
Informasjon fra Hong Kong og Kina
Arbeidet i Hong Kong og Kina har det siste året både vært preget av korona-pandemien 
og av den politiske situasjonen i Hong Kong.

To av våre utsendinger i Hong Kong, Tom & Marieke Rode-Christoffersen har blitt boende i Hong Kong 
gjennom hele pandemien.  De følger opp arbeidet i Hong Kong og ellers i Kina, men har ikke kunnet be-
søke prosjektene i Hunan siden desember 2019 på grunn av krav om lang karantene-tid. De har fulgt opp 
prosjektene på nettet gjennom lokale medarbeidere de samarbeider med.
Pendlermisjonærene Po Chu og Ole Jacob Grønvold har vært forhindret fra å reise til Hong Kong det siste 
året. 

Diakonale prosjekter
Sammen med lokale partnere i Hunan-provinsen i Kina støtter NMS viktig arbeid som tar vare på sårbare 
grupper i samfunnet. Matservering til eldre og leksehjelp til barn som er etterlatt hos besteforeldre på 
landsbygda er to eksempler på prosjekter med store, positive ringvirkninger. Les nytt blogginnlegg om 
dette her: https://nms.no/kina/2021/04/20/om-det-nms-stottede-prosjektet-for-kirken-i-hunan-det-det-kja-
erlige-bibliotek-det-glade-kjokken/

På grunn av Covid 19 ble både disse og andre prosjekter stengt i en periode i fjor, men er nå i gang igjen 
med aktiviteter. 

Utvandring fra Hong Kong
Diakoni-undervisningen til Po Chu Grønvold ved det Lutherske Teologiske Seminaret i Hong Kong er blitt 
utsatt flere ganger det siste året på grunn av pandemien.
Den politiske situasjonen i Hong Kong er urovekkende. Svært mange forlater byen, eller planlegger å for-
late den. Det forventes at over en million innbyggere vil forlate byen på relativt kort tid og 4 av 5 Lutherske 
menigheter i byen vil om få år trolig stå uten prester, men mange medlemmer av menighetene vil også 
forlate byen. Det vil få store konsekvenser for menighetene i Hong Kong.

Foto: Ole Jacob Grønvold – Vi oppfordrer til å be for de kristne 
i Hong Kong og ellers i Kina om at 
de må få mot til å leve med integri-
tet og visdom i en stadig vanske-
ligere situasjon, sier Tom K. Rode 
-Christoffersen.



Herre, vi takker og ber deg for alle kristne i Hong Kong og Kina. Vi ber deg for studenter og lærere ved det 
Lutherske Teologiske Seminaret i Hong Kong, og for arbeidet vi støtter blant sårbare barn og eldre i Hunan 
i Kina. Vi ber spesielt for dem som opplever forfølgelse fordi de er kristne. Gi visdom til å møte økende 
forfølgelse på en god måte.  Vi ber om at Gud må åpne dører så våre misjonærer i Hong Kong kan tjene 
kirken til tross for Covid 19 og den politiske situasjonen. Vi ber om at man må lykkes med å fi nne en ny 
lokal medarbeider som kan jobbe sammen med misjonærene våre.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, vi ber spesielt for den politiske situasjonen i Hong Kong. Du vet om den vanskelige situasjonen 
som er oppstått og vi legger befolkningen i Hong Kong i dine hender. Vi ber om at kristne og sekulære 
ledere må få visdom. Vi ber om at kirken kan gi håp til alle som er fortvilet. Vi ber for alle som tenker på å 
forlate byen og starte på nytt et annet sted. Vi ber om at Gud må gi kristne mot til å leve med integritet i 
en stadig vanskeligere situasjon.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet er med på å støtte i Hunan i Kina. Takk for at prosjektene 
vi støtter hjelper fattige og underpriviligerte. Vi ber om at satsingen på diakoni må fortsette. Vi ber om at 
mennesker må få oppleve å bli møtt med respekt og omsorg, både barn, eldre og funksjonshemmede.  Vi 
ber om at nedstengingen og begrensingene som pandemien legger på dette arbeidet må ta slutt og at 
prosjektene kan gjenoppta full drift. 

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Hong Kong 
og Kina


