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Kjære leser!
”For vi vil ikke at dere skal være uvitende om den 
trengsel vi måtte gjennomgå i Asia. Den var over 
all måte tung å bære. . . Dere må komme oss til 
hjelp med bønn.” Slik skriver apostelen Paulus i sitt 
andre brev til menigheten i Korint. Han ble forfulgt 
og trengte forbønn, men forkynte evangeliet og det 
hadde fremgang. Slik er det for mange kristne i Asia 
også i dag, men vi har noe Paulus ikke hadde: Radio 
og Internett. 

Av Harald Endresen, informasjonsleder Norea Mediemisjon

Med disse redskapene kan vi styrke de få kristne som 
er igjen i Nord-Korea, selv om grensen er stengt for 
misjonærer. Våre radioandakter i Japan holdt i flere tiår liv 
i troen til en mann som var eneste kristen i sin familie.  
I Kina har vi tatt i bruk Internett og nettbrett for å utdanne 
flere pastorer til den sterkt voksende kirken der. Vi har 
sådd de første ordene om evangeliet til et unådd folkeslag 
i Indonesia. Det er bare et par hundre kristne av en 
befolkning på nesten 3 millioner. 

I Kambodsja har mange store utfordringer, og det er en 
påkjenning å møte kvinner som Sotherat (forsiden, og 
side 4). Tenk deg å komme til barnehagen og så oppdage 
at ditt barn er dødt, og ingen kan forklare hvorfor! 

for livet og
evigheten
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I sin nød ropte hun til en Gud hun følte fantes, men 
som hun ikke kjente. Gud svarte henne med en fred som 
overvant bitterhet, hat og bunnløs sorg. Mens tårene 
rant strålte kvinnen av glede over at hun var berget for 
himmelen. 

Vi er med på noe stort! Takk for din trofaste støtte til våre 
kristne søsken i Asia. Det er vårt ønske at dette bladet 
skal være en inspirasjon for deg. Må Gud velsigne deg og 
dine, og la meg igjen minne om Paulus ord: ”Kom oss til 
hjelp med bønn.”

Vennlig hilsen 
Harald Endresen
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Fordi du gav:

Håpets Kvinner-teamet i Kambodsja har i mange år slitt med en dårlig bil. De er ofte ute  
på besøk til bønnegrupper og inspirerer dem gjennom undervisning og trosopplæring.  
De har også med seg gaver av ulikt slag, som for eksempel vaskekluter og såpestykker.  
Mens mødrene og en del menn samles med Håpets Kvinner-teamet, har barna eget opplegg. 
Det betyr mye for bønnegruppene at de får besøk. Derfor er vårt team i landet avhengig av en 
bil som virker. Etter mange års bønn om dette, har de nå endelig fått en helt ny Toyota. De har 
samlet inn en god del selv, men manglet fortsatt ca. 200.000 kr ($24.000). Dette beløpet ble 
samlet inn fra givere som deg. Les mer på side 4

Kina er i kraftig vekst økonomisk, men også åndelig. Millioner av kristne samles hver uke 
til gudstjenester over hele landet, men det er alt for få kristne med teologisk kunnskap og 
utdanning. I mange år drev vi opplæring via radio, prosjektet kalles SOTA (Teologi på lufta). 
Problemet var at gikk man glipp av et program, var det to år til neste gang det ble sendt. I fjor 
lanserte vi et nytt nettbrett, fullstappet med undervisning, fagbøker, illustrasjoner, filmer og 
lydopptak. Studentene kommuniserer direkte med lærere og andre studenter, og resultatene 
er oppløftene. Les mer på side 9

Norea har siden 1970-tallet samarbeidet med Studio Sentosa for å spre evangeliet i Indonesia. 
Vår partner sender på flere titalls radiostasjoner spredt over hele landet. De produserer TV-
programmer, og mange tar kontakt for å få vite mer om Jesus, eller trenger råd til utfordringer 
i livet. En av radiostasjonene er på Papua. Der var Norea nylig, og da var radiostudioet 
ødelagt. De trengte hjelp til å bygge nytt. Mange av Noreas venner var med på gaven de fikk, 
og nå står studioet ferdig til bruk. 

I fjor var vi på lufta hver kveld kl. 23.00 med oppmuntrende kristne sanger, vitnesbyrd, 
undervisning om kristen tro og praktiske råd om hvordan fortelle barna om Jesus.  
Takket være mange som støtter våre venner i Nord-Korea, kan vi opprettholde  
sendingene til dette hardt prøvede folket. Les mer på side 16

Fikk Håpets Kvinner i Kambodsja ny bil

Fikk 1731 kinesere undervisning  
i teologi i 2016

Ble det bygget nytt radiostudio 
på Papua i Indonesia

Går radiosendingene som  
planlagt til Nord-Korea
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Gud bryr seg
Sotherat bor i en av de fattigste bydelene i Kambodsjas hovedstad, Phnom 
Penh. Hun er veldig glad i Håpets Kvinner-programmet, og er selv en trofast 
forbeder for kvinner som lider. Hun vet mye om hvor tøft livet kan være.  
Likevel smiler hun til oss – og til livet generelt.

Av: Harald Endresen
Foto: Norea

Vi kjørte litt ut av sentrum av Phnom Penh og svingte inn 
på en humpete vei ned til elvebredden. Solen var i ferd 
med å gå ned, og jeg betraktet noen barn som lekte på ei 
løkke. En solbrun gutt vippet pinnen i lufta, og de andre 
prøvde med frydefulle hvin å ta imot pinnen før den traff 
bakken. Støvet virvlet rundt dem i solstrålene, og det 
hele kunne vært idyllisk om ikke det var for alt søppelet 
som lå strødd. Mariane You, leder av Håpets Kvinner i 
Kambodsja, fortalte meg at dette egentlig er en gravplass. 
Da la jeg merke til de store gravsteinene innimellom 
husene og langs gaten. – Ingen velger å bo her frivillig, 
fortalte hun, men økende levekostnader i hovedstaden, 
mangel på sikker jobb eller andre forhold tvinger dem hit. 
Det er ikke tilgang til rent vann eller strøm. Søppel blir 
kastet bak huset, ned en skråning eller rett ut i elva, og 
kloakken renner fritt. Midt i dette bor Sotherat, en trofast 
forbeder og lytter til radioprogrammet Håpets Kvinner. 

Vi gikk det lille stykket til huset hennes, som bestod 
av en seng og en kjøkkenkrok. Det var ikke større en 
10 kvadratmeter. Vi hilser, og jeg forklarer henne at 
jeg kommer fra Norge. Jeg forteller også at mange 

ber for radioprogrammene og støtter Håpets Kvinner 
økonomisk. Når jeg spør henne hva dette arbeidet betyr 
for henne, bryter hun ut i et stort smil og forteller sin 
historie helt tilbake fra barndommen. 

Synden stengte for lyset
– Som liten jente kikket jeg ofte opp mot himmelen. 
Jeg lurte på om det fantes noe eller noen der oppe som 
brydde seg. Jeg har alltid lurt på det, legger hun til. – 
Senere har jeg forstått at Gud ville jeg skulle se lyset 
som skinte fra Ham, men min synd hindret meg. Gud 
ventet på å få legge sine kjærlige armer rundt meg, men 
først måtte han åpne øynene mine så jeg kunne få øye 
på Ham, og ta imot Hans velsignelser. Før jeg kunne 
det, var jeg gjennom en vanskelig tid, forteller Sotherat. 
Hun trekker pusten, nøler litt, men så tar hun sats og 
fortsetter:

Mishandlet av kjæresten
– Som ung kvinne ble jeg glad i en kjekk mann. Familien 
ønsket ikke at jeg skulle gifte meg med denne mannen, 

Her ser du de som var med Norea på besøk til Sotherat. 
F.V. Dara, Sotherat, Navy og Mariane You. 

Barna bor og leker rett ved en av de mange gravsteinene.

KAMBODSJA
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men jeg gav meg ikke, sier Sotherat. Det endte med at 
de flyttet sammen selv om de ikke var gift. Slikt gjør man 
ikke i Kambodsja. Det er forbundet med stor skam å gå 
imot sine foreldre, og det å flytte sammen før man er gift 
gjør det enda verre. Fortsatt er det vanlig at foreldrene 
arrangerer hvem man gifter seg med. Derfor forkastet 
moren og resten av familien henne, og det unge paret ble 
overlatt til seg selv. Etter hvert viste det seg at mannen 
ikke var så snill som hun trodde. Han mishandlet henne. 
Da hun ble gravid, og magen begynte å vokse, trakk han 
seg unna. Han var borte i lange perioder, og i dag aner 
hun ikke hvor han er. Fortvilelsen lyser ut av øynene 
hennes men hun snakker. – Det føltes som å stå i bunnen 
av en brønn og ikke ane hvordan jeg skulle komme meg 
opp av den. Jeg hadde ingen å spørre om hjelp, og på det 
tidspunktet kjente jeg ikke Jesus heller, forteller hun. 

Datteren dør
Da datteren var født, flyttet Sotherat inn til hovedstaden. 
Hun fikk seg jobb i en skjønnhetssalong. Dessverre var 
lønnen så lav at hun hadde ikke råd til å bo andre steder 
enn her vi står nå, på en gravplass der ingen vil bo hvis 
ikke de må. Mens hun var på jobb fikk datteren plass i 
en barnehage drevet av frivillige. Hun stolte på dem og 
regnet med at de ville ta vare på babyen hennes. Den 
unge moren drømte om at datteren skulle bli et godt 
menneske. Det gikk fint de første dagene, men en dag 
hun kom for å hente datteren, var den lille jenta død av 
uforklarlige årsaker. Barnehagens ansatte sa de ante ikke 
hva som hadde skjedd.  

– Jeg fikk sjokk, fortalte Sotherat. Tårene rant nedover 
kinnene hennes mens hun snakket. Hun viste meg bilder 

av det døde barnet. Kroppen var full av blåmerker og 
noen merker som lignet på bitemerker. Sotherat gikk til 
politiet og viste dem bildene, men siden barnet var født 
utenfor ekteskap ville de ikke etterforske saken. Fortvilet 
ropte hun til Gud, selv om hun fortsatt ikke visste hvem 
Han var:

Sotherats bønn til Gud
– Å Gud, jeg tror du elsker meg og kjenner til alle mine 
problemer. Du vet alt om meg. Du vet hva som ligger 
foran meg, og kanskje var det for å spare oss for verre 
ting at min datter døde. Jeg vet ikke om de som hadde 
ansvaret for datteren min gjorde noe galt med henne. 
Sotherat ropte til Gud om hjelp, og hun fant svar i 
Bibelen. 

Sotherat er ei blid dame, til tross for alt hun har vært 
gjennom. Husk gjerne på henne i dine bønner. 

Norea støtter radioprogrammet Håpets Kvinner i Kambodsja. Programmet sendes på lokale FM-radioer spredt 
over hele landet. Lyttere tar kontakt hver uke via telefon, brev og sms-meldinger. Hver måned sendes det ut 2 700 
bønnekalendere til bønnegrupper og enkeltpersoner. Vårt team i landet besøker ofte lyttergrupper. De gir dem 
undervisning om praktiske tema og forteller om Jesus. De deler også ut mat og andre gaver. Disse besøkene er 
svært viktige for arbeidet. I fjor bidro Noreavenner med en helt ny Toyota-buss. Den gamle varebilen de hadde fikk 
motorstopp hele tiden, og ikke sjelden måtte de ut og dytte den i gang igjen.

Den nye bilen har betydd mye for våre venner i Kambodsja. 

Teamet i Kambodsja har alltid 
med seg mat når de er på besøk 
i en landsby. Ofte er barna 
underernærte, og de fleste mangler 
mye som vi ser på som en selvfølge, 
som en ren klut og såpe til å vaske 
seg med. 
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Soterath smiler gjennom tårene og nærmest proklamerer 
for meg: – Gud elsket meg så høyt at Han gav alt for 
meg, til og med seg selv. Datteren min har fått evig liv. 
Selv om jeg er fattig, er jeg rik. Guds ord er sant og det 
står evig fast. Ordene jeg har fått fra menn hittil har ikke 
vært til å stole på, men ordene fra Gud Fader er i dag og i 
morgen de samme, og vil aldri forandre seg. 

Forholdet til sin mor
Sotherat tok imot Jesus som sin frelser, og det forandret 
mye i livet hennes, blant annet forholdet til moren.  
– Tidligere, når jeg ba min mor om hjelp, ble hun sint på 
meg og ville ikke se på meg engang. Hun så ikke på meg 

som sin datter på grunn av det jeg hadde gjort. Men Gud 
må ha rørt ved hennes hjerte. Hennes holdning endret 
seg totalt. Moren valgte å glemme alle hennes feiltrinn 
i livet, og i det siste har hun gitt Sotherat både mat og 
penger når hun trenger det. 

Det er tydelig at Sotherats liv er forandret. Tapet av 
datteren og avvisningen hos politiet kunne lett fylt henne 
med bitterhet og hat, men Gud viste henne en annen 
utvei. Nå er hun et levende vitnesbyrd for sin mor og 
andre rundt henne, og hun håper og ber om at andre må 
finne det samme håpet og erfare den samme kjærligheten 
hun har opplevd i møte med Gud. 

En hilsen til deg som leser dette: 
Jeg håper at dette vitnesbyrdet peker på Gud som elsker 
meg, og at du skjønner at Han elsker deg. Jeg håper Han 
vil fylle de som trenger det med sin kjærlighet. Jeg har 
opplevd glede og sorg i mitt liv, og jeg takker Gud for alt. 
I Matteus 3:16 og Matteus 6:8 står det at Han vet alt om 
oss, selv om vi ikke ber til Ham engang. Jeg håper du 
som leser dette vil motta Guds velsignelse og at du vil 
ta imot Jesus som din frelser og ditt lys i denne ofte så 
mørke verden. 

Mitt navn er Chan, og jeg er 54 år gammel. Jeg bor i Phnom Penh, og går i Sgnoun Pech 
kirke. Jeg lytter fast til Håpets Kvinner programmene på en USB-minnepinne som jeg får låne 
av pastoren min. Jeg liker å lytte til programmet. I et av programmene var temaet personlig 
økonomi og sparing, og å være flittig i sitt arbeid slik som mauren. Etter at jeg hadde lyttet til 
programmet, bestemte jeg meg for å spare 10 prosent av inntekten min hver måned, og at jeg 
må jobbe hardt og være sparsommelig så jeg har nok mat når regntiden setter inn. 

Mitt navn er Sochen. Takk for at dere tok dere tid til å snakke med meg da jeg ringte.  Jeg 
ble veldig glad av å snakke med dere. I min menighet er vi fem personer som møtes og lytter 
til Håpets Kvinner programmet hver lørdag ettermiddag rundt kl. 14.00. Programmet blir 
også spilt for andre medlemmer i kirken før gudstjenesten søndag formiddag. Jeg vil gjerne 
si at programmet er godt, og det gir oss mye kunnskap som vi trenger. Mange av oss har 
ikke fått noen god utdannelse, og det er vanskelig å hjelpe barna våre for de lærer så mye 
mer enn foreldrene kan og vet. Da er det godt å lære nyttige ting fra deres radioprogram. 
Det mest oppmuntrende med lyttergruppen vår er at den vokser. Stadig flere ønsker å høre 
programmene og lære om Gud. Jeg ber om at Gud må sørge for oss og at de i lyttergruppen 
vår får tid til å tilbe Gud.  

Men Gud må ha rørt ved 
hennes hjerte. Hennes 
holdning endret seg i alle 
fall totalt. 

Tilbakemeldinger

KAMBODSJA
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KINA

Slik ser nettbrettet ut. Han som holder det er en av hovedarkitektene bak 
design, utvikling og produksjon. Det er et fantastisk verktøy som nå tas i 
bruk, og bare Gud vet hva det vil bety for den kristne kirken i Kina.

Kinesisk sensur stanser 
ikke teologi-undervisning

– Vår nettside for teologi-undervisningen (SOTA) i Kina ble blokkert i juni i 
fjor. Heldigvis var det nye nettbrettet klart, stappfullt av ressurser som bøker, 
illustrasjoner og lydfiler til hjelp i studiene. Nye studenter registreres hele tiden.

Det er William Tsui, lederen for SOTA, som forteller dette. 
Undervisningen er basert på vårt tidligere konsept kalt 
Seminary on the air, teologisk undervisning via radio. 
Problemet med dette opplegget var at dersom en student 
gikk glipp av en episode, så var det hele to år til neste 
gang den samme episoden ble sendt på lufta. I 2012 
utarbeidet vår partner i Kina et nytt konsept med bruk 
av mediespillere og Internett. Dette resulterte i at antall 
studenter tok seg kraftig opp. Ved utgangen av 2016 var 
det registrert 1731 aktive studenter. 188 studenter fullførte 
eksamen i løpet av året. 

En av studentene skriver: 
SOTA-studiet har styrket min tro. Jeg er mer trygg og klar på 
hva jeg tror på. Jeg har lest Bibelen mange ganger, men jeg 
har aldri før blitt presentert for bibelske sannheter på en så 
systematisk måte. Dette motiverer meg til videre studie av 
Bibelen og drar meg nærmere Gud. 

Det jobbes nå med å få på plass et stort bibliotek 
tilgjengelig via Internett. Så langt har SOTA-staben funnet 
80 gode teologiske lærebøker som kan lastes ned fra 
Internett i Kina. Målsettingen er å gi teologistudentene 
tilgang til mellom 500 og 1 000 bøker. Dette biblioteket 
kan bidra til at teologistudiet blir godkjent som en 
offisiell utdannelse. SOTA-ledelsen er i dialog om dette 
med et kirkenettverk i Kina som består av 2-3 millioner 
medlemmer, og som har 5 000 pastorer på fulltid. For 
tiden er over 400 av SOTA-studentene fra nettopp dette 
kirkenettverket. – Vi håper og ber om at vi kan signere en 
avtale i løpet av 2017, sider leder av SOTA. Etter hvert vil 
man også se på et samarbeid med universiteter i Nord-
Amerika. 

Tekst: Harald Endresen
Foto: Norea

Den kristne kirke i Kina vokser raskt, og det er et stort 
behov for kvalifiserte ledere med grunnleggende teologisk 
utdannelse. De protestantiske teologiske seminarene i 
Kina klarer ikke å møte etterspørselen. En av de største 
fordelene med SOTA er at studiet kan gjøres på deltid, 
mens man er i jobb. Mange av studentene er involvert i 
menigheter – dermed får de praksis mens de studerer, og 
de får umiddelbart tatt i bruk det de lærer.  



8

Evangeliet når 
lenger i Kina

I mer enn 40 år har Norea støttet radioevangelisering mot unådde kinesere. 
Nå vil vi nå enda lenger både gjennom radio og internett. 

Millioner av kinesere har media som sin eneste kilde 
til åndelig påfyll eller til i det hele tatt å høre evangeliet. 
Grensene som forsøker å holde Guds Ord ute er 
mange. Det kan være kulturelle, politiske, religiøse eller 
sosiale murer. Eller det kan som i dette tilfellet være 
fysiske stengsler, slik som fengselsmurene som omgir 
radiolytteren som skrev slik til Noreas samarbeidspartner: 

- Etter at jeg hadde lyttet til deres programmer i seks 
måneder, begynte Gud å endre tankesettet mitt. Jeg 
takker Herren for Hans velsignelser. Han kastet et 

redningstau til meg slik at jeg fant Hans vei for meg. 
Hver gang jeg lyttet til et vitnesbyrd ble hjertet mitt fylt 
av glede, og litt etter litt ble sjelen min satt fri fra mørket 
som hadde omgitt meg. Mitt liv er nå fylt med håp, og jeg 
har lært at jeg har en himmelsk Far som passer på meg. 
Jeg vil aldri vende tilbake til fortiden. Jeg er omsluttet av 
kjærligheten til vår himmelske Far, selv om jeg sitter bak 
høye, kalde murer.

Nye sendeplattformer
Noreas partner på Taiwan, Voice of Salvation (VOS) 
har helt siden 1974 nådd kinesere med kristne 
radiosendinger. Nå gjør organisasjonen sammen med 
Norea noen nye grep for å møte dagens utfordringer på 
fastlands-Kina. Etter flere års kringkasting fra øya Guam 
i Stillehavet, vil vi i løpet av 2017 flytte sendingene til 
Far East Broadcasting Company (FEBC) som sender 
fra Filippinene. Grunnene til dette er flere, men det 
baserer seg først og fremst på en grundig evaluering av 
dagens sendeplattform sammenliknet med den nye. For 
Norea er det viktig å sikre at vi når lengst mulig ut med 
våre prosjekter, og at den støtten vi gir er mest mulig 
kostnadseffektiv. Basert på dette falt valget på FEBC som 
er en kjent og solid partner i Asia. 

Internett og radio
Kinesiske myndigheter har i sin vurdering av media 
definert internett som det femte av de største områdene 
som har med nasjonal sikkerhet å gjøre. Dette forteller 
noe om at internett er blitt en stadig viktigere plattform 
også i Kina, og mange mennesker kan nås med evangeliet 
nettopp via programdistribusjon på internett og annen 
internettevangelisering blant annet gjennom sosiale 
medier. Men det sier også noe om hvor sårbart dette er. 
Myndighetene kan når som helst velge å begrense eller 
stenge muligheten for internettevangelisering.

Brad Yu bor på Taiwan, og sammen med staben hans produserer de og 
sender radioprogrammer som når hele Kina.

Av: Jostein Sæth
Foto: Norea

KINA
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-  Derfor må vi fremdeles prioritere radiosendinger via 
kortbølge i tillegg til at vi utnytter disse nye mulighetene, 
sier direktør Brad Yu for VOS, Noreas partner på Taiwan.  

Brad Yu forteller også at kortbølgesendingene er ekstra 
viktige for kinesere som bor på landsbygda der andre 
muligheter er begrenset. Dette brevet kom nylig fra en lytter:

- Radioen er den eneste kilde til åndelig mat for meg. 
Hørselen min svikter og legen min anbefaler meg å ikke lytte 
til radio. Men jeg klarer ikke å la være. Siden jeg tok imot 
Jesus i 1997 har jeg lyttet jevnlig, og det er blitt en vane. Dette 
er det mest dyrebare i livet mitt, og jeg kan ikke la være… 

Barne- og familieprogrammer
Norea sine prosjekter i Kina setter barn og familier i sentrum. 
Barneprogrammet Popcorn har i en årrekke vært svært 
populært både blant barn og voksne. I tillegg produseres 
radioprogrammet Our Time (Vår tid), som retter seg mot 
familier. Det gjøres også opptak av vitnesbyrdene til kristne 
kinesere. Disse distribueres via nettsider og CDer som 
kinesiske kristne kan dele med ikke-kristne venner. 

Bibelopplæring
Siden oppstarten i 1974 har vi vektlagt bibelopplæring 
av lyttere som tar kontakt. Dette gjøres gjennom et 
korrespondansekurs. I samarbeid med en rekke andre kristne 
organisasjoner har mange kinesere gjennom 40 år fått 
bibelundervisning. Mange av disse har ikke hatt noen andre 
måter å tilegne seg kunnskap om kristendommen på. Denne 
tjenesten har også betydd mye for mange i kinesiske fengsler. 
En av dem skriver slik i sin tilbakemelding:

- Bibelundervisningen har hjulpet meg til å være villig 
til å gå på troens vei. Jeg har blitt plassert midt i Jesu 
kjærlighet, og nå er jeg villig til å bruke mitt liv her på 
jorda i tjeneste for Gud. Når jeg møter fristelser, kan jeg 
overvinne dem gjennom å be. Jeg vil leve livet mitt slik 
Herren ønsker. Må Jesus Kristus være med meg alltid og 
la mitt sårbare hjerte bli sterkt.

Bønnesvar
I 2016 opplevde VOS å bli tatt av luften i en region på 
Taiwan. Mange av de faste lytterne der er i fengsel, 
og det tok ikke lang tid før disse begynte å etterlyse 
radioprogrammene.

- Vi gjorde det vi kunne for å finne alternativer til FM-
sendingene vi hadde hatt i denne regionen, og det 
lyktes oss omsider å få på plass en avtale med to 
mellombølgestasjoner, forteller direktør Brad Yu.

Klagebrevene fra lytterne fortsatte imidlertid å komme, 
og det viste seg at radiosendingene ikke nådde inn 
bak fengselsmurene på samme måten som FM-
sendingene. Det ble gjort mye for å finne ut hvorfor, 
slik at de mange lytterne kunne få tilbake sendingene 
sine. På slutten av 2016 kom endelig forklaringen. 
Det viste seg at fengselsmurene har blitt utstyrt med 
elektriske støysignaler for å hindre at de innsatte bruker 
mobiltelefoner ulovlig. Disse støysignalene blokkerer 
også radio- og TV-signaler. Forsterkere for FM-sendinger 
hadde blitt installert slik at radiosignaler skulle slippe 
gjennom murene, men det var ikke etablert noe 
tilsvarende system for mellombølgesendinger. 

- Dermed måtte vi på nytt begynne å lete etter nye 
FM-stasjoner vi kunne samarbeide med. Rett før jul 
kom bønnesvaret. Vi fikk på plass en avtale med to 
radiostasjoner som nå gir oss bedre dekning enn før. 
Siden 1. januar i 2017 har vi sendt på disse to kanalene. 
Bare to uker etterpå kom det nye brev fra lytterne innenfor 
murene om at de nå på nytt kunne lytte til de evangeliske 
radioprogrammene, forteller en lykkelig Brad Yu som 
gjerne vil uttrykke sin takk for forbønn og støtte til 
mediearbeidet som drives for å nå kineserne.

- Vi takker Gud for det Han gjør gjennom arbeidet og for 
den ledelsen Han gir oss, avslutter Brad Yu.

Smart-telefon har en eksplosiv 
økning også i Kina. Internett-bruk 
øker, og da er det viktig å være på 
plass med gode løsninger slik at den 
oppvoksende generasjonen i Kina 
kan få hørt om Jesus. 

Vil du være med å be om at det 
kinesiske folk må fylle livet med en 
relasjon til Jesus i stedet for å fylle 
livet med ting?

Hver gang jeg lyttet til et 
vitnesbyrd ble hjertet mitt 
fylt av glede, og litt etter 
litt ble sjelen min satt fri fra 
mørket som hadde omgitt 
meg. Mitt liv er nå fylt med 
håp, og jeg har lært at jeg 
har en himmelsk Far som 
passer på meg. 

KINA
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Nybrottsarbeid 
i Indonesia

Da jeg for noen år siden bodde i Indonesia, som utsending for NLM, kjørte jeg 
en dag bak en minibuss. På bakruta sto det med store bokstaver: Ora et labora. 
De latinske ordene betyr: be og arbeid. Eieren av minibussen er en av mange 
indonesiere som har lært Jesus å kjenne, fordi han møtte kristne som var villige 
til å dele sitt kristne vitnesbyrd med ham.

Av: Per Birkeli
Foto: Norea

Uvitenhet om hvem Jesus er
Ifølge Operation World er det mer enn 750 ulike 
folkegrupper i Indonesia. Organisasjonen Joshua 
Project regner 200 av disse med blant de minst nådde 
folkegruppene i verden. I mange tilfeller gjøres det 
store anstrengelser for at kristne ikke skal få anledning 
til å komme på besøk for å forkynne Guds Ord. Men 
dette skyldes naturligvis uvitenhet om hvem Jesus er og 

manglende kjennskap til den kristne tro. Når mennesker 
får lære Jesus å kjenne, og den kristne tro slår rot i et 
nytt område, spørres det ofte: hvorfor kom dere ikke før? 
Alle som tar imot Jesus som sin Frelser og Herre vet at 
virkelig frihet kun kan oppnås gjennom å frivillig la seg 
binde til Ham – han som kan sette mennesker fri både fra 
synd og skam, og berge oss fra en evig fortapelse.
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Så er det en velkjent sak at det som 
oftest er enklere å utbre evangeliet i 
områder der den kristne tro allerede 
har slått rot enn å bringe det kristne 
budskapet ut til unådde folkegrupper. 
Indonesia er naturligvis heller ikke 
noe unntak i så måte. Det kreves med 
andre ord stor besluttsomhet og sterk 
vilje til å prioritere når evangeliet skal 
forkynnes i nye områder. 

Alle folkeslag
De latinske ordene på bakruta til 
bussen er en påminnelse om at vi 
fortsatt har en jobb å gjøre. Jesus 
gjorde det klinkende klart at evangeliet 
skal bli forkynt for alle folkeslag før 
enden på vår tidsalder. Derfor må vi fortsatt drive misjon. 
Evangeliet må bringes videre ut til stadig nye områder – 
også til områder der mennesker forsøker å stenge Kristi 
vitner ute. 

En av de minst nådde folkegruppene
Norea er i samarbeid med NLM og to lokale 
organisasjoner i gang med å meisle ut en målrettet 
plan for å nå ut med evangeliet til en av de minst nådde 
folkegruppene i Indonesia. Folkegruppen teller om lag 3 
millioner mennesker, og er slett ikke enkel å nå. Mange 
misjonsstrateger regner tvert imot nettopp denne etniske 
gruppen for å være en av de aller mest krevende av alle 
de unådde folkegruppene i Indonesia. Men vi tror at 
vi har redskapene som trenges for å bryte nytt land for 
Herren også her.

Media og personlig kontakt
Gjennom personlig kontakt og målrettet bruk av radio 
eller andre medier, vil vi gi dem praktisk veiledning 
for dette livet. Lokalbefolkningen vil få gode råd om 
eksempelvis helse/hygiene, rent drikkevann, jordbruk og 
familierelasjoner. Samtidig vil vi søke anledninger til å 
dele evangeliet med dem, for å gi dem håp om et evig liv 
ved troen på Jesus – verdens frelser.

Det er sterk motstand mot den kristne tro blant disse 
menneskene, og arbeidet regnes som svært sensitivt. 
Av den grunn må vi avstå fra å røpe detaljer om hvilken 
folkegruppe det her er snakk om. Vi håper at det likevel vil 
være mange som engasjerer seg i bønn for dette arbeidet!

Dette unådde folket trenger din støtte 
For å ha håp om å lykkes i dette arbeidet trenger vi 
imidlertid mye støtte fra misjonsvenner i Norge, både 
i form av bønn og penger. Noen må være villige til å 
legge fundamentet for prosjektet gjennom konkret, 
målrettet og vedvarende bønn. Samtidig må noen 
være villige til å investere penger for å finansiere 
satsingen. 

Vil du være med på å gjøre det mulig å bringe 
de gode nyhetene ut til denne indonesiske 
folkegruppen? Som forbeder for prosjektet,  
som giver eller kanskje begge deler?

Slike bygg er det mange av rundt omkring i 
Indonesia. Taket gir skygge fra den stekende 
varmen, og plattformen er et bord om dagen til å 
spise, leke eller arbeide på. Om natten blir det en 
seng, trygt for slanger og andre krypdyr.

INDONESIA
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Fra toller  
til teolog

Andre japanske 60-åringer 
går av med pensjon og nyter 
rolige dager med hobbyer og 
reiser. Denne pensjonisten 
ble radiomisjonær!

JAPAN
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Masakazu Kanji ble nesten pensjonist før han en dag på tollerkontoret i 
Kobe ble engasjert i radiomisjon i Japan. Han hadde drømt om å drive med 
radio siden guttedagene. I 2011 ble tolleren Kanji administrasjonssjef på 
mediesenteret «Lys til hjertene» i Kobe.

Av: Kari Opperud
Foto: NLM

Masakazu Kanji ble født i Osaka i 1951. Da han gikk på 
videregående skole, drømte han om å få seg jobb på en 
radiostasjon. Han var medlem av en radioklubb på skolen 
og elsket å lage programmer. Hjemme opprettet han en 
mini FM-stasjon og sendte musikk. Dessverre var det 
ingen radiostasjon som ville ansette ham. I stedet havnet 
han i et havnetransportfirma, hvor han fikk jobb som 
toller. 

Traff kona
– I dette firmaet traff jeg min kjære kone, forteller Kanji, 
og da han var 32 år ble både han og kona døpt på samme 
dag. Mange år senere, mens Kanji fortsatt fortollet varer i 
samme firma, kalte Gud ham til å slutte. Kanji smiler litt 
og legger til: – Akkurat som Matteus, tolleren i Bibelen. 
Begge var tollere, begge ble oppsøkt av Jesus mens de 
var på jobb, og begge ble kalt til tjeneste. Som 57-åring 
begynte han å studere teologi på det lutherske seminaret 
i Kobe. 

–  Andre japanske 60-åringer går av med pensjon og 
nyter rolige dager med hobbyer og reiser. Jeg var da 
ferdig med 3 års studier og stod på startstreken til ny 
jobb, forsetter Kanji. – Jesus ledet meg til mediesenteret 
i Kobe, der jeg endelig fikk begynne med det jeg hadde 
drømt om siden guttedagene; radioproduksjon. 

Guds veier er uransakelige
På årsmøtet i 2015 ble Masakazu Kanji innviet til pastor 
i Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK). Ved 
siden av radioarbeidet har han vært pastor i Rokko Island 
menighet i Kobe, men fra april 2017 blir han pastor i 
Himeji Higashi menighet. Kanji er en hardtarbeidende 
«pensjonist» som brenner for at japanere må bli frelst, og 
han tror radio er et glimrende medium til å nå millioner 
av japanere med evangeliet. Fortsatt lytter mange til AM 
og FM-sendinger, selv i vår tid hvor internett overtar mer 
og mer. 

Hilsen til misjonsvennene i NOREA 
– Takk til hver enkelt misjonsvenn for mange års 
innsats i bønn og givertjeneste! Takket være dere har 
vi kunnet sende kristne radioprogrammer i snart 50 år. 
Jeg håper dere ikke glemmer oss, men fortsetter å be 
om at evangeliet gjennom radiobølgene må nå ut til det 
japanske folk! Slik hilser Kanji oss, og legger til et sitat fra 
apostelen Peters første brev, 1:25: 
Men Herrens ord varer til evig tid.

Administrasjonsleder, Masakazu Kanji (t.h.), sammen med formannen  
i styret for radioarbeidet, Ryuichi Maekawa (t.v.)  

Til venstre: Masakazu Kanji  på kontoret 

Takk til hver enkelt misjons-
venn for mange års innsats i 
bønn og givertjeneste! Takket 
være dere har vi kunnet sende 
kristne radioprogrammer i 
snart 50 år. 

JAPAN
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Ensom kristen på øde øy
Som eneste kristen bodde Jiro Maeada sammen med familien sin på en øde øy 
i flere ti-år. Radioprogrammet Lys til hjertene hver morgen ble hans eneste kilde 
til forkynnelse og bevarte troen hans. 

Av: Kari Opperud
Foto: NLM

Jiro Maeda ble opprinnelig 
født i en liten bygd i Okayama 
fylke. En familie i nabolaget 
var spesielt hyggelige. Først 
trodde han de var snille fordi 
de hadde god råd, men etter 
hvert forstod han at de var 
kristne. Han undret seg over 
hva kristendom var for noe, 
og bestemte seg for å finne 
ut mer da han senere flyttet 
hjemmefra for å arbeide. På 
det nye stedet var det nemlig 
en kirke i nærheten. Det endte 
med at han ble døpt der. 

Litt senere ble Maeda introdusert for ei jente. Hun var 
datteren til eieren av Tsurujima, en liten øy i Seto Naikai 
(innlandshavet mellom Honshu og Shikoku). Den unge 
mannen giftet seg med henne og flyttet ut på øya. Han 
ble adoptert inn i familien Maeda, og skiftet derfor, i tråd 
med japansk skikk, til deres etternavn. 

En øy uten strøm
Maeda slo seg til ro på øya. Det var ikke strøm der. 
Dagene gikk med til hardt kroppsarbeid. Arbeidsmengden 
plaget ham ikke, som bondesønn var han godt vant til 
å jobbe. Men i hjertet følte Maeda et stort savn etter 
kristen forkynnelse. En lang rotur fra øya til fastlandet var 
uaktuelt på søndag formiddager. 

Transistorradio og masse batterier
Familien han var giftet inn i, var ikke kristne. Maeda lurte 
på hvordan han skulle klare å holde sin tro i live der på 
øya. En dag fikk han vite om et kristent radioprogram 
kalt Lys til hjertene. Han bestemte seg for å kjøpe en liten 
transistorradio og masse batterier neste gang han var på 
fastlandet. 

Disse programmene ble etter hvert Maedas daglige 
gudstjeneste. Gjennom flere tiår var radiosendingene 

hans eneste kilde til forkynnelse, og Maeda forteller selv 
at de var årsaken til at han ble bevart i troen. 

Flyttet til byen
På 1990-tallet forlot Maeda den lille øya og flyttet til byen 
Ako. Når han syklet til sentrum for å handle, oppdaget 
han en kirke. Men han våget seg ikke inn. Menighetsliv 
var blitt noe fjernt, selv om han hadde beholdt troen. 
En dag stod det en plakat utenfor denne kirken: Besøk 
av radiopastor Shigeru Masaki. Det ville ha vært kjekt å 
møte radiostemmen personlig og takke for alt han hadde 
fått høre i årenes løp, tenkte Maeda. Men å våge seg 
inn...! Han ventet heller utenfor ved en bil som var Kobe-
registrert. Maeda regnet nemlig med at det var Masakis 
bil, siden radiokontoret er i Kobe. Men det varte og rakk, 
og ingen Masaki dukket opp. Til slutt kom eieren av bilen 
for å kjøre hjem. Det viste seg at det var en helt annen 
person enn radiopastoren. Masaki var reist derfra for 
lengst.

Heldigvis gav ikke Maeda opp. Dette ble starten på å 
komme seg over dørstokken i Ako lutherske kirke! Da 
han endelig våget seg inn, ble han hjertelig mottatt. Han 
har i ettertid fått møte Masaki mange ganger, og er blitt 
medlem av menigheten.

Trofast støttespiller
Maeda er veldig sprek og kommer alltid syklende til 
kirken. Han er nå 89 år gammel! Rett som det er står 
sykkelen hans parkert utenfor kirken, også på hverdager. 
Ugress på kirkens parkeringsplass får ikke være lenge 
i fred før Maeda kommer og fjerner det! Han kommer 
i god tid hver søndag morgen, finner ei rake, og fjerner 
blader på fortauet utenfor kirken. Hørselen er ikke helt på 
topp, men han har godt humør, og han er raus med gaver 
til Guds rike. 

Radiosendingene bevarte ikke bare Maeda i troen, 
de gjorde ham også til en misjonsvenn og trofast 
støttespiller både i radioarbeidet og i lokalmenigheten. 

Jiro Maeda, 89 år (12.10.2015). 
Her på den årlige turen til øya 
hvor han bodde i flere tiår. Nå 
er øya ubebodd.

JAPAN
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Egen app for Sentral-Asia
Nathaniel møtte Jesus og ropte ut: Du er 
Guds Sønn, du er Israels konge! (Joh. 1:49). 

Av: Harald Endresen
Foto: TWR

Det er vårt ønske at tusener i sentral-Asia også skal rope 
ut disse ordene om Jesus! Du er Guds Sønn, Israels 
konge! Historien om Nataniel i Bibelen begynner med 
at Filip forteller om sitt møte med Jesus. Akkurat på 
den samme måten er vi som ber og støtter arbeidet i 
Sentral-Asia moderne ”Filiper.” Vi er med å fortelle om 
Jesus, så håper vi at mange er som Nathaniel og tar 
imot budskapet og kommer til tro. Dette skriver leder av 
Noreas arbeid i Sentral-Asia. Vi kaller han for Johannes, 
av sikkerhetsmessige årsaker. 

Han forklarer i sin siste oppdatering til Norea at 
radiobølgene når spesielt godt og sterkt ut i Fargana-
dalen. Den er nesten 300 km lang og 110 km bred, og 
20% av hele befolkningen i Sentral-Asia bor her. Dalen 
dekker deler av Usbekistan, som er et av landene Norea 
er engasjert i. I tillegg brukes appen MOST flittig. Den 
er full av gode radioprogrammer, og mange har lastet 
den ned og bruker den aktivt. Johannes forteller om en 
kvinne fra Kirigisistan som nå bor i Moskva. Hun kan ikke 
komme seg til gudstjeneste for hun må se etter sin baby. 
Derfor mottar hun sin forkynnelse via appen MOST. 
Hun skriver: Jeg hører flotte serier om famile og tro. Jeg 
vil høre mer om dette. 

I en annen by møtte vi en kvinne som kom til 
gudstjeneste for første gang. Johannes  presenterte seg 

selv og spurte om hun hadde hørt om Gud før eller kjente 
Jesus? Hun svarte at hun har hørt om Gud gjennom 
radioprogrammene, og var så forbløffet over at det var 
radioprogram på hennes språk. Vi snakket sammen om 
programmene, og hun fikk med seg en CD og et ark med 
informasjon. Hun tok glad imot dette. Vi så ikke noe mer 
til kvinnen, og hørte etter hvert at mannen nektet henne 
å gå på flere møter. Vær med å be for denne søkende 
kvinnen. Vi håper hun kan lytte til radiosendingene. 

Norea støtter produksjon og sending av Håpets 
Kvinner på Turkmensk og Usbek. Vil du være 
med å be for følgende: 

• Vekkelse i Sentral-Asia
• Fred og stabilitet i området
• At flere må få hørt om radioprogrammene, 
 eller laste ned appen vår
• At produksjonsteamene kan bevare 
 inspirasjonen og håpet, selv om 
 tilbakemeldingene er få. 

Kvinner samles ofte i grupper som dette og spiser et måltid sammen, 
samtidig som de ber og deler hverandres byrder og utfordringer i livet.
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Nytt fra 

Nord-Korea
Vi sender fortsatt flere programmer hver dag til våre kristne søsken i Nord-
Korea. Programmet sendes på mellombølgen kl. 23.00 hver kveld, og varer 
opptil 1 time. På grunn av forfølgelse og intens overvåkning får vi svært få 
tilbakemeldinger, men livet går sin gang i det lille landet som grenser mot Kina 
og Russland. 

Tekst og foto: Norea Mediemisjon

Nå er det vinter i Nord-Korea, og da er det ofte svært 
kaldt. I nord fyrer mange med ved, og i sentrale områder 
brukes det kull. Det meste av brenselet går til oppvarming 
av boligen, derfor får de sjelden vasket seg i varmt vann. 
Da føles vinteren enda kaldere. For å overleve er mange 
også avhengig av at de lagde nok ”kimchi” i november. 
Kimchi består av sterkt krydrete salatblader som lagres i 
store leirkrukker. Krukkene står under bakken for å unngå 
frost, og de lager nok til hele vinteren. 

Som regel hører vi mest om militære aktiviteter og 
politiske utspill i nyheter om landet, men de fleste folk i 
Nord-Korea lever vanlige liv. Kvinnene lager mat og går 
på jobb, og mennene går på jobb. Barna går på skole, og 
vanligvis har de fri fra skolen i januar og februar. WHO 
melder at heldigvis er de fleste i landet vaksinert mot 

hepatitt og andre alvorlige smittsomme sykdommer. 
Dessverre lider mange av øyesykdommer fordi det finnes 
bare 972 øyeleger til 23 millioner mennesker. 

Kristne forretningsfolk
Det er også en del kristne forretningsfolk som bor i Nord-
Korea. Disse driver forretninger og fabrikker. De har ikke 
lov til å fortelle om sin tro, men kanskje skinner deres 
ekte kristne integritet og karakter gjennom i måten de 
driver forretninger på og lever sine liv. Kanskje ser deres 
arbeidere en forskjell på deres kristne eier sammenlignet 
med andre eiere i Nord-Korea, og blir på den måten 
trukket mot Jesus. En gang i fremtiden ber og håper vi at 
det skal bli mer frihet for kristne. 

Typisk landsbygd i Nord-Korea.
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Nord-Koreas kristne historie
En gang var det mange kristne i landet, men da Kim 
Il-Sung tok makten i 1948 startet forfølgelsen. I 1950 led 
mange kristne martyrdøden for troen på Jesus. Med jevne 
mellomrom har myndighetene slått hardt ned på kristen 
aktivitet. I 1990-årene ble mange arrestert og drept, og 
de siste 5 årene har forfølgelsen av kristne økt merkbart 
under den sittende president. Vi vet ikke navnene deres, 
men vær med og be om at deres død kan føre nye til 
Kristus. Det har historien ofte vist, at dess mer kristne 
forfølges, dess flere blir kristne. 

Vi vet det er en kristen undergrunnskirke i landet, men 
de har det svært tøft. For mange er radioprogrammene 
vi sender eneste kilde til kristen undervisning. Et 
spørsmål mange har er hvordan de skal få fortalt sine 

barn om Jesus. Barna går på statlige skoler, og hvis 
et barn uheldigvis sier noe om Jesus på skolen, kan 
barnet, foreldre og besteforeldre bli arrestert og sendt i 
konsentrasjonsleir. Derfor våger mange foreldre ikke å si 
noe om sin tro til barna sine før de er voksne, men da er 
det ofte for sent. Hver dag, fra barnehage til universitet, 
blir de tvunget til å tilbe landets presidenter. 

Vil du be om at:
•  Barna beskyttes mot indoktrineringen
•  Jesus oppleves nær for de kristne i fangeleirer
•  Kristne ellers i landet får mot til å peke på Jesus 
 med sine liv
•  Styresmaktene må bli påvirket av Guds kraft til 
 å styre landet klokt

Det koster 200 kr pr 15 minutt med 
radioprogram vi sender til Nord-Korea. 
Her er noen av programmene som 
sendes:

• Bibelundervisning
• Gudstjeneste hver søndag
• Musikkprogram
• Program om og med bønn
• Opplæring for søndagskolelærere
• Håpets Kvinner 
• Veiledning for forfulgte kristne

Her tilberedes ”kimchi,” salatblader sterkt krydret for å ikke 
råtne mens det lagres i krukker under jorden.

NORD-KOREA
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Elektronisk signering 
Det er nå enklere enn noen gang å inngå avtale om fast givertjeneste til Norea (AvtaleGiro). Gå inn på norea.no, velg 
«Hva kan du gjøre» - og klikk ”Fast Givertjeneste.” Resten er selvforklarende. Du kan også velge å gi en enkeltgave via 
samme side på norea.no.

PS: Alle som tegner en slik avtale (200 kroner eller mer pr måned) blir med på en årlig trekning av en tur til et av 
Noreas misjonsland. 

Fra 1. Mars i år er Svein Anton 
Hansen ansatt i Norea i 50%. 
Han skal blant annet være 
hovedgjest i en ny serie Norea 
har startet: Spørsmål og svar. 
Her tar vi fatt i spørsmål mange 
strever med i hverdagen, og Svein 
Anton ser på hva Bibelen sier om 
til tider svært krevende spørsmål. 

Noreas nye TV-sider
I flere år har Norea produsert ulike videoer og TV-
program. Dette har ligget litt spredt rundt på ulike sider, 
men nå har vi samlet alt på ett sted, noreatv.no
 
Her finner du korte og lengre videoer fra vårt 
internasjonale arbeid, forkynnelse, og TV-program. 
Filmene presenteres i oversiktlige kategorier, og du kan 
sortere etter lengde, mest sett osv, eller søke på stikkord. 
Denne siden er en kjemperessurs for deg som trenger å 
bli inspirert i din tro, eller ønsker å vise et glimt av misjon 
for venner, i bibelgruppen eller på et møte.

smånytt

I tillegg til å være med på dette, vil han bidra til Noreas 
kjente andaktserie på lokalradioer i 35 år, Over en åpen Bibel. 
Svein Anton Hansen får rollen som Noreapastor sammen 
med Asbjørn Kvalbein, og vil produsere innhold både på de 
nye TV-sidene, og noreapastoren.no, som hittil er Noreas 
mest besøkte nettside. Han er også med oss på Noreas 
bibelcamp Sørlandssommer, som skjer på Drottningborg 
VGS rett utenfor Grimstad fra 24 – 30. Juli i sommer.

Nyansatt Svein Anton Hansen
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Økonomirapport mars 2017
Av: Per Birkeli

Budsjettet for 2016 ble satt opp med et forventet 
overskudd på 689 789 kroner. I og med at gavene 
utover våren var som forventet, og at Norea hadde 
et visst overskudd året før, hadde vi nå muligheten 
til å overføre langt mer penger til misjonsprosjekter 
i andre land enn det som var budsjettert. Følgende 
ekstraordinære tilskudd ble bevilget i 2016:

• 900 000 kroner i ekstraordinær støtte til  
 TV-arbeid i Tyrkia 
• 400 000 kroner til kjøp/utrustning av et nytt 
 skolesenter i en flyktningleir i Libanon
• 400 000 kroner til bygging av nytt radiostudio 
 i Kirgisistan, Sentral-Asia
• 80 000 kroner i tilskudd til en TWR-konferanse 
 for partnere i Øst-Europa og Sentral-Asia

• 30 000 kroner for å opprettholde  
 engasjementet til en sentral medarbeider  
 i TWR Polen

Som følge av disse ekstraordinære overføringene 
brukte vi opp overskuddet fra 2016, og tok resten 
fra vår egenkapital. Alt av Noreas arbeid er basert 
på innsamlede midler. Vi får ikke store overføringer 
fra offentlige bistandsbudsjetter, slik mange andre 
organisasjoner gjør.
 
Vi og våre partnere i Asia, Midtøsten og Afrika er 
helt avhengig av forbønn, og økonomisk støtte, fra 
enkeltpersoner som deg. Takk for dine rause gaver 
til mediemisjonen.

smånytt

Velkommen til Sørlandssommer 2017

Bibeltimer med Svein Anton Hansen, mens barn og unge 
har eget opplegg fordelt på flere aldersgrupper.
 
Familiemøter hver kveld etter middag. I år kommer en 
familie fra Libanon. De produserer et kristent barne-tv 
program som sendes på TV over hele Midtøsten. Over 10 
millioner barn ser på denne kanalen.
 
Musikken ledes av Elisabeth Lillebø Sæth. Hun har med 
seg flere frivillige som gjør møter og samlinger til en fest 
av musikk.
 
Senkveld er et arrangement for de litt eldre, etter at barna 
er i seng. Her blir det litt lovsang før vi forteller fra noen av 
de vanskeligste misjonsoppdragene Norea er engasjert i.
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Brettseiling er et nytt tilbud i år du kan melde deg på. 
I tillegg blir det som vanlig strandkos med is, tubing, 
vannski, og på ettermiddagen mulighet for ballaktiviteter.
 
En ateist kommer for å dele sin historie om hvordan han 
ble kristen. Han vil også utfordre oss på hva han skulle 
ønske kristne hadde fortalt ham da han var ateist.
 
Ungdommer er spesielt velkommen til aktiviteter som 
“Mission Impossible”, grensekontroll, vannski, kanskje 
Paintball og mye mer. Men viktigst blir den engasjerende 
forkynnelsen som utfordrer på krevende tema i dagens 
samfunn, og hva Bibelen sier om dette. Vi håper at uka 
kan bli en vekst i egen tro, og gi frimodighet til å dele sin 
tro med andre.
 
Overnatting og påmelding: Du kan booke rom med 
og uten bad, eller camping. Du kan få kjøpt frokost, 
nistepakke til lunsj, middag og noe godt til kaffen på 
kvelden.

Meld deg på til Drottningborg VGS på tlf. 37 25 27 77.
Program finner du på norea.no 

24.–30. juli



Gavekonto: 8220.02.90158  Kontakt oss på tlf. 38 14 50 20 / post@norea.no

Unådd folkegruppe i Indonesia
Vi forbereder oppstart av kristne radiosendinger.
Vil du gi en startgave?

Bli fast giver?
Registrer deg på 

norea.no, eller ring oss 
på 38 14 50 20. 


