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SOMMERSTEVNE: 
Litteraturmisjonen 
(LM) hadde sitt 
årlige sommer-
stevne på Hermon 
Høyfjellssenter. Her 
kom Linda Askeland 
og Stig Magne Heit-
man fra Åpne Dører 
og orienterte om de 
kristne sin situasjon 
i verden. 
AV JOHAN HOVDA,  
tekst og foto

n Roald Føreland fra Evan-
gelisk Orientmisjon (EOM) 
fortalte om situasjonen i 
Nord-Korea. Stevnedeltak-
erne ble oppfordret til bønn 
for kristne som lever under 
press og forfølgelse. Like vik-
tig  er bønn for  og tjeneste 
for å få ut bibler, nytesta-
menter og Markusevangelier 
til unådde folkeslag.

De tomme kars misjon
Gunnar Andås, styrefor-
mann for misjonstrykkeriet 
i Sri Lanka, ga en oppdatert 
presentasjon og rapport om 
misjonens arbeid.
– Jeg kaller det for de tomme 
kars misjon, sa han med hen-
vising til historien om Elias 
og den fattige enken. Hun 
måtte gå til naboene og sam-

le så mange kar som mulig. 
Men når hun ikke fant flere 
tomme kar, da stoppet oljen 
å renne. 
– På samme måte er det med 
Litteraturmisjonen, sa An-
dås. 
- Vår jobb er å finne behov 
(tomme kar) ute i verden, 
og Guds jobb er å fylle disse 
karene. Vår største ressurs 
er faktisk vår avhengighet av 
Gud, sa misjonslederen.

12 millioner  
Markusevangelier
Litteraturmisjonen har de 
siste årene hatt to prosjekt i 
India som sine hovedsatsing-
sområder. 
Det startet med at de i 2008 
fikk forespørsel fra indiske 
evangelister og menigheter 
om å trykke 300.000 Marku-
sevangelier. Disse ble trykket 
i hefteformat på ulike indiske 
språk. Dette ble en evange-
lisk suksess, og evangelistene 
og de lokale menighetene 
hadde nå Markus evangeliet 
som de kunne nå folk med. 
Per januar 2019 er hele 12 
millioner Markusevangelier 
trykket på over 15 indiske 
språk, ifølge Andås og delt ut 
gratis over store deler i India.
52 indiske språk får nytes-
tamentet på sitt morsmål
For noen år siden inngikk 
Litteraturmisjonen et samar-
beid med en bibeloverset-
terorganisasjon som heter 
The Word for the World 

(TWFTW). Lederen for Asia- 
avdelingen av denne misjon-
sorganisasjonen hadde i en 
årrekke kontor på Sri Lanka 
og et nært samarbeid utviklet 
seg.
The Word for the World spe-
sialiserer seg på å oversette 
Bibelen i oversettelsessentre 
ved hjelp av lokale innfødte 
som snakker språket, mod-
erne datateknologi og dyk-
tige konsulenter. Dette gjør 
at det er mulig å oversette 
deler av Bibelen, NT og se-
nere hele Bibelen på langt 
kortere tid enn tradisjonelt 
bibeloversettelsesarbeid. 
Organisasjonen bruker folk 
som allerede 
snakker språket 
som sentrale res-
surspersoner i 
oversettelsesar-
beidet. 
Gjennom samar-
beid, hovedsakelig 
med TWFTW og 
noen andre organ-
isasjoner, ønsker en å trykke 
nytestamentet på 52 Indiske 
språk. 
På møte fortalte Andås at et 
språk er helt selvstendig, og 
det er ikke slik at de likner 
på hverandre slik som f.eks 
dansk, norsk og svensk eller 
ulike dialekter i vårt land. 
– Så den kontakten Litter-
aturmisjonen har fått med 
TWFTW er Gudgitt, sa An-
dås.

Samarbeid 
Evangelisk Orientmisjon 
har som sin visjon: «Å nå de 
minst nådde i Asia med evan-
geliet». 
For noen år tilbake vedtok 
styret at de ville satse på mi-
noritetsspråk i India. I 2016 
finansierte de trykking av 
60.000 NT,  i 2017 var de med 
å finansiere nytestamenter 
på 19 minoritetsspråk og i 
2018 ble dette utvidet til 33 
språk, ifølge årsmeldingene 
deres. 
Dette arbeidet stopper ikke 
og i løpet av 2019 har Litter-
aturmisjonen og EOM som 

målsetning og trykke nytes-
tamenter på 19 nye språk, 
som gjør at det da vil være  
trykket på 52 indiske språk.
I august vil det være en sere-
moni i den indiske provinsen 
Kerala i anledning at nytes-
tamentet blir distribuert til 
seks nye folkeslag i denne 
provinsen. Etter dette plan-
legges trykking av nytesta-
menter på 13 nye språk, in-
nen 2019 eller i begynnelsen 
av 2020 ifølge Daniel Kort, 
prosjektleder ved trykkeriet.

Utvide kapasiteten  
med trykkpresse
Gunnar Andås sier at mis-
jonstrykkeriet har mye større 
muligheter enn kapasitet. 
Dette fordi også en rekke 
andre organisasjoner bruk-
er trykkeriets tjeneste – og 
kapasiteten er i perioder 
sprengt. Denne situasjonen 
har vært et stort bønnetema, 
og nå ønsker misjonen å 
kjøpe inn ei trykkpresse til 
to og en halv million kroner. 
En god venn av misjonen har 
lovet å doble alle bidrag for 
ny presse opp til en million 
kroner. 

Firkløveren
På Litteraturmisjonens års-
møte ble det drøftet hva som 
kunne gjøres for å nå bedre 
ut til yngre folk, og skape et 
engasjement for arbeidet.
Jan Erik Lehre, forsamling-
sleder i Misjonssalen i Oslo, 
kom i siste møte med følgen-
de bildet. 
– Jeg ser for meg en firkløver 
hvor Litteraturmisjonen er 
det ene bladet, Evangelisk 
Orientmisjon det andre, 
Åpne Dører det tredje og det 
fjerde vet en ennå ikke hvem 
er. 
Bildet hans om samar-
beid ble et samtaleemne på  
stevnet. 

Bibler til forfulgte og unådde

TRYKKERI: Misjonstrykkeriet i Sri 
Lanka, har nå fire trykkeripresser, men 
kapasiteten er sprengt, ifølge Andås. Nå 
trenger de en til. Foto: Gunnar Andås

STEVNE: Fra venstre, regnskapsfører for LM og EOM, Tore Svendsen. Roald Føreland, daglig leder i 
EOM. Linda Askeland og  Stig Magne Heitmann fra Åpne Dører. Gunnar Andås, styreformann for 
misjonstrykkeriet i Sri Lanka. Foto: Johan Hovda

MARKUS EVANGELIET: er trykt i 12 mil-
lioner eksemplarer på 22 indiske språk 
til en kostpris på 1 krone (12 cent) ferdig 
trykket og levert til India. Det blir gitt 
ut gratis. Foto: Litteraturmisjonen

Litteraturmisjonen:

Misjonstrykkeriet har 
mye større mulighet-

er enn kapasitet. 
GUNNAR ANDÅS
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