», – og 

vi priste Herren for at Han hadde hørt våre bøn-
ner og ville gi oss «Playhouse Design». To dager 
senere fikk vi et brev fra administrasjonen i 
Sonen om at vi kunne få kjøpe «Playhouse De-
sign!» Vi flyttet inn i mai 1985 og like etterpå 
begynte maskinene å komme fra forskjellige 
land. Det var en kjempejobb å få både trykke-
maskinene og maskinene i binderiet på plass. 
Vi startet produksjonen på høsten og 15. januar 
1986 kunne vi sende ut vår første produksjon av 
kinesisk/engelske nytestamenter!

Da jeg i 1986 reiste hjem til Norge en tur, viste 
regnskapene at verdien av bygninger og maski-
neri var 1 millinon USD.

Frontpartiet ved trykkeriet før og nå.

ETTERSKRIFT
av Roar Haldorsen Strat

Rapporten fra Gunnar Thorstensen in-
neholder enda flere detaljer og navn på 
folk som gjorde en formidabel innsats 
for å etablere og videreføre arbeidet. 
Gud sendte arbeidere fra bl.a. Sverige, 
Canada, USA, Australia, Holland, Bangla-
desh, Tyskland og ikke minst fra Norge, 
der vi vil nevne Rebecca og Victor Tunt-
vedt Westrum, Anita og Torbjørn Hamre, 
Kjersti og Vidar Aronsen, Bjarne og Hanne 
Lisbeth Helgesen, Jon Christian Robsrud, 
Irene og Trond Frestad. Mange men-
nesker har i årenes løp både bedt for og 
gitt til trykkeriet. Vi vil spesielt takke Astri 

og Martin Mosvold for store gaver. Takk må vi også gi 
til ingeniør Gunnar Christensen for det arbeidet han har 
lagt ned i senere år i modernisering av bygningsmassen. 
Trykkeriet fremstår nå som et moderne anlegg som vi er 
stolte av. I denne rekken inngår også Arne Sandvik som 
med sin grafiske kompetanse år etter år har reist til Sri 
Lanka og bistått med service og vedlikehold av maski-
nene, takk også til Kjell Årre. Etter at Litterarturmisjonen 
overtok driften i år 2000, har Arthur Andås (bror til 
Arnfinn) og hans sønn Gunnar (styreleder for trykkeriet) 
gjort en uvurderlig innsats for å utvikle trykkeriet til det 
det er i dag. Vi vil også nevne Daniel Kort, og ikke minst 
Svend Svendsen som har arbeidet ved trykkeriet i 11 år. 
Daniel er fortsatt involvert i driften fra Tyskland.

Med en dyktig stab under ledelse av Mr. Bandula har 
produksjonen stadig økt. 2013 ble et rekordår når det 
gjaldt produksjon og lønnsomhet. Ordrebøkene for 2014 
er så godt som fulle. All ære til Gud!

 1984  2014
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Mr. Bandula Jayamanne med frue.

Roshini og Svend Svendsen.

en bibel på sitt eget 
språk, fyller meg med 
takknemlighet.

Jeg takker Gud for at 
han valgte meg til 
å bli en del av dette 
arbeidet – å virkelig-
gjøre misjonsbefalin-
gen som den Herre 
Jesus ga oss. Min 
stadige bønn er arbeid ved trykkeriet må vokse 
– med nye maskiner og ny teknologi, så vi kan 
nå enda flere mennesker i denne døende verden.

Jeg er stolt av å kunne være en del av denne 
30-års feiringen.»

Hilsner fra Sri Lanka

Kjære misjons venner!
Familien Svendsen i Sri Lanka vil i anledningen 
av trykkeriet sitt 30-års jubileum sende vår takk 
for at dere ber og støtter arbeidet på Sri Lanka.  
For vår familie fikk dette arbeidet stor betydning 
på så mange måter. 

Vi ser ut på verden og den trenger bare en ting, Guds 
Ord. Det er derfor med stor frimodighet jeg skriver at 
dere må stå på for Herren, hver ved godt mot. 

Vi hilser dere med Jesaja 40,31: «Han som venter 
på Herren får fornyet styrke.»

Kjærlig hilsen fra Svend, Roshini, Nethmi, Sith-
ma og Elizabeth

«Det var i februar 2010 at Gun-
nar Andås spurte meg om jeg ville 
overta ledelsen av trykkeriet New 
Life Litereature (NLL). Det var det 
ikke vanskelig å bestemme seg. Jeg 
så betydningen av dette viktige ar-
beidet. Etter fire år er jeg fortsatt 
veldig begeistret over det ansvaret 
jeg har fått. I løpet av denne korte 
perioden har vi trykket hundre-
tusener av bibler på mange forskjel-
lige språk. Det som imidlertid opp-
muntrer meg mest, er utsendelsen 
av bibler til minoritetsgrupper, som 
bare teller noen hundre familier, 
noen så små som bare 250. Det å se 
begeistringen hos disse, når de får 

Vi har fått denne hilsenen til jubileet 
fra vår toppsjef på trykkeriet.
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Gjennom natten til den 21. august 
1984 kruser det store flyet fra Paki-
stan mot Colombo. Ombord er to 
familier, fire voksne og åtte barn. 
Via København har de reist med Sri 
Lanka som mål. Flyet lander med 
et dunk på Katunayake flyplas-
sen utenfor Colombo. Den tropiske 
natten slår imot dem. Gunnar og 
Magnhild Thorstensen, Bo og Nina 
Martinsson med barna blir møtt av 
Hildur og Arnfinn Andås, som har 
ankommet et par dager før. De blir 
tatt med til et gjestehus i Negombo, 
en mils vei nord for flyplassen. I 
stummende mørke står de utenfor 
og banker kraftig på døren. Døren 
blir åpnet og skjelvende skrever de 
over mennesker som ligger og sover 
på gulvet i mørket. Gjestehuset er 
gammelt og uten elektrisitet, med 
bare en stor seng midt i hvert rom. 
Barna er vettskremte, så Gunnar og 
Magnhild tar rundt hvert sitt barn 
og sovner omsider etter den lange 
reisen. Da morgenen kommer har 
bildet forandret seg. De ser ut på ha-
vet med sine evige bølger som slår 
mot stranden og palmer som svaier 
i morgenbrisen.
 
Men det var ikke bare idyll som 
møtte dem. Borgerkrigen mellom 
tamilene og singaleserne hadde 
allerede startet i 1983, så overalt var 
det politi og soldater med våpen som 

kontrollerte veiene. Det ble innført portforbud og 
sikkerhets kontroller. Bomber smalt – noen gang-
er bare fem minutter etter at Gunnar hadde vært 
på stedet. I 1987 tiltok volden ytterligere. Da den 
indiske statsministeren Rajive Gandhi besøkte 
øya ble han slått med en geværkolbe av en av 
æresvaktene. Folk ventet det verste. Opprøret 
var i full gang. På vei hjem fra trykkeriet, etter å 
ha passert Kelani River, passerte Gunnar bren-
nende biler. Midt i veien lå en veltet buss i fyr 
og flamme. Mobben sto på sidene med murst-
ein i hendene og han ba inderlig til Gud om at 
han skulle ta hånd om Magnhild og barna i dette 
infernoet. «Om noen hadde skutt meg gjennom 
hjertet da, hadde jeg ikke dødd, for hjertet var i 
halsen», skriver han senere. I vill fart kjørte han 
gjennom smale smug og bakgater for å komme 
unna mobben. Vel hjemme ble han mottatt av 
kone og barn og falt sammen i gråt. Fra veran-
daen ser de skolen til barna gå opp i røyk.

Men det var ikke bare De Tamilske Tigrene 
som lagde problemer. Også en marxistisk 
gruppe i sør som kalte seg «Peoples Liberation 
Front» , drev ren terror og satte opp sine egne 
veisperrer og portforbud. Gunnar får et brev til 
kontoret med en liste over ting som han må 
gjøre i forhold til trykkeriet og arbeiderne. Om 
dette ikke blir etterfulgt vil han bli skutt. De 
hadde bilnummeret og boligadressen hans. 
Med denne dødstrusselen griper frykten ham. 
Han hadde allerede arrangert å flytte, så han 
gikk i skjul på en ukjent adresse. En dag hører 
han skuddsalver like utenfor huset. Resten av 
familien var heldigvis i Norge på det tidspunk-
tet, men de kom etter en tid tilbake til Sri Lanka.

Pionerene på Sri Lanka
Bearbeidet av Roar Haldorsen Strat - etter et notat fra Gunnar Thorstensen
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Uroen gir seg ikke, men livet og arbeidet på 
trykkeriet må allikevel gå videre. En morgen 
våkner familien av at huset rister. Ting faller ned 
fra hyllene. Rett borte i parken ser de en røyk-
søyle. De kaster seg i bilen og kommer til åstedet 
før politi og ambulanse. Der finner de ruiner på 
begge sider med et kjempestort krater i veien. 
Rester av bildeler og mennesker henger i trærne 
og ledningene rundt omkring. En varebil med 
sprengstoff hadde blitt detonert idet en militær 
kolonne med forsvarsjefen kom forbi. 29 men-
nesker var drept og mange skadd.
 
Marxistene innfører igjen portforbud med 
beskjed om at alle som beveger seg utenfor 
døren i Colombo, vil bli skutt. Gunnar har im-
idlertid denne dagen avtalt å plukke opp noen 
av arbeiderne til trykkeriet fra Raddoluwa, da all 

annen transport er stanset. Med Bi-
belen i hendene spør han seg selv 
om han er rede til å dø. Øynene 
faller på versene: «Om jeg lever, så 
lever jeg for Herren og om jeg dør, så 
dør jeg for Herren. Om jeg lever eller 
dør, så hører jeg Herren til.» Veiene 
er øde og arbeiderne blir hentet.

Årene går, og det er etter hvert 
ikke bare situasjonen i samfunnet 
som suger kraft. Med gamle og nye 
arbeidere er det stadig utfordringer. 
Cliff Reimer fra Canada ble en god 
støttespiller i denne tiden. Arnfinn 
Andås hadde etter hvert flyttet til 
India og deltok derfor ikke lenger i 
de daglige prosessene ved trykkeriet. 

Gunnar og Magnhild Torstensen med barna Stig og Siri sammen med Hildur og Arnfinn Andås.



side 10

Med mange nye arbeidere fra ulik 
bakgrunn og med ulik forståelse 
av ordet «samarbeid», skaper dette 
problemer. Misforståelser dukker 
lett opp, og Gunnar føler seg mer og 
mer alene. Cliff Reimer hadde etter 
hvert reist tilbake til Canada etter 
30 års arbeid i misjonen. Gunnar 
sier selv: «Magnhild var den eneste 
jeg hadde å dele ting med.» Helt 
siden hun kom til Sri Lanka har hun 
utrettelig arbeidet blant folket som 
evangelist. Hun er hver dag ute og 
deler ut Ordet og ser mange men-
nesker komme til tro. I Gunnars 
tunge stunder forteller hun begeis-
tret om sine opplevelser og løfter 
ham opp i en ellers vanskelig tid.
 
Vi har kommet til sommeren 1993. 
Situasjonen topper seg, og en dag 
kjører Gunnar ut til stranden for å 
be. Etter en lang stund kjører han 
tilbake, setter seg ved PCen og skriv-
er sin oppsigelse. Han kan ikke se 
noen måte å fortsette arbeidet på 
under de rådende omstendighet-
ene. Han føler seg fratatt all myn-
dighet som leder. Når alle vil være 
sjef, går det galt. Magnhild fikk se 
oppsigelsen om kvelden. Hun var 

dårlig og hadde vært ut og inn av sykehuset det 
siste året. Etter å ha bedt sammen, konkluderer 
de med at deres tid på Sri Lanka er over. De har 
gitt de ni beste årene av sitt liv – og alle krefter er 
uttømt. Dagen etter leverer han brevet til styret 
for trykkeriet, ringer Arnfinn Andås og forteller 
at han har sagt opp. Etter å ha lagt på røret, setter 
Gunnar seg ned og gråter.

Gråter gjør de begge også den dagen de i 1993 
sitter på flyet og forlater Sri Lanka.*
Skriften sier: «Gråtende går de ut og bærer sitt 
såkorn, med jubel kommer de tilbake og bærer 
sine kornbånd.» (Sal 126,6) Magnhild og Gunnar 
opplevde det motsatte!

Etter den avslutningen Gunnar og Magnhild 
fikk på Sri Lanka, har de tjent Gud både i Norge, 
i Hong Kong og i Kina. I 2003 måtte de vende til-
bake til Norge, og Gunnar fikk diagnosen post-
traumatisk-stress-syndrom. De kunne da med 
rette, stilt seg spørsmålet: «Var det vi hadde gitt 
våre ni beste år til, forgjeves?»
 
Gunnar Thorstensen avslutter sitt notat med 
disse ordene:
«Jeg er takknemlig for at jeg i dag ser at det ikke 
var forgjeves, men at Guds ord har blitt trykket 
og nådd ut til millioner av mennesker over hele 
kloden, og mange har blitt frelst.» 
 
* (Barna bodde da hos sine besteforeldre i Norge.)

Misjonærflokken ved trykkeriet i 1985.
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At trykkeriet på 
Sri Lanka nå er blitt 30 
år er et Guds under. Det 
viser at når Gud starter 
noe, så holder han sin 
hånd over det. 
I løpet av disse 30 år er det mange 
som har gjort en stor innsats her. 
Noen på Sri Lanka, og mange her 
hjemme i Norge. En person som 
har stått sentralt i dette misjon-
sarbeidet er Arthur Andås. Han er  
bror av Arnfinn Andås som star-
tet trykkeriet. Arthur var i alle år 
en meget god støtte for Arnfinn 
og Hildur. Selv ble jeg kjent med 
Arthur og hans kone Solveig da 
jeg flyttet til Volda i 1990. Det ble 
et meget positivt bekjentskap. Jeg 
tror sjeldent jeg har møtt en mann 
som Arthur. Den brannen han 
hadde i sitt hjerte for Guds sak og 

for at Ordet skulle nå ut var unikt. Enten det 
gjaldt arbeidet i forsamlinga Betel Volda eller 
misjonsarbeidet gjennom Nytt Livs Lys og Lit-
teraturmisjonen. Den evnen Arthur hadde til 
å komme i kontakt med folk og sette dem i 
brann for misjonen er enestående. 

Da det ble snakk om å legge ned trykkeriet på 
Sri Lanka, var Arthur klar i sin tale. Det som Gud 
har startet kan ikke mennesker legge ned. På den 
måten oppsto Litteraturmisjonen. Han brukte 
sine kontakter og sine evner på en fin måte til å 
engasjere andre i å bidra til å trykke bibler og an-
nen kristen litteratur.  Jeg og min familie er noen 
av disse, og det er vi veldig glade for.  Guds ord blir 
trykket og spredd som aldri før. Den innsatsen 
Arthur har gjort er ikke et enmannsarbeid men 
et teamwork sammen med sin kjære Solveig.

Takk Arthur og Solveig for den innsatsen 
dere har gjort for trykkeriet på Sri Lanka. Takk 
for at dere har vært lydige mot det kallet dere 
fikk, og at dere også har satt andre i brann,  slik 
at det trykte  Guds ord kommer til de som ikke 
har så lett tilgang til det.

Takk til Arthur 
og Solveig Andås!

Tekst: Tore Svendsen
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Maritn Mosvold: 

– Jeg har vært invol-
vert i Litteraturmis-
jonen på Sri Lanka i 
noen år nå. Jeg er gift 
med Astri med pike-
navn Andås. Hun er 
kusine til Arnfinn 
og Arthur Andås, og 
det er nok hoved-
saken til at jeg har 
blitt involvert. Vi har 

vært gift i snart 58 år, og har reist til 
forkjellige misjonsmarker i verden 
de siste årene. 

– Tre ganger har vi besøkt Sri Lan-
ka, og det er vi glade for. Jeg, Martin, 
har alltid likt å se med egne øyne 
hva som foregår på arbeidsplas-
sen, og hvordan hjelpen jeg gir blir 
brukt. Det er store forbedringer å 
se på trykkeriet fra da vi var der 
første gangen, takket være Guds 
velsignelse og mange menneskers 
giverglede og iherdige innsats gjen-
nom mange år. Det var godt å se 
kontorene og trykkeriet fungere 
så bra da vi var der i 2013, sam-
men med Martins søster og hennes 
mann, Esther og Anton Ringøen.

Omkring 25 årsjubilèet for Litter-
aturmisjonen reiste vi også til New 
Dehli, India og var med på å velsig-
ne tusenvis av Bibler fra trykkeriet. 

Vi delte ut flere hundre av dem til pastorer som 
kom til Grace Bible Institute hvor Paul og Anna 
Pillai og barna driver et fantastisk arbeid. Beho-
vene for Guds ord er enorme, og Gud elsket hele 
verden – derfor gav Han sin sønn, Jesus. 

Kassene som ble sent til Afrika med kristen 
litteratur gjennom SIM var en positiv opplev-
else. Familien Daams arbeid med bibeloverset-
telser gjennom Wycliff til stammer på øyene i 
Stillehavet er vi også takknemlige for.

Vi kan nevne mye mer, men Litteraturmis-
jonen vet selv hvor bibelene som er trykket har 
blitt sendt. 

«For så mange som Guds løfter er, i Ham har 
de fått sitt ja, og ved Ham får de og sitt amen. 
Gud til ære, ved oss!»

Med hilsen fra Astri og Maritin Mosvold.

Jon Christian Robsrud

– Jeg hørte første gang 
om misjonen og tryk-
keriene i Sri Lanka og 
Japan gjennom min 
svigerdatters bestefar, 
Kristian Johnsen. Han 
var en god venn av 
Arnfinn og Hildur An-
dås og var formann for 
Nytt Livs Lys. Det varte 
ikke lenge før jeg var in-

formert om virksomheten på Sri Lanka.
Likevel hadde jeg aldri drømt om at jeg skulle 

få lov til å reise ut og arbeide ved trykkeriet, men 

Hilsen fra noen 
engasjerte nordmenn
Gratulerer med 30 årsjubilèet, og Guds velsignelse videre!
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det skjedde i 1996. Jeg reiste da til Sri 
Lanka sammen med Bjarne Helge-
sen, som var Arnfinn Andås nevø.

– Jeg erfarte at det er sant det som 
jeg hadde hørt av andre: «Det er de 
som reiser som er privilegerte». De 
7 årene på Sri Lanka vil alltid være 
blant de rikeste årene i livet mitt.

Det å få være med å spre Guds ord 
er et privilegium. Det var ikke prob-
lemfritt, men det løste seg alltid. 
Høsten 2003 reiste jeg tilbake til 
Norge. Senere har jeg besøkt både 
trykkeriet og vennene jeg fikk på 
Sri Lanka mange ganger. Trykkeri-
et har i dag nasjonal ledelse og er 
et helt annet enn det var for 11 år 
siden, men målet er det samme; å 
spre Guds trykte ord til hele verden. 
Jeg takker Gud for at jeg fikk lov å 
være med i dette arbeidet! 

Gunnar Christensen:

– Jeg hadde lenge  
hørt om Sri Lanka-
trykkeriet, men det 
hadde ikke fenget  
mitt hjerte før i 2001. 
Da ble jeg invitert av 
en venn til å være 
med på biltur til 
Vestlandet. Der traff 
vi Solveig og Arthur 
Andås.

I samtale med Arthur, prekte han 
rett inn i mitt hjerte. Misjonstryk-
keriet på Sri Lanka stod høyt for Ar-
thur! Det var på den tiden diskutert 
om det skulle legges ned. Han ville  
nødig gi opp trykkeriet

på Sri Lanka. Med stor ydmykhet 
og uten et vondt ord om de som 

ville legge ned, la han  fram  planene for fort-
satt drift og stiftelsen av Litteraturmisjonen. Jeg 
gav respons og ble med til Sri Lanka i februar 
et halvt år senere.Da ble jeg grepet, og sidan 
har jeg vært på Sri Lanka 13-15 ganger. Mange 
ganger sammen med Gunnar Andås. Vi ledet 
ombygningene mellom 2003- 2009.

Oppgavene på Sri Lanka og vennskapet med 
Arthur, Solveig, Gunnar , Daya, Svend, Martin og 
alle de andre, setter jeg veldig stor pris på. De-
res iver for å tjene Herren ved å trykke og spre 
bibler, har styrket min tro og overbevisning om 
at Gud er mektig til å gjøre det som for oss er 
umulig, men likevel  mulig for alle dem som tror 
Herren, og setter sin lit til han. Alt ved trykkeriet 
på Sri Lanka er et godt eksempel på det.

Jeg har nå dessverre problemer med å 
reise så langt med fly, men jeg vil støtte 
Litteraturmisjonen så lenge jeg lever! Gratulerer 
med de 30 år!
 
I takknemlighet til Herren og til alle nevnte og 
ikke nevnte – Gunnar Christensen.

Bjarne Helgesen:

– Arnfinn Andås er min 
onkel. Jeg besøkte ham 
og Hildur ved trykk-
eriet på Sri Lanka som 
17-åring og ble der en 
måned. Da jeg var 23 
jobbet jeg for NLCI i In-
dia i ett år. Da jeg var 26 
år ble jeg spurt om jeg 
kunne tenke meg å bli 
leder for trykkeriet på 

Sri Lanka, siden lederen skulle reise hjem. Jeg ble 
der i seks år. 

– Jeg har mange gode minner og mange gode 
venner fra arbeidet. På tross av lange dager og 
store utfordringer ser jeg tilbake på erfaringene 
med stor glede!
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Tusenvis av kinesiske bibler klar til pakking og utsendelse
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Nathan Varner

Ny praktikant på 
trykkeriet

I slutten av januar 
i år kom Nathan 
Varner fra Kansas i 
USA som ny prakti-
kant ved trykkeriet. 
Nathan har gått to 
år på Bethany Col-
lege i Minneapolis 
og han ser på en tid 
som misjonær på 
Sri Lanka som en 

oppfølging av tiden på bibelskolen. 
Sist høst fungerte han som pastor 
i en liten menighet på hjemstedet 
sitt. I samtale med ham under-
streker han betydningen av at de 
som forkynner Guds ord også har 
arbeidserfaring fra hverdagslivet.

Nathan er 24 år og kommer fra en 
jordbruksfamilie med en søsken-
flokk på fire.  På spørsmål om hva 
han har som hobby, forteller han 
at han har privatflysertifikat  og at 
han nå er i ferd med å ta helikopter-
sertifikat. Så hvem vet, kanskje han 
i fremtiden blir en MAF-flyger?
 
Vi ønsker Nathan velkommen som 
ny medarbeider og oppfordrer leserne 
våre til å ta han med i sine bønner.

Nytt frå trykkeriet
Det skjer stadig forandringar ved trykk-
eriet i Sri Lanka. Kvar gong vi kjem på besøk, 
så har det enten skjedd ei ombygging eller  ei 
opp-pussing, eller dei kan ha kjøpt ei ny mak-
sin av eit eller anna slag.  Siste året har det 
vore bygt nye kontor og møterom for person-
alavdelinga og førtrykk-avdelinga. 

Største forandringa har nok likevel skjedd i 
administrasjonen. Måten arbeidet vert leia på, 
er langt meir gjennomført no enn i tidlegare 
tider. Alle som har ei leiande stilling, har ut-
danning for den jobben dei gjer, og det merkast 
godt både når det gjeld kvaliteten på arbeidet 
og  presisjon i leveringstid mm. Omveltninga 
har ikkje skjedd utan vanskar, men vi er ikkje i 
tvil om at misjonstrykkeriet på Sri Lanka i dag 
er eit mykje betre verkty for å trykke Guds ord 
enn nokon gong tidlegare. 

Og ordet går ut i stadig større mengder. Si-
dan 2009 har den årlege produksjonen auka 
meir enn fem gonger, og for inneverande år re-
knar ein med ein auke på nesten 50% frå 2013. 
Innstillinga til Styret for misjonen har vore å 
finne dei tomme kara og fylle dei (sjå fortellinga 
om enka i 2. kongebok 4). Når vi oppdagar ein 
hunger etter Guds ord frå område der dei ikkje 
utan vidare kan få kjøpt sin eigen bibel, opp-
lever vi det som eit kall til å gjere noko med det. 

Vi kan ikkje bære ansvaret for at folk ikkje 
får Guds ord – men dersom vi ikkje gjer noko 
med det, så vert det vårt ansvar.

Bønneemner:
 Be om årevåkenhet for nye behov vi 
skal fylle.

 Be om beskyttelse og åpne distribusjon-
skanaler i de landene det er risikabelt å spre 
Guds ord. 

 Be om velsignelse, beskyttelse og visdom 
for ledelsen ved trykkeriet. Spesielt for Ban-
dula som er daglig leder. Be om god helse.

 Be for Daniel Kort som har en viktig opp-
gave med å koordinere behovene for bibler 
og NT rundt i verden med produksjonen 
ved trykkeriet. 

 Be om velsignelse over alle arbeiderne 
ved trykkeriet. Be om at de selv må få 
møte den Jesus som det står om i bøkene 
de produserer. 
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Guds plan for Midtøsten

Daniel Kort har nylig 
besøkt en av våre sam-
arbeidspartnere. Her er 
hans rapport:

«Høsten er moden, men ar-
beiderne er få», er et utsagn jeg 
hørte mange ganger i løpet av mitt 
besøk i Midtøsten nylig. Det er spen-
nende når vi ser at Gud gjør noe 
nytt i verden rundt oss. Det styrker 
oss i troen, gir oss nytt mot og moti-
vasjon. Og det er dette vi ser skjer i 
denne regionen. 

Gud er ikke avhengig av styresett 
og myndigheter. Dersom Han har 
en plan, vil den gå i oppfyllelse. Våre 
hjerters ønske er å gjenkjenne Her-
rens plan og finne ut hva som er vår 
rolle i den. I Midtøsten i dag ser vi 
muligheter som aldri har vært der 
før. Jeg snakket med ulike ledere og 
det de uttrykker, er at mennesker 
søker etter trygghet, sannhet og 
mening, de stiller spørsmål med alt 
og alle. I søken etter svar snur de seg 
like gjerne til kristendommen som 
til sin egen religion. Vi lever i en spe-
siell tid med store muligheter, og 
med det følger stort ansvar.

Det er vekkelse blant de ortodokse kristne som 
lever i slummen. Enkelte dager kan så mange 
som 20.000 av disse samles til møter. Ulike tjen-
ester arbeider sammen for å utnytte alle de åpne 
dørene som nå er foran dem. En av lederne sa: 
«Vi kan se hvordan Herren allerede har forberedt 
folket, og vi jobber på spreng for å følge opp.»

Mange av de kristne lederne lever i stor fare, 
som en kommentar til det sier en av dem: «Der-
som du tjener Herren, ikke frykt, og om du fryk-
ter, ikke tjen Herren!»

Etterspørselen etter Nye Testamenter og bibler 
øker stadig. I år har vi allerede besluttet å trykke 
100.000 arabiske bibler for å avhjelpe behovet 
til noen av våre kontakter. Men de har allerede 
begynt å spørre om det er mulighet for å øke til 
250.000 bibler. Før vi eventuelt kan gå videre på 
dette, trenger vi å få finansiert de 100.000 biblene 
vi allerede har avtalt. Slik situasjonen er nå, kan 
vi distribuere ubegrenset med arabiske NT i dette 
området, så lenge vi har partnere og givere som 
er med på laget. En bibel inkludert forsendelse 
koster kun kr 14,50 og NT koster kr 9,- 

Herren har gitt oss trofaste, lokale samar-
beidspartnere som sørger for distribusjon og op-
pfølging. Den åpne døren foran oss inn i dette 
området, er en invitasjon til å vandre li lydighet 
og bære en del av Guds plan i Midtøsten. 

Herren beveger seg i denne regionen, og vi øn-
sker å følge Hans kall. Du er velkommen til å in-
volvere deg og bli en del av dette viktige arbeidet!!

Tekst: Daniel Kort



Daniel Kort (nr 2 fra venstre) i samtale med samarbeidspartnere fra Midtøsten.

Et bilde av den imponerende Cave Church i Kairo. En kirke som stadig fylles av de mange  egypterne som søker 
Gud i denne tiden.
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Vi feirer 30-års jubileet 
med en inspirerende helg 
3. - 5. oktober 2014.
Dette kan du kombinere med en 
drømmeferie på «Paradisøya».

Vi er allerede godt i gang med plan-
leggingen. Styreleder for både tryk-
keriet, Gunnar Andås og styreleder 
for Litteraturmisjonen, Jan Erik 
Lehre blir med, foruten en god del 
av styremedlemmene.

Fredag 3. oktober blir det om-
visning på trykkeriet med etter-
følgende lunch sammen med alle 
arbeiderne. Her vil det også bli 
hilsener fra tidligere og nåværende 
ledere og medarbeidere. 
 
Lørdag 4. oktober formiddag blir 
det bibeltime ved lektor Per Horn-
tvedt etterfulgt av historiske inn-
salg frem til lunch. Felles lunch på 
Golden Star hotell i Negombo. På 
kvelden blir det jubileumsmiddag.

 
Søndag 5. oktober reiser vi alle inn til Co-
lombo og deltar på en internasjonal gudstjen-
este med ca. 1000 deltagere i en av Colombos 
største kirker. Deretter blir det sightseeing i 
Colombo og omegn, etter fulgt av lunch på et 
av byens beste hotell.
 
Det blir tilrettelagt 2-3 dagers rundturer på øya, 
en tur nordover med besøk av det berømte fjel-
let, Sigiriya og omvisning på teplantasjer. En 
tur vil gå sørover med innlagt hvalsafari. Disse 
turene koster ca 1.400.- ekstra.
 
Vi vil alle bo på hotell i Negombo, ca 20 km nord 
for Colombo. Her kan man velge litt forskjel-
lige prisklasser på hotell fra kr 250.- til kr 600.- 
pr natt. Flyreisen koster ca. 5.500.- t/r Oslo med 
Quatar Airways. Reisetiden er omkring 15 timer 
med mellomlanding og skifte av fly i Doha.
 
For mer informasjon og påmelding kontakt 
Gunnar Andås – mobil: 913 55 782 eller send 
mail: gandas@online.no

PS: Fellesmåltider under jubileeumshel-
gen blir gitt som en takk og gave til 
deltagerne som kommer fra Norge.

Bli med på jubileumstur 
til Sri Lanka i oktober!
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De oransje feltene 
på kartet viser hvor 
New Life Literature 
har levert bibler.

En av våre lesere har uttalt at SPOROS er 
det beste misjonsbladet hun mottar. Om 
dette stemmer får andre vurdere, men vi 
tror i alle fall at den tjenesten Litteratur-
misjonen har, er veldig viktig. Derfor øn-
sker vi at enda flere skal bli kjent med ar-
beidet og bli invitert til å engasjere seg i å 
spre Guds ord.

Vi vil derfor oppmuntre deg til å verve 
nye lesere. Ønsker du flere eksemplarer 
av jubileumsnummeret du nå holder i 

Hjelp oss å nå lenger ut!

Jan Erik Lehre - 
styreleder for 
Litteraturmisjonen

Gunnar Andås - 
styreleder for  
New Life Litterature

hånden, for å spre det blant dine venner 
og utfordre dem til å bli gratisabonnenter, 
så send en melding til oss:

Brevadresse: Litteraturmisjonen,
Postboks 3050, 3501 Hønefoss
Mail adresse: post@litteraturmisjonen.no
Telefon: 32145488 eller mobil 915 43 285.

Oppgi ditt navn og adresse og listen av 
de av dine venner og kjente som ønsker 
bladet gratis tilsendt.

Sammen med deg i Herrens tjeneste,


