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Kall og visjon
Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk
misjonsorganisasjon som ble dannet i 1940 under navnet
Den Norske Muhammedanermisjon. Misjonsprest Otto Torvik
(1901-1988) fikk under et opphold i USA kall til å drive misjon
blant muslimer i Sentral-Asia ved å lese et skrift av Samuel M.
Zwemer (1867-1952). Zwemer ønsket å forkynne evangeliet
der islam stod sterkest.
Budskapet om muslimene som den mest forsømte av alle
misjonsoppgaver tente en ild i Otto Torvik. For å virkeliggjøre
kallet til misjon blant muslimer ble Den Norske Muhammed
anermisjon dannet. India var den første egentlige misjonsmark, s enere engasjerte misjonen seg i Pakistan og Kamerun.
I dag har KMM arbeid i India, Indonesia, Israel og Senegal.
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Grunnlaget for Kristen Muslimmisjons (KMMs) misjonsvirksomhet er arbeidet som drives i Norge gjennom foreninger, møtevirksomhet og mange enkeltpersoner som støtter misjonsarbeidet i forbønn og givertjeneste. KMM har et
avgrenset samarbeid med en rekke organisasjoner, kirker og
enkeltpersoner i Norge og på misjonsfeltene. I vårt misjonsblad
”Lys over Land” og på vår hjemmeside (www.kmmisjon.no)
finnes utførlig informasjon om misjonsarbeidet KMM driver,
i tillegg til diverse nyhetsstoff og artikler om islam.
I løpet av noen få tiår har mange innvandrere kommet til
Norge. Blant disse er det omkring 200 000 med muslimsk
bakgrunn. De fleste innvandrerne ønsker å få kontakt med
nordmenn. Det gir en mulighet for vennskap, og for å gi
dem det beste alt: Evangeliet. KMM har blant annet kontakt
med Internasjonalt Kristent Fellesskap i Stavanger, og støtter
spesielt arbeidet blant farsi-talende.

India
India har verdens nest høyeste folketall med sine 1,2 milliarder
innbyggere. Islam utgjør en stor minoritet i landet (ca 13 %),
etter at Pakistan ble egen muslimsk stat i 1947.
India er KMMs første misjonsfelt. Misjonens grunnlegger,
Otto Torvik, reiste til India for første gang i 1948. Sajinipara
misjonsstasjon i West Bengal ble bygget i 1950. Sajinipara
befinner seg 25 mil nord for Kolkata (Calcutta), på grensen til
Bangladesh. En majoritet av befolkningen i området er muslimsk. Det er k nyttet en kristen menighet til misjonsstasjonen.
Ansvaret for misjonsstasjonen er i dag overtatt av vår nasjonale samarbeidskirke (NELC).
I Sajinipara driver vi med helsearbeid, skole for jenter, mange
mindre prosjekter og evangelisering. Her har Anne Margrethe
Eidesvik fra Bømlo hatt sin tjeneste siden 1985.

Anne Margrethe Eidesvik i samtale
med muslimsk kvinne i Sajinipara.

Senegal

Anette Nordhelle

Jorunn og
Hillebrand Dijkstra

I Senegal i Vest-Afrika drives arbeid innenfor evangelisering,
bibeloversettelse, brønngraving, handikap- og alfabetiseringsarbeid. Senegal har en muslimsk majoritet på 91 %.
I 1982 startet Kristen Muslimmisjon arbeid i Senegal. Det er
bygget en kirke i Nioro, som nå er under ledelse av den nasjonale evangeliske kirken (ELS) der vår misjonær, Anette Nordhelle, har sin tjeneste. Den evangelisk lutherske kirken har
hovedkontor i byen Fatick.
Jorunn og Hillebrand Dijkstra har misjonærstatus i KMM og
arbeider med å oversette Bibelen til Saafi-Saafi-språket.
Dørene er åpne for evangeliet til den muslimske befolkningen
i Senegal, og muslimer kommer til tro gjennom Ordet som
forkynnes.

Israel
Kristen Muslimmisjons arbeid i Israel/Midtøsten drives
gjennom en menighet i byen Kafar Yassif, og består i evangelisering, litteraturarbeid, bibelske korrespondansekurs og utsendelse av bladet Misbah Ull-Haqq (Sannhetens lys). Bladet
sendes i 3500 eksemplarer til ca 40 land i bl.a. Midtøsten og
utgis 4 ganger i året. Arabisk webside: http://kychurch.org

Indonesia
Indonesia har verdens fjerde største befolkning, men ingen
land har flere muslimer. De kristne opplever flere steder forfølgelse, men det er også mange lokale vekkelser. I Indonesia
støtter Kristen Muslimmisjon organisasjonen Smyrna Fellowship (SMF) og lønner seks evangelister/medarbeidere på
Java og Nord-Sumatra. Dessuten støtter KMM flere nasjonale
kristne kirker og organisasjoner.

Hvordan støtte
KMM?
Ja, jeg vil gjerne få informasjon/engasjere meg i Kristen Muslimmisjon.
Send talongen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål.

Abonnere på bladet Lys over Land (gratis)
Støtte misjonen økonomisk. Få tilsendt giro. Bankgiro: 8220.02.19720
Fast givertjeneste. Få tilsendt skjema fra Kristen Muslimmisjon
avn ______________________________________________________________________________________
Adresse ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

E-post/tlf _________________________________________________________________________________

Kristen Muslimmisjon

Østlandet krets

Postboks 212, 3571 Ål

Charles Stålerød. Tlf: 33 44 00 59

Generalsekretær: Tore Arnegard
E: tore@kmmisjon.no. Tlf: 911 50 344

Trøndelag krets

Forkynner og informasjonssekretær:
Eivind Flå
E: eoflaa@online.no. Tlf: 938 52 567
Formann: Rasmus Pollestad
E: rapolles@online.no. Tlf: 952 95 092
Agder og Stavanger / Bergen krets
Herdis Heimdal
E: h-heimda@online.no. Tlf: 970 68 627
Kristoffer Ueland, fork. Tlf: 993 55 050
Møre og Romsdal krets
Dagfinn Røsvik
E: d-roesvi@online.no. Tlf: 994 76 433

Andres Kyte. Tlf: 72 42 18 34
KMMs misjonærer
Anette Nordhelle
B.P. 30 Nioro du Rip, Senegal
Jorunn og Hillebrand Dijkstra
SIL, B.P. 2075, Dakar, Senegal
Anne Margrethe Eidesvik
Sajinipara Mission
P.O. Aurungabad 742201
Dist. Murshidabad, West-Bengal, India

Bankgiro: 8220.02.19720

Islam er den yngste av verdensreligionene, men etter kristendommen er
det den største. I dag er det nær 1,7 milliarder muslimer i verden.
Kristendom og islam er på tross av en del ytre likheter grunnleggende
forskjellige. Det er en annen gud vi møter i Koranen og islam enn i
Bibelen. Muslimene tror ikke på treenighetslæren og Jesus som Guds
Sønn. De fornekter Jesu død og oppstandelse for våre synder, og de
kjenner ikke Jesus som stedfortreder og frelser. Frelse av nåde og barnekår hos Gud for Jesu skyld finnes ikke i islam, som er en gjerningsreligion.
Kristen Muslimmisjons hovedformål er å bringe evangeliet til den
muslimske verden. Det har skjedd et gjennombrudd i misjonsarbeidet
blant muslimer i vår tid, men fortsatt er dette en forsømt misjonsmark.
Derfor er det behov for å styrke misjonsarbeidet blant muslimer på
mange felter.
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