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Kjære misjonsvenn.
 

En av mine venner, en israeler på min egen alder, har følgende påstand i Facebook-profilen sin: «The 

world is a dangerous place» (verden er et utrygt sted). Israels befolkning har nok i det daglige adskillig 

større grunn til å tenke slik enn nordmenn flest. Men i en stadig mer global verden spres nyheter raskt. 

Uansett hvor i verden vi befinner oss, så overveldes vi daglig av dårlige nyheter fra nær og fjern. 

Mange nordmenn føler på en økende grad av avmakt og apati i møte med en stadig strøm av triste  

nyheter fra ulike kanter av kloden. Hvis NRK og andre sekulære nyhetsformidlere var vår eneste kilde til 

informasjon om det som skjer rundt om i verden, så ville trolig en enda større del av Norges befolkning 

ha slitt med angst og depresjon. Men heldigvis finnes det alternative kilder til informasjon. Norea  

Mediemisjon har en rekke internasjonale samarbeidspartnere, som alle har en ting til felles: De arbeider 

for at stadig flere mennesker skal få møte Jesus. Våre samarbeidspartnere sender stadig rapporter som 

forteller om at Guds rike går frem, og at nye mennesker tar imot Jesus som sin Herre og Frelser.

En av disse organisasjonene er Voice of Salvation (Frelsens Røst) på Taiwan. Helt siden norske utsending-

er i 1974 etablerte radiostasjonen, har Frelsens Røst brakt evangeliet ut over Kina, Midtens Rike. Millioner 

av mennesker har kommet til tro gjennom disse sendingene, og fortsatt er det stadig nye personer som 

kan vitne om at de takket være disse radiosendingene nå er Jesu venner og etterfølgere. På baksiden av 

dette bladet kan du lese tilbakemeldingen vi nylig fikk fra en av dem. 

Misjonsvenner i Norge og andre land gjør det mulig å drive mediemisjon. Jeg vil benytte anledningen  

til å bringe en varm takk til deg som på ulike måter tar del i dette arbeidet. Gjennom å gi penger til  

misjonsarbeidet, og ved å bruke tid i bønn for Norea Mediemisjon og våre samarbeidspartnere, bidrar  

du til å sikre at det også i tiden som kommer vil komme gode nyheter fra fremmed land. Gjennom gaver 

og bønn for arbeidet investerer du i skatter som ikke forgår.

Varme hilsener fra
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Hvem er vi?

Denne staben jobber hver dag for at de minst nådde i verden og her i Norge skal få hørt det frigjørende 

evangeliet om Jesus Kristus. Vi prøver å være et bindeledd mellom ulike partnere og forbedere og givere 

som støtter dette arbeidet. Uten enkeltgaver fra våre givere ville ingenting av de prosjektene du kan lese 

om i dette bladet vært mulig. Denne prosjektoversikten viser fruktene av vårt arbeid, samtidig som den 

minner oss om at vi er ikke ferdig enda.
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Tro gjennom TV 
Norea er engasjert i det kristne TV-arbeidet SAT-7. Vi ønsker å nå de over 600 millioner 

mennesker som bor i Midtøsten og Nord-Afrika med evangeliet. Vi har mer enn 14 millioner 

seere fordelt på fem kanaler. I 2014 tok over 180.000 personer direkte kontak via Facebook, epost, 

telefon og på andre måter. I mars og april i år hadde vi over en million visninger på YouTube.  

Norea ønsker å hjelpe kristne i området til å være frimodige vitner om Jesus. Samtidig er det 

viktig å bygge broer til majoriteten av befolkningen i regionen, som ikke er kristne. Produsentene 

av TV-programmene kjenner godt til kulturen og språket i disse landene. Kirker i regionen bruker 

TV-kanalen som et plattform når de driver opplæring i sine lokalsamfunn, og det overføres ofte 

direkte fra kristne arrangementer.

– Gud er glad i terroristene, og Gud er glad i meg. Jeg 

tilgir terroristene, selv om de har jaget oss på flukt. Det 

er den irakiske piken Myriam (10) som sier dette i et 

intervju med SAT-7. 

TV-innslaget har tatt den arabiske verden med storm, 

og millioner har sett videoen hvor den unge jenta 

forteller sin historie. 

Myriam ser regelmessig på de kristne 

barneprogrammene fra kanalen Norea samarbeider 

med. Programleder for den kristne barnekanalen SAT-7 

KIDS, Essam Nagy, intervjuet henne i en leir for internt 

fordrevne flyktninger i Irak, hvor hun nå bor. 

Vet at Gud passer på

– Jeg vet at Gud elsker meg, fordi han har passet på 

familien min. Ingen av oss har blitt kidnappet eller 

solgt, sier Myriam. Hun er ikke sint på Jesus selv om 

hun og familien lider. Programlederen, Essam Nagy, 

klarte ikke å skjule tårene sine etter at Myriam hadde 

delt sin historie. Da sa tiåringen trøstende: – Gråt ikke 

for oss. Dere gir oss håp gjennom TV-sendingene. Nå 

er det vår tur til å gi dere håp. Dette budskapet gir håp, 

og bare i 2014 tok over 5.6 millioner barn kontakt via 

Facebook.

Norea ønsker å fortelle barn i Midtøsten at Gud elsker 

dem. Dette budskapet står i sterk kontrast til det som 

blir formidlet på enkelte andre TV-kanaler i regionen, 

hvor barn oppfordres til å bli selvmordsbombere.

Flyktningen Myriam (10) ber for IS-terroristene
MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA

Kristendommens vugge stod i Midtøsten, men i århundrer 

har evangeliet vært brakt til taushet i dette området. 

Kristne er ofte isolerte, og leter etter felleskap med andre 

troende. Ekstreme islamistiske grupper som IS forfølger, 

driver bort, voldtar og dreper etterfølgere av Jesus. 

Befolkning: 

Under 1 % regnes som kristne.  

Islam er den dominerende religionen. 

Folketall for hele regionen: Over 600 millioner.  

Kilde: CIA World Factbook



PROSJEKT HANNA

Radioprogram som forandrer
Radioprogrammet «Håpets kvinner» har både et åndelig og et sosialt fokus. Programmet avslører 

årsakene til at kvinner lider fysisk, psykisk og sosialt. Mye av lidelsene skyldes undertrykking, 

overgrep og stigmatisering. Programmet tilpasses kvinners behov i området der det sendes. Både 

kvinner og menn som lytter får høre at de er elsket av Gud, og at de er verdifulle.

Bønnearbeid setter spor  
Bønn er ryggraden også i dette 

arbeidet, og en forutsetning for 

veksten vi ser i Prosjekt Hanna verden 

over. Hver måned lages en folder med 

bønneemner, som oversettes til rundt 

75 språk og distribueres i over 120 land 

verden over. Bønneemnene blir bedt 

for individuelt og i grupper. 

I Norge har vi et voksende antall 

bønnegrupper som møtes jevnlig 

for å be for Prosjekt Hanna og for 

hverandre. Antallet enkeltpersoner 

som mottar bønnekalenderen i posten 

eller på epost er også økende. Norea 

oversetter bønnekalenderen til norsk, 

og sender den ut til forbederne. Vi 

besøker også menigheter, forsamlinger 

og skoler for å oppmuntre til målrettet 

forbønn for verdens kvinner.

Håp for verdens kvinner

Norea er engasjert i kvinnearbeidet Prosjekt Hanna. Vi gir råd, 

oppmuntring og håp til kvinner gjennom radio og forbønn. 

Prosjekt Hanna er en verdenomspennende bevegelse, som 

strekker seg over 120 land og 65 språk. Norea samarbeider med 

verdens største mediemisjonsorganisasjon, TWR, om dette 

arbeidet. Noreas rolle er å følge opp syv land: Albania, Kenya, 

Tanzania, Etiopia, Kambodsja og to land i Sentral-Asia.



Albania er sterkt preget av et familiemønster der mannen er overhode. Kvinner regnes 

ofte som annenrangs borgere. Lavest på rangstigen er romkvinner, som mangler 

selv de mest grunnleggende rettigheter. Islam dominerer det religiøse landskapet. 

Folke-islam, ortodoks islam vevd sammen med overtro, er også i vekst. Likevel har 

en ung, liten kirke vokst fram i Albania etter kommunismens fall. Men kirken møter 

utfordringer, som at familier hindrer kvinner fra å gå på gudstjeneste. Norea støtter 

de lokale kirkene og de undertrykte kvinnene i Albania gjennom radioprogram og 

bønnearbeid.  

Befolkning: Islam 70,1%, kristne (deriblant ortodokse og katolikker), ca. 22%. Folketall: Ca. 2,8 millioner.  
Kilde: Store Norske Leksikon.

Mannen min er alkoholiker, og slår meg av og til. Men når han sover, kan jeg høre 
på radioen. Jeg liker spesielt godt programmet ”Hannas Bønnekalender,” og jeg 
ber sammen med programlederen. Tusen takk for dette programmet.”

Jeg fikk høre programmene deres ved en 
tilfeldighet. Takk for arbeidet dere gjør. Det er 
prisverdig. Dere forklarer Guds ord på en slik 
måte ingen andre før har gjort. Programmene 
gjør at sannheten åpenbarer seg for oss.”

Bønn og oppmuntring på lufta 
Norea er med på å finansiere radioprogrammene «Håpets kvinner» og «Hannas 

bønnekalender». Sistnevnte er et program der man ber for og med lytteren. Bønnegrupper, 

lytterkonferanser og besøk i menigheter er viktige arbeidsgrener for Prosjekt Hanna i Albania. 

Praktisk omsorg og hjelp, blant annet til romkvinner og enslige mødre, bidrar også til å gi nytt 

håp til Albanias kvinner.

Verken religionsfrihet eller menneskerettigheter har 

gode kår langs Silkeveien, den gamle handelsruten fra 

Asia til Europa. Kristendommen forbindes ofte med 

russisk kultur. Den lokale kulturen er dominert av 

islam blandet med lokal folketro, men tross forfølgelse 

vokser det fram en kristen kirke i Sentral-Asia.

Befolkning: Islam er den dominerende religionen.  

Russisk ortodoks kristendom praktiseres også. 

Folketall: Ca. 66,5 millioner.

I sentral-asiatiske land styres kvinners liv  

av familien. Unge ektepar bor hos 

ektemannens familie etter at de har blitt 

gift, og nygifte kvinner blir normalt tjenere i 

huset hos sine svigermødre og svigerinner.  

Respekt for de eldre er viktig i Sentral-Asia. 

Når livssituasjonen oppleves som slaveri, 

blir konsekvensene ofte alvorlige. Ekteskapet 

vakler, og de unge kvinnene lider både 

mentalt og fysisk. Vold i hjemmet er svært 

utbredt. Mange sentral-asiatiske kvinner føler 

seg derfor fanget i familieforhold hvor de 

blir misbrukt. Svært få tør å melde ifra om 

misbruk til politiet, da de selv kan få skylden 

for kriminelle handlinger begått mot dem. 

Programserien «Håpets kvinner» gir 

oppmuntring, helseinformasjon og Guds 

ord til kvinner i to land i Sentral-Asia hvor 

få andre kan nå inn med hjelp. Serien har 

form som en dialog mellom to kvinner. 

Vi tar opp viktige temaer som berører 

helse og hverdagsliv. Bibelske sannheter 

gjennomsyrer samtalen, og produsentene 

opplever at programmene er til stor trøst 

for lyttere som tar kontakt med dem. I 

tillegg får mange kvinner trøst og opplever 

Guds inngripen i livet ved å være med i 

bønnearbeidet. 

ALBANIA SENTRAL-ASIA



Kambodsja er ett av verdens fattigste land. Hele 38% av befolkningen 

lever under fattigdomsgrensen.  42% av alle jenter over 15 år har aldri 

gått på skole. I stedet må de jobbe på markene eller i fabrikker for å hjelpe 

sine fattige familier. Fattigdommens desperasjon tvinger mange kvinner 

og unge jenter inn i prostitusjon, og 60% av disse er smittet med HIV/ 

Aids.  Mange kvinner sliter økonomisk ettersom de forsørger sine familier 

alene. Kambodsja kalles ofte «enkenes land», fordi mange kvinner mistet 

sine menn under Røde Khmer-regimet på 70-tallet. Infrastrukturen er dårlig, og radio er ofte det eneste mediet man 

kan bruke for å formidle livsviktig informasjon. 

Befolkning: 96,4% buddhister. 2,1% muslimer. 1,3% kristne. Folketall: Ca. 15,2 millioner.   Kilde: Store Norske Leksikon.

Tanzania har opplevd stor kirkevekst og mange 

vekkelser siden norsk misjon kom til landet på 

1950-tallet. Likevel er det fortsatt store åndelige 

behov i landet. Kristne trenger å bli utrustet, mens 

ikke-troende trenger å høre for første gang at Gud 

elsker dem. Evangeliet har ennå ikke fått fotfeste i 

de sørlige provinsene, på kysten og på øygruppa 

Zanzibar.

Befolkning: På fastlandet er kristendom (30%) og 

islam (30%) de største religionene. På Zanzibar er 

99% muslimer. Folketall: Ca. 49,2 millioner.  
Kilde: Store Norske Leksikon

Programmet er til stor oppmuntring 
og har lært meg veldig mye. Jeg får 
mange nye tanker og ideer ved å lytte 
til de interessante temaene. Ikke minst 
lærer jeg om verdien jeg har som 
kvinne. Nå vil jeg gjerne være et godt 
eksempel for mine naboer.”

Siden Prosjekt Hanna ble lansert på Zanzibar, har den månedlige bønnekalenderen 
blitt distribuert i flere kirker hver måned. Kvinner blir oppmuntret gjennom «Håpets 
kvinner» -programmet som blir sendt hver tirsdag. I begynnelsen ville ikke eierne 
av radiostasjonen sende den andre delen av programmet, da det handlet om Jesus 
og frelsen, men nå sendes programmet i sin helhet. Det er grunn til å prise Herren!”

Kunnskap og frelse gjennom radio 
Radioprogrammet ”Håpets kvinner” sendes på khmer, det offisielle språket i landet. Programmet 

er todelt, og har både et åndelig og et sosialt fokus. Lytterne får opplæring i den kristne tro. En 

internasjonal bønnekalender som omhandler kvinners utfordringer verden over blir oversatt til 

khmer og brukes i flere bønnegrupper. Våre medarbeidere i Kambodsja legger også stor vekt 

på opplæring innen temaer som konflikthåndtering, hygiene og helse. Mange kvinner sier de 

er takknemlige for den praktiske kunnskapen programmet gir dem, og forbønnen for verdens 

kvinner gir dem et åndelig perspektiv. De har fått over 1100 tilbakemeldinger i 2014, og deler ut 

2800 bønnekalendere til over 100 grupper fordelt over hele Kambodsja.

KAMBODSJA TANZANIA OG ZANZIBAR

Radio som styrker 
og underviser
Med radio kan vi nå kvinner i Tanzania 

i deres eget nærmiljø og hverdagsliv. 

Radioprogrammet «Håpets kvinner» når 

inn i hjemmene til mennesker, uavhengig 

av sosial status eller kultur. Kvinner fra 

alle samfunnslag får høre at de er elsket 

av Gud, og at de har en uendelig stor 

verdi. Undervisning om helse, ernæring 

og familieliv er også viktige deler av 

radioprogrammet. Siden 2014 har Noreas 

givere gjort det mulig for oss å sende 

dette radioprogrammet ukentlig på den 

muslimsk-dominerte øygruppa Zanzibar. 

Bønn er en sentral del av dette arbeidet. 

Over 175 bønnegrupper fra 25 kirkesamfunn 

kommer regelmessig sammen for å be 

for hverandre, sine lokalsamfunn og 

situasjonen for verdens kvinner. 



Dere er min lokale menighet. Jeg hører 
alltid på radioprogrammene deres. Jeg 
har ikke mulighet til å delta i et kristent 
fellesskap, men jeg får påfyll til mitt  
kristenliv gjennom programmene.”

ETIOPIA KENYA

Kristendommen har lange tradisjoner i Etiopia. Ethiopian 

Evangelical Mekane Yesu er i dag den hurtigst voksende 

evangelisk-lutherske kirken i verden. 

Befolkning: Ca. 57% er kristne, 32% er muslimer og 

10% tilhører tradisjonelle afrikanske religioner. 

Folketall: Ca. 94,2 millioner.   Kilde: Store Norske Leksikon.

Kirkens forlengede arm
Norea samarbeider med Evangeliets Røst, som er tilknyttet Mekane Yesu-kirken. Radioen 

fungerer som kirkens forlengede arm, og når ut til etiopiere både i Etiopia og nabolandene. 

Hver kveld sendes to timer med kristne programmer, blant annet språkene oromo og amharisk. 

Programmene styrker troen til lytterne, og gir kunnskap om helse og menneskerettigheter. 

Radio er et viktig verktøy i Etiopia, og bare i april 2015 fikk vår samarbeidspartner 125 

tilbakemeldinger fra lyttere.

Nytt liv til jenter og kvinner
Gjennom radio og bønnearbeid forteller vi kvinner at de er høyt elsket av Gud. 

Radioprogrammet Håpets kvinner gir bibelundervisning og praktiske råd til livet her og nå. 

Hver måned samles 123 bønnegrupper for å be for og med hverandre, og for kvinners situasjon 

verden over. I 2015 ble dramaserien Healing Voice lansert. Målet med serien er å bidra til at 

jenter og kvinner med fødselsskader som fistula kan få et verdig liv. Serien forteller om en 

kvinnes vei fra håpløshet til håp, fra å bli utstøtt av familien til å få medisinsk hjelp og få vite at 

hun er verdifull i Guds øyne.

Jeg vil takke dere for programmene. Ved å lytte har jeg har fått styrke i troen og 
hjelp til å møte utfordringene i livet. Dere har også hjulpet meg med å finne et  
kristent felleskap. Tusen takk!” (Mann i Kenya)

Guds håp formidles  
gjennom radio
Norea ønsker å gi mennesker i Kenya håp ved 

å forkynne evangeliet på radio og internett. 

Vi samarbeider med Scripture Mission. Norea 

er også engasjert i Prosjekt Hanna i Kenya. 

Gjennom bønnearbeid og radio får kvinner og 

menn høre at de er verdifulle, og at Gud elsker 

dem. Radioprogrammet ”Håpets kvinner” gir 

bibelundervisning og råd om hvordan man kan ta 

vare på familien, og hvordan man kan unngå HIV/

AIDS. Hver uke samles over 120 bønnegrupper i 

bønn for hverandre og for verdens kvinner.

Kenya er blant landene i Afrika hvor kristendommen er mest 

utbredt. Mange misjonærer og menigheter har etablert seg der, 

men fortsatt finnes det folkegrupper i Kenya som ikke har hørt 

om Jesus. Selv om det er religionsfrihet i landet, forekommer det 

spenninger mellom religiøse grupper. Muslimer som blir kristne 

utsettes ofte for trakassering, vold og forfølgelse. Fattigdom, HIV/

AIDS og mangel på utdanning er også store utfordringer, særlig for 

kvinner. 

Befolkning: Flertallet er kristne, med 47,4% protestanter, 23,3% 

katolikker og 11,8% tilknyttet andre retninger. 11,1% er muslimer. 

Folketall: Ca. 44,4 millioner.



Som kristen gir Mahourøsten meg mye 
oppmuntring. Jeg lytter også nøye på 
ebola- og hiv/aids-sendingene. Jeg  
ønsker at Mahourøsten skal bli enda 
større slik at radiobølgene kan nå flere 
landsbyer.”  (Radiolytter i Elfenbenskysten)

Hjelp til helse og frelse
Fortsatt vil de færreste mahouer 

oppsøke en kirke, men våre 

radioprogram på morsmålet deres 

når dem der de er: i hytta, på 

åkeren, i bilen, eller i leiligheten i 

storbyen. Mahourøsten er det eneste 

programmet på mahou. Programmet 

gir verdifull informasjon om hvordan 

man kan unngå ebola og HIV, og 

hvordan man kan få en god avling på 

maisåkeren. Mahourøsten taler også 

om det evige håpet, og peker på Jesus, 

som er Veien, Sannheten og Livet. For 

svært mange er Mahourøsten den 

første kontakten med et kristent vitne 

på deres eget språk. Lytterne vitner 

om at budskapet på radioen gjør dem 

nysgjerrige på å lære mer om kristen 

tro, og troende mahouer forteller at 

programmet oppmuntrer dem. 

Vi er en gruppe som lytter sammen, 
og som ønsker å bringe videre den 
gaven vi har fått av Gud. Vi holder til 
i en åndelig ørken. Livet er vanskelig, 
men vi blir styrket av Den Hellige  
Ånd og av programmene deres på 
radioen.”
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Myndighetene i Eritrea godtar offisielt fire religiøse 

grupper: muslimer, eritreisk ortodokse, katolikker og 

protestantiske kristne. Kristne som ikke passer inn i disse 

kategoriene opplever grusom forfølgelse. I løpet av 

det siste tiåret har forfølgelsen blitt mer intens. Kristne 

blir fengslet, og kirker blir stengt. Til tross for brutal 

forfølgelse opplever mange av husmenighetene vekst.  

Befolkning: Ca. halvparten av befolkningen er muslimer, 

og om lag 40% er medlem av Den etiopisk ortodokse 

kirke. Ulike protestantiske kirkesamfunn utgjør ca. 7%. 

Folketall: Ca. 3,4 millioner.   Kilde: Store Norske Leksikon.

Det er overvekt av kristne sør i Elfenbenskysten. Likevel 

er Islam totalt sett den aller største religionen i dette 

vakre landet i Vest-Afrika. Mahoufolket hører til den store 

folkegruppen Mandinka, som er spredt over store deler av 

Vest-Afrika. Denne folkegruppen har sine røtter dypt plantet 

i islam og tradisjonell folketro, og Mahoufolket er en av de 

minst nådde folkegruppene i Elfenbenskysten. Moskéer og 

koranskoler er faste innslag i bybildet, i tillegg til masker og 

tilbedelser av figurer med magisk kraft. Frykt for forbannelser, 

besettelser og onde ånder preger livet til de aller fleste 

mahouer. NLM har hatt utsendinger til dette folket i 30 år, og 

små kirker har vokst fram som et resultat av dette. 

Befolkning: Ca. 39% muslimer, 26% kristne, 13% ateister og 

resten praktiserer lokale religioner. Folketall: Ca. 20,3 millioner   
Kilde: Store Norske Leksikon.

Muntlig formidling er viktig
Mange eritreere lever i ekstrem fattigdom på grunn av den pågående trusselen om krig, 

internasjonal innblanding og tørke. Hæren gjør krav på store deler av arbeidsstyrken, og det 

er svært vanskelig å forbedre økonomien. En tredel av innbyggerne er analfabeter. Derfor er 

muntlig formidling gjennom radio svært viktig. Tross dårlige skriveferdigheter sender lytterne 

hver måned inn brev hvor de ber om at sendetiden må bli utvidet. Norea samarbeider med 

Evangeliets Røst, radioarbeidet til den lutherske kirken i Eritrea. Programmene gir kristen 

forkynnelse og praktisk hjelp til livet, og sendes på språkene tigre, tigrinja og kunama. 

Våre kristne søsken i Eritrea tørster ettter besøk 

og impulser utenfra, men til tross for flere 

forsøk har vi ikke lykkes i å få visum til landet. 

Vær med å be om at dette må lykkes i løpet av 

det neste året.

ERITREA VEST-AFRIKA



Vi trenger virkelig åndelige ressurser i Kina. Jeg takker gud for at jeg kan lytte til 
kristne radioprogrammer på nett. Nå kan vi høre om evangeliet hvor og når vi vil.” 
(Fra radiolytter)

NORD-KOREA

Eneste kilde til oppbyggelse
Norea bidrar økonomisk slik at kristne radioprogram kan 

bli sendt inn mot Nord-Korea. Vi ønsker at mennesker i 

Nord-Korea skal få styrket sin tro og få sjansen til å bli kjent 

med Jesus. For mange er programmene eneste kilde til 

kunnskap og åndelig oppbyggelse. 

De kristne radio- 
programmene  
er en stor skatt  
for oss. De gjør at  
vi kan lytte til Guds  
ord og få styrke til  
vårt åndelige liv  
hver dag.”  
(Fra en husmenighets- 
leder i Nord-Korea)

Nord-Korea er trolig det mest lukkede 

landet i verden. Borgerne blir pålagt å tilbe 

familiedynastiet som består av leder Kim 

Jong-un, hans far Kom Jong-il og bestefar 

Kim Il-Sung. Elever pugger propaganda på 

skolen, og fornøyelsesparker blir bygd for 

å hedre Kim-familien. Juche-ideologien, 

at Nord-Korea skal være selvforsynt 

og politisk og militært selvstendig, står 

sterkt. Som et resultat av vanstyre er det 

stor matmangel i landet. Internasjonale 

organisasjoner har rangert Nord-Korea 

som det landet i verden med verst 

forfølgelse av kristne. Troende må alltid 

være på vakt. All radio og TV-virksomhet 

er strengt kontrollert, og alle privateide, 

lovlige radioer forhåndsprogrammeres 

på frekvenser godkjent av myndighetene. 

Kristne familier som avsløres blir 

tvangsflyttet til industribyer eller 

arbeidsleirer.

Befolkning:  

Et stort flertall 

(over 68%) regnes 

som ateister. 

Det finnes også 

buddhister og 

kristne i Nord-

Korea. Folketall: 

Ca. 24, 9 millioner.  

Kilde: Store Norske Leksikon.

KINA / TAIWAN

Under kommunismen fikk den kristne tro 

trange kår i verdens mest folkerike land. 

Samtidig tok mange kinesere imot Jesus 

i løpet av denne mørke tida, i mange 

tilfeller som følge av kristne radioprogram. 

I det moderne Kina er behovet for kristen 

opplæring enormt. Menighetene på 

landsbygda blir mindre, ettersom folk 

flytter til storbyene for å få arbeid. Av den 

grunn er det også vanskelig å få pastorer til 

å bosette seg på landsbygda. Kristne som 

flytter til storbyene mister ofte sin tro. I tillegg har myndighetene 

fortsatt strenge retningslinjer for religiøs virksomhet i Kina. 

Kristne opplever stadig å bli forfulgt eller fengslet, og troende 

samles ofte i hemmelighet i små husmenigheter.

5 millioner barn lytter til radio
Norea støtter Voice of Salvation på Taiwan (Frelsens 

Røst), som produserer og sender radioprogram til Kina. 

Barneprogrammet «Pop Corn» er som en «søndagsskole 

på lufta» med bibelhistorier og sanger. Opptil 5 millioner 

barn og voksne lytter regelmessig til programmet. 

Norea er også med på å finansiere «Our Time», et 

undervisningsprogram som hjelper kristne med deres 

daglige utfordringer. Begge radioprogrammene er 

tilgjengelige på nett. Vår samarbeidspartner driver 

også en bibelskole som foregår via brev. Flertallet av 

studentene på bibelskolen er fanger i land som Taiwan, 

Thailand og Malaysia. 

Befolkning: 

Konfusianisme, taoisme og buddhisme er 

dominerende religioner. Kristne utgjør ca. 8%  

av befolkningen. Folketall: Ca. 1,4 milliarder.  
Kilde: Store Norske Leksikon og Operation World.



Fram til nå har jeg kjent på frykt og usikkerhet,  
og strevd med å bli et godt menneske og gjøre  
gode ting. Så fikk jeg høre at Jesus døde på  
korset og sonet alle synder! For en fantastisk 
kjærlighet!” (Fra radiolytter i Japan).

Evangeliet i mange medier
Norea samarbeider med organisasjonen Studio Sentosa, som har et eget mediesenter i 

byen Batu. Kristne radioprogram blir sendt på 90 radiostasjoner i Indonesia. Over 2 millioner 

mennesker har mulighet til å lytte til programmene. Vår samarbeidspartner produserer også 

kristne TV-programmer, både på lokale og nasjonale TV-kanaler.

Jeg er enke og mye alene, men vet at Jesus vil være med meg og sørge for meg. 
Programmet dere sender gir meg glede og håp.” (Fra radiolytter)

Japan er landet i Asia med færrest kristne i forhold til 

innbyggertallet. Selvrealisering står i sentrum i dette 

høyteknologiske samfunnet. Kristne ledere i landet beskriver 

Japan som «en supermakt uten et moralsk kompass». Unge 

mennesker sliter ofte med sosial angst og selvmordstanker. 

Tanken om en skapergud er fremmed for de aller fleste. Kristne 

i Japan opplever press fra sine familier om å praktisere den 

tradisjonelle Shinto-religionen, særlig rundt høytidene. 

Befolkning: Et stort flertall er enten shintoister eller buddhister, 

eller begge deler. Kristne utgjør ca. 2%. 

Folketall: Ca. 128 millioner.  Kilde: Store Norske Leksikon.

I øyriket Indonesia er det fortsatt omlag 200 

folkegrupper som ennå ikke har hørt om 

Jesus. Norea ønsker å bidra til at flere av disse 

folkegruppene får høre om Guds kjærlighet. 

Befolkning: Islam er den dominerende religionen 

(86,1%). Kristne utgjør 8,7% av befolkningen. 

Folketall: Ca. 250 millioner. 
Kilde: Store Norske Leksikon og Operation World.

Lys til hjertene
Norea formidler evangeliet 

til Japan gjennom radio 

og brevkurs. Vi støtter 

mediesenteret Lys til 

Hjertene i byen Kobe. 

Radioprogrammet med 

samme navn er tilgjengelig 

på nett og tre kommersielle 

kanaler, og sendes seks 

ganger i uka. Opptil 20 

millioner kan høre på denne 

morgensendingen, med 

forkynnelse, vitnesbyrd og 

intervjuer. Vår japanske 

samarbeidspartner driver også 

brevbibelkurs med elever i 

alle aldre. Lys til Hjertene når 

mange unådde mennesker. 

INDONESIAJAPAN



Gode verdier til unge 
Norea støtter medieavdelingen til den Evangelisk-Lutherske 

kirken i Peru. Kirken har en egen radiostasjon kalt Radio 

JR, som når ut til om lag 60 000 lyttere. Radio JR har også 

egen nettradio. Programmene gir sunn og god veiledning 

og bibelske verdier til barn, unge og familier i et samfunn 

som kan være ganske tøft. De ansatte i radioen følger opp 

lyttere gjennom husbesøk og holdningskampanjer for ungdom. Menigheter og skoler bidrar 

også for å få dette til. Gjennom dette arbeidet får mennesker i Peru hjelp til å takle livet her og 

nå, og håp om et evig liv. 

Bønn bærer
Bønn er bærebjelken i alt misjonsarbeid. To 

ganger i året sender vi ut en bønnefolder til 

alle våre givere med konkrete bønneemner 

for Noreas prosjekter. Norea har også en 

forbønnstjeneste på fredager, og ønsker å be 

for deg og dine. Hver måned får vi inn mellom 

40 og 50 bønneemner. Alle henvendelser 

behandles anonymt. Vårt telefonnummer er  

38 14 50 20, og epost-adressen du sender 

bønne-emner til er post@norea.no.

Vi som arbeider i Norea er også avhengige 

av forbønn for å lykkes i vår tjeneste. Vi vet 

at mange misjonsvenner tar oss med i sine 

daglige bønner, og dette setter vi umåtelig 

stor pris på. Samtidig har enkelte i staben egne 

bønnenettverk som på en særskilt måte har 

påtatt seg å be for dem og familiene deres. 

Jeg hadde aldri trodd 
at jeg skulle bli så 
glad for å finne et 
kristent program på 
radioen. Takk for at 
dere fortalte meg om 
Gud og at det finnes 
et håp.” Lytter i Peru

Guds ord  
- der du er
Vi har to radiokanaler på nett, 

som hele døgnet sender kristne 

sanger, musikk og forkynnende 

innslag. «Norea» retter seg mot 

unge voksne, og «Norea+» mot 

godt voksne. Sosiale medier 

brukes aktivt for å styrke tilliten 

til Bibelen som Guds ord og 

høyeste autoritet. Webpastor 

Asbjørn Kvalbein legger ut 

andakter på nett, og svarer på 

spørsmål om kristen tro. Frivillige 

oversettere gjør bibelleseplaner 

tilgjengelig på norsk gjennom 

bibel-appen, som du finner på 

www.bible.com. Bibel-appen  

kan gi deg nye perspektiver  

når du leser Bibelen. 

Noreas tradisjonsrike 

radioprogram «Over en åpen 

Bibel» er for mange lyttere 

dagens andakt, og hver uke 

mottar Norea flere titalls 

henvendelser fra lyttere som 

ber om forbønn. Programmet 

sendes på flere lokalradioer, er 

tilgjengelig for nedlastning på 

internett og sendes selvsagt på 

Noreas radiokanal på Internett, 

«Norea+.”
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Peru har en lang og spennende historie som sentrum i Inkariket, men i 

dag lever mange peruanere i fattigdom. Unge mennesker flytter til byene i 

håp om et bedre liv. Den katolske kirken har en lang tradisjon i Peru, men 

folkereligiøsitet, en blanding av katolisisme og animisme, er svært utbredt. 

Mange kjenner ikke Jesus som sin personlige frelser. 

Befolkning: Kristendom 96%, andre religioner 4%.  

Blant de kristne er 89% katolikker og 7% protestanter. 

Folketall: Ca. 30,4 millioner.  Kilde: Store Norske Leksikon.

Det foregår et 

alvorlig oppbrudd 

i det norske folk i 

forhold til kristen 

tro. Norge er nå 

blant de mest 

sekulære land 

i verden. Norea ønsker å være en støttespiller i åndskampen 

i vårt eget land. Vi formidler andakter og bibelundervisning 

som styrker norske kristne i troen på Jesus, og som fornyer 

tilliten til at hele Bibelen er inspirert av Gud – nyttig til lærdom, 

overbevisning og rettledning (2. Tim 3.16). Samtidig bringer vi 

vitnesbyrd fra misjonsarbeid i andre land, og vi inviterer norske 

kristne til å ta aktivt del i arbeidet med å vinne nye mennesker 

for Jesus – både i vårt eget land og i andre deler av verden.

PERU NORGE



Radiostudio på Papua i Indonesia

En Norea-venn levde et stillferdig liv i sin hjemby på Norges vestkyst. Han var aktiv i 

menigheten og vitnet om frelsen han eide i Jesus. I mange år var han en varm giver 

til Noreas mediearbeid. Før han døde i 2014 testamenterte han en gave til Noreas 

mediearbeid. På den måten lever hans visjoner videre. Pengene brukes blant annet til vår 

TV-produksjon i Midtøsten og Nord-Afrika. 

TESTAMENTARISK GAVE

Gunnar Aardalsbakke:

«Jeg valgte å gi min bursdagsgave til Prosjekt Hanna, fordi jeg ser hva dette 

radioarbeidet betyr for kvinners egenverdi og menneskeverd. Gud er glad i 

alle uansett stand, stilling, kjønn, rase eller identitet. Guds frelse gjelder alle!»

Fyller du år, og ønsker å samle slekt og venner til bursdagsfeiring?

Har du alt du trenger, og vet ikke hva du skal ønske deg?

Hvorfor ikke gjøre som mange andre, og ønske deg en bursdagsgave til Norea? 

Du kan ønske deg en gave til ett av våre prosjekter fra dine gjester. Gjennom radio, TV og 

internett får millioner av mennesker høre om en Gud som ser, kjenner og elsker de Han 

har skapt. Din bursdagsgave kan få ringvirkninger langt inn i evigheten. Du velger selv om 

du ønsker å støtte Norea generelt, eller øremerke gaven til ett av våre prosjekter. Ta gjerne 

kontakt med oss, så sender vi deg en informasjonspakke tilpasset dine ønsker og behov. 

De senere år er det flere som har testamentert gaver til Norea. 

Kanskje er dette noe du også kunne tenke deg? Pengene 

vi mottar blir brukt til radio og TV-sendinger til unådde 

folkegrupper i stengte land og områder der svært få andre  

når inn. Bare Gud vet hvor mange som tar imot Jesus på 

grunn av disse gavene til Noreas Mediemisjon.

Dersom du ønsker å testamentere til Norea:

Vi kan hjelpe deg med utforming av et testamentet, eller 

sende deg informasjon om hvilke regler som gjelder. Martin 

Birkedal i Norea vil gjerne svare på spørsmål du måtte ha.
 

Tlf: 38 14 50 20 / Epost: post@norea.no
Adr: Norea Mediemisjon, Pb. 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Jeg er fast giver 
fordi jeg har stor 
tro på media som 
verktøy til misjon, 
og fordi jeg liker 
å ha en plan på 
givertjeneste min.” 

Even

Ta kontakt på 3814 5020 / post@norea.no for mer informasjon om fast givertjeneste.
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MED HIMMELSKE KONSEKVENSER



Trosopplæring 
på 1 000 MP3-spillere

“Radiosendingene er vår eneste 
hjelp til åndelig utvikling og 
fordypning i Guds Ord. Takk 
for at dere gjennom disse 
sendingene gir oss mulighet til 
å vokse i åndelig modenhet og 
kjennskap til Herren”. 

Det var en kinesisk husmenighetsleder fra 
byen Xian som sa dette da Per Birkeli møtte 
ham i Kina sist høst.

Norea Mediemisjon har i en årrekke vært 
med på å finansiere kristne radiosendinger 
til Kina. Denne sommeren ønsker vi å 
gjøre en ekstra innsats for at enda flere 
kinesiske kristne ledere skal få tilgang til 
god undervisning. I samarbeid med en av 
våre internasjonale partnere, Trans World 
Radio (TWR), har vi satt i gang produksjon 
av 1 000 MP3-spillere som fylles til randen 
med undervisningsmateriell for kristne 
ledere i Kina. TWR vil distribuere spillerne 
til kristne ledere i Kina som har nøkkelroller 
i ulike husmenighetsnettverk. Disse modige 
lederne setter liv og helse på spill for å gi 
evangeliet til kineserne.

For 200 kroner gir du Norea anledning til å produsere og levere en  
MP3-spiller med undervisningsmateriell til en husmenighetsleder i Kina.

Richard er en av våre 
medarbeidere i Kina som 
bidrar til opplæringen av 
fremtidige kristne ledere 
i Kina.

Gavekonto: 8220.02.90158  Kontakt oss på tlf. 38 14 50 00 / post@norea.no


