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Chanda er nyvalgt biskop i NMS’ samarbeidskirke i 
Thailand. I et intervju forteller han om hvordan han, 
for en del år siden, fikk jobben som prest i Imma-
nuel kirke i Bangkok. Foto: Anna Peltonen, Felm

Ble den nye biskopen lurt av misjonæren?
Det var i hvert fall slik Chanda, den nyvalgte biskopen i Den evangelisk-lutherske 
kirke i Thailand (ELCT), ordla seg i et intervju for en stund tilbake – riktig nok 
med et glimt i øyet. Misjonæren som «lurte» ham var Dag Johannessen, som 
sammen kona Solveig har vært misjonærer i Thailand i over 20 år. Dag hadde 
nemlig lenge snakket fint om Immanuel kirke, som ligger i et av de fattigste 
områdene i Bangkok. Så da Dag spurte Chanda om å begynne å jobbe der, 
turte han ikke si nei til oppgaven.

Chanda likte ikke det han så da han begynte å jobbe som prest i menigheten. 
Folk var dårlig kledd, de snakket et stygt språk, og det var ikke noe system der, 
syntes han. Men gradvis begynte han å trives, og etter hvert ble han svært glad 
i menneskene der. I dag takker han Gud for at han forandret hjertet hans, og 
for at han ble «lurt» av misjonæren Dag. Chanda jobbet 16 år i Immanuel kirke, 
bare avbrutt av et studieopphold i Hong Kong hvor han tok en master i teologi. 
I dag er Chanda 41 år gammel, og gift med Prane. De har én sønn sammen.

Det er mange utfordringer i ELCT. Som biskop er det ingen lett oppgave han 
tar fatt på. Men Chanda har masse pågangsmot, et engasjert kirkestyre og flere 

partnere, inkludert NMS, som ønsker å støtte ham og kirken. 
 

Hverdagen i Thailand er endelig på vei tilbake mot en slags normalitet. Arbeidet 
vårt kan nå stort sett fortsette som før. Vi gleder oss stort over at Lovsangs-

hjemmet har åpnet opp etter å ha vært stengt i over ett år. Under pandemien 
støttet Lovsangshjemmet familier som hadde det vanskelig – både familier 

med barn i barnehagen og familier i nabolaget, ved å dele ut ris, tørrmat, melk 
og andre nødvendige ting. Barnehagebarn kunne også låne med seg leker og 
undervisningsmateriell, og lærerne holdt kontakt med familiene på telefon.

På neste side kan du bli bedre kjent 
med 3 år gamle Auto, som har gått på 
Lovsangshjemmet siden han var baby.

https://nms.no/thailand/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/web_Piispa-Chanda-Saiyothan-vihkiminen-touko-2022-Kuva-Anna-Peltonen-58.jpg


FIKK HJELP: Autos familie fikk det 
tøft under pandemien. Da tilbød 
Lovsangshjemmet hjelp.  
Illustrasjonsfoto

Autos historie
Auto er 3 år gammel og har 
gått på Lovsangshjemmet 
siden han var baby. Han har 
tre søsken. Faren er motor-
sykkeltaxisjåfør og moren 
er hjemmeværende. Under 
pandemien var det mange 
restriksjoner, og folk ble 
rådet til å jobbe hjemmefra. 
Dermed mistet Autos far 
det meste av inntekten. De 
ansatte på Lovsangshjemmet 
hørte dette, kontaktet  
familien og tilbød hjelp. 
Hver måned i en periode 
hvor faren knapt hadde 
inntekt, kom de jevnlig til 
barnehagen for å hente 

melkepulver, snacks, tørrmat og bleier. Lovsangshjemmet 
støttet familien i 6 måneder. Etter det fikk faren en 
stabil inntekt igjen.

Vi gleder oss over at lørdagsklubbene og Barnas kirke 
har startet opp igjen, og at barna igjen fyller kirkene 
våre på lørdager. Alle menighetene i ELCT har nå  
søndagsgudstjenester som normalt. Prosjektet «Sterke 
og trygge familier» har kommet godt i gang. I vår ble 
det arrangert et tredagers «Keep families together»- 
seminar i Bangkok for diakoniarbeidere og kirke- 
medarbeidere. I slutten av august ble det arrangert et 
todagers seminar om forebygging av menneskehandel i 
Nan i Nord-Thailand. Der jobber vi med folkegruppen 
Lua, en utsatt gruppe som bor i små landsbyer i fjellene. 
Vi håper at ved å utruste våre kirkemedarbeidere der, 
så kan de støtte og veilede familier i sitt nabolag og 
på den måten forebygge at menneskehandel skjer.

Digital infosending for frivillige,  
«Menighet spesial»,  
torsdag 6. oktober  

klokken 20.00. 
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Årets julehefte, 
«I de dager».  
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Misjonær, Thailand

Gudstjenesteressurs 
for barn og unge 

med fokus på 

misjon!

nmsu.no/delegudstjeneste

vimeo.com/misjonsselskap

Her kan du se en flott  
takkevideo – perfekt som 

kollektvideo i menigheten!
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