
OPPMUNTRER TIL TRO
Norea Pluss
HÅP HVER DAG
Norea Hope

Da Norea hadde sine første sendinger på kortbølge for 60 år siden, 
måtte lytterne lete seg fram til rett kanal på stueradioen. De korte 
kveldssendingene var ofte knapt hørbare. 

I dag kan du lytte til Norea døgnet rundt på to kanaler. 
Via PC og nettbrett finner du oss på norea.no; på mobil 
kan du lytte via appen TuneIn. Musikk og forkynnelse 
som peker på Jesus gir deg håp og tro i hverdagen.

Din gave til Norea bidrar til å drive radioarbeidet 
videre. 200 kroner er nok til å dekke 3,5 sendetimer 
i Norge.

Noreas gavekonto: 8220 02 90158. 

Norea Mediemisjon, PB 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand
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Trosopplæring og misjon på våre kanaler

Dette er noen av innslagene vi sender: 

•         Over en åpen bibel
•         Veien gjennom Bibelen
•         Ung tro
•         Trygg i dag 
•         Noreas hjørne

•         Kristne dikt
•         Tidsaktuelle serier
•         Andakter ved Asbjørn Kvalbein
•         Bibelord og betraktninger på engelsk
•         Familieprogram på engelsk



For 50 år siden startet en gullalder for bedehusmusikk. 
Mye godt ble skrevet og sunget inn av solister, kor og 
grupper på kassetter og plater. Norea Pluss vil bidra til å 
bevare denne arven. På Norea Pluss skal det natt og dag 
være noe å høre som løfter sinnet mot Guds evige rike.

Programoversikt Norea Pluss 
Norea Pluss vil at alt som sendes, skal være preget av 
kristen tankegang. Hver hele time kommer en andakt, 
en bibeltime eller en kristen tankevekker. Musikken er 
bærer av et kristent budskap til oppbyggelse, 
formaning, trøst og lovprisning, med tydelige 
tekster på norsk, svensk, dansk og engelsk. 

Lytterrespons
“Jeg har et arbeid der jeg 

sitter en del overtid. Da hører 
jeg ofte på Norea - noe jeg 

setter veldig stor pris på. Her 
får jeg høre både oppbyggelig 

sang og musikk med stor 
variasjon, og Kvalbeins 

flotte innslag!”
Radiolytter, Norge

Illustrasjonsfoto: Pixabay

Lytterrespons
“Radiosendingene har blitt 

en fast del av hverdagen min. 
Jeg setter meg alltid ved PC-en 
og hører på Norea før jeg skal 
legge meg. Da roer jeg meg 

ned. Jeg synes det er mye bra i 
innslagene og veldig mye 
fin sang. Det er også noe 

å takke Gud for”. 
Radiolytter, Norge

Illustrasjonsfoto: Pixabay Håvard Bjørnevik sørger for at du hele døgnet kan høre det nyeste og beste fra kristne 
artister innen pop og lovsang. Hver eneste time, mandag til fredag, får du også et innslag 
om kristen tro. Din gave til Norea er med på å drive radioarbeidet videre. Det koster 
200 kroner å finansiere 3,5 sendetimer her i Norge. Noreas gavekonto: 8220 02 90 158
 

Se norea.no for detaljert programoversikt.


