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Kjære leser!
Nesten 7000 folkegrupper 
har ventet i 2000 år
Av: Per Birkeli, daglig leder i Norea

En misjonær talte en dag til en flokk med afrikanere. Etterpå 
kom en av dem bort til ham. «Avgudene har ikke gitt meg 
fred i hjertet, sa han. «Men nå forstår jeg at Jesus kan gi meg 
det jeg lengter etter. Fra nå av vil jeg tro på ham». Deretter 
spurte han: «Hvor lenge er det siden dere fikk høre om 
Jesus i ditt land?» «Å, det er flere hundre år siden», svarte 
misjonæren. Afrikaneren så spørrende på ham: «Er det 
virkelig sant? Hvorfor kom dere ikke før?»
 
Ifølge organisasjonen Joshua Project er det fortsatt nærmere 
7 000 folkegrupper i verden som venter på å få besøk av 
de første kristne utsendingene. Men de fleste av dem bor 
i områder som av ulike grunner ikke kan nås gjennom 
tradisjonell utsendelse av misjonærer. Så hva gjør vi da? 
Gjennom målrettet bruk av radio, TV, Internett, MP3-spillere, 
SD-kort og mobil-apper kan vi nå dem med evangeliet. Vi har 
i dag redskaper som gjør det mulig å forkynne evangeliet til 
en hvilken som helst folkegruppe på kloden. Nå handler det 
bare om å skaffe til veie pengene som trenges for å ta disse 
redskapene i bruk.

Norea satser i tiden som kommer enda mer offensivt enn 
før for å nå videre ut med evangeliet. I 2017 bruker vi 75 
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prosent av ytremisjonsbudsjettet til arbeid blant de minst 
nådde folkegruppene i verden. Målet er at vi innen 2020 
skal bruke HELE ytremisjonsbudsjettet vårt inn mot disse 
folkegruppene. Dette er veldig radikalt – men hvis Jesu 
verdensvide menighet skal ha håp om å kunne oppfylle 
misjonsbefalingen er noen av oss nødt til å gjøre noen harde 
prioriteringer.
 
For å lykkes i å bryte nytt land, og bringe evangeliet inn i nye 
områder, trenger vi mye både av forbønn og gaver. Jeg håper 
at du som leser dette vil stå sammen med oss i arbeidet, på 
den måten du erfarer at Herren kaller deg til å delta, og at 
du på den måten vil bidra til at Guds lys får skinne inn i nye 
unådde områder. 

Bortimot 7 000 folkegrupper har stått på venteliste i mer enn 
2 000 år, og venter fortsatt på å få høre evangeliet om Jesus. 
Skal vi i fellesskap gjøre en innsats for å stryke noen navn fra 
denne listen?

Vennlig hilsen 
daglig leder i Norea, Per Birkeli

Fordi du gav...
Hjelper vi Saimoni med sin pastor-utdannelse. 
Han er fra Zanzibar, ei øy utenfor Tanzania hvor det er under 1 prosent kristne. 
Saimoni var heksedoktor i mange år, men da han prøvde å ødelegge for de 
kristne, ble han selv en kristen. Han har vært pastor noen år, men trenger litt 
mer skolegang. Han studerer nå teologi, og vi har gitt ham et reise-stipend slik 
at han kan komme seg trygt frem og tilbake til studiestedet. 

Gir vi omvendte muslimer nytt håp. 
Rose er hun du ser bildet av på forsiden. Hun er i dag en kjent sanger i 
Tanzania, men opprinnelig var hun ei svært syk jente i en muslimsk familie. 
Jesus helbredet henne på underfullt vis, og hun ble en kristen. Livet hennes har 
ikke vært lett, men hun har funnet trøst i Håpets kvinner-programmene. Hvor enn 
hun reiser i Tanzania, så anbefaler hun kvinner å lytte til programmene, og bli med 
i en bønnegruppe. Hun er en ambassadør for vårt kvinnearbeid i Tanzania og på 
Zanzibar. 

Får mahou-folket i Vest-Afrika høre om Jesus på radio. 
Dette folket er helt unådd, og ingen andre sender radioprogrammer på deres 
språk. Derfor er interessen stor for våre programmer, og vi venter i spenning 
på når vekkelsen bryter ut. Med din økonomiske støtte kan vi kringkaste Guds 
ord kreativt på radio.

Når TV-sendinger inn i det stengte landet Marokko. 
Interessen er enorm for det kristne budskapet i det strengt muslimske landet. 
Myndighetene kastet nylig ut alle misjonærene, og all forkynnelse er forbudt. 
Men de kan ikke stanse TV-signalene, som vi kan sende, takket være blant annet 
din støtte. Fordi du gav, kan vi gi dem Jesus på TV.

Mann fra Somalia: 
Jeg var leder for en moske på grensen til 
Somalia. Etter at jeg lyttet til Håpets kvinner 
på radio forandret dette seg. Jeg spurte 
programlederne om de kunne gi meg en bibel. 
Nå er jeg en undergrunnskristen og forkynner 
evangeliet i det skjulte. Jeg vil gjerne lære mer 
om Guds ord, og har et sterkt ønske om at dere 
øker sendetiden. Vær snill og husk på meg når 
dere ber. 

Mann fra Etiopia:
Jeg var nylig i en bilulykke, og er sengeliggende 
på grunn av brudd i beinet. Jeg lyttet til Håpets 
kvinner. Programmet gir meg styrke til å takle 
hverdagen. 

Kvinne fra Sudan:
Ord kan ikke beskrive hvor mye SAT-7 har 
betydd for meg. Dere er som mat midt i en 
hungersnød. Jeg blir veldig rørt av andaktene og 
sangene på programmene dere sender, og føler 
at Herren snakker til meg gjennom dem. Må 
Herren velsigne dere og bruke dere enda mer. 
Programmene deres er helt unike. Vær snill og 
be for meg og min familie.

Kvinne fra Tunisia:  
Jeg blir veldig oppglødd av å se på TV-
programmene deres. Kristen tro gir meg både 
fred og lykke, og derfor blir jeg dratt mot det. Jeg 
vil gjerne lære mer, og bli en kristen selv. 

Mann fra Algerie:
Jeg er en av flere tusener arabere som virkelig 
verdsetter SAT-7, kanalen som viser veien for 
de som har gått seg vill. Før levde jeg i mørket 
og brydde meg ikke om noen ting. Jeg kan helt 
ærlig si at programmene deres har talt til meg, 
og at Jesus har lært meg mye. 

Mann fra Elfenbenskysten: 
Guds ord kan vi aldri si imot. Noen mener at 
kristne radiosendinger kun er for de som tror, 
men jeg er ikke enig. Vi må alle ta Guds ord på 
alvor.

TILBAKEMELDINGER >>
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Sand og mirakler  
i Swaziland

I det lille kongeriket Swaziland sør i Afrika finner man et mektig vitnesbyrd om 
Guds trofasthet. Etter en kjøretur på støvete jordveier åpner landskapet seg. 
Høye radiotårn strekker seg mot himmelen. I over 40 år har disse radiomastene 
blitt brukt til å utbre evangeliet. 

Av: Åshild Appleyard
Foto: TWR

I 1953 så en gruppe sør-afrikanske 
misjonærer mulighetene som ligger 
i radiomisjon, og de la tankene sine 
frem for Gud i bønn. 20 år senere 
gav regjeringen tillatelse til å etablere 
en radiostasjon, og samme år kunne 
byggearbeidet begynne under ledelse 
av Dr. Paul E. Freed. Dr. Freed var 
grunnlegger av Noreas mangeårige 
internasjonale partner, Trans World 
Radio (TWR). Kongeriket Swaziland 
ble valgt ut som lokasjon for 
radiosenderen blant annet fordi den 
politiske situasjonen i landet var stabil. 
Her hadde man også god tilgang på 
drivstoff, og lokale kristne var klare for å 
gjøre en innsats for prosjektet. 

Sand fra Gud
Først måtte over 120 mål med skog 
ryddes. TWR-staben stod sammen 
i oppdraget om å rydde plass for 
Herren, men etter hvert oppstod det 

et problem som kunne ha stanset 
hele prosjektet. Det fantes nemlig 
ikke sand på tomta, og TWR hadde 
ikke penger til å frakte inn sand fra 
andre områder. Nok en gang vendte 
misjonærene seg til Gud i bønn. 

En natt kom det en kraftig storm. Elva 
like ved ble oversvømt, og elveløpet 
ble forskjøvet. Da vannstanden 
i elva hadde stabilisert seg igjen 
fikk misjonærene se noe utrolig. 
Flommen hadde dratt opp enorme 
mengder sand, og lagt den fra seg 
rett på tomta hvor radiostasjonen 
skulle bygges. Gud hadde rett og 
slett gitt dem gratis sand. Ingeniører 
tok prøver av sanden, og kunne slå 
fast at den hadde riktig konsistens.  
Snart var grunnmuren støpt, og 
konstruksjonsarbeidet gikk raskt 
fremover. 

i Pakistan og Sentral-Asia. De 90 
meter høye antennene ble et symbol 
på den store rekkevidden til de kristne 
radiosendingene fra Swaziland. I mai 
1981 ble ytterligere to radiosendere 
og antennesystemer åpnet av 
statsministeren i Swaziland, og flere nye 
språk ble lagt til. 

Et land som tjener Gud
TWR sender fortsatt kristne 
radioprogram fra Zwaziland, og prins 
Mbandla er takknemlig for dette. – Vi 
føler at selv om vi er et lite land, så 
har Gud valgt oss til å tjene Ham. 
På sett og vis kan dette kanskje 

sammenlignes med at han valgte den 
lille landsbyen Betlehem som fødested 
for Jesus Kristus, og som et sted fred 
og frelse springer ut fra. Vi tror at der 
hvor Kristus er vil det alltid være fred 
og harmoni, sier Prins Mbandla av 
Swaziland. 

I 2016 åpnet Gud igjen opp dørene 
til sitt store «forrådslager». TWR 
fikk da penger til å kjøpe en brukt 
mellombølgesender fra Tyskland som 
var dobbel så kraftig som den gamle. 
27. august 2016 møttes ledere og 
stab i Swaziland for å gi Gud æren 
for en ny kraftig mellombølgesender 
på 100.000 watt. Lanseringen av den 
nye AM-senderen, med mye sterkere 
sendesignal enn den gamle, var et 
resultat av flere måneders arbeid på 
minst tre kontinenter med å skaffe 
midler og utstyr. 

Mirakler
Utallige mennesker over hele Afrika 
kan lytte til radiosendingene fra 
Noreas partner TWR, og får dermed 
mulighet til å høre om Jesu frelse. 
Denne «store stemmen fra kongeriket 
Swaziland», som president Libby kaller 
den, har en potensiell lytterskare på 
over 25 millioner. Når man sender på 
mellombølge, når man enda lenger 
inn i det sørlige Afrika. – Vi priser Gud 
for hans trofasthet, og takker lyttere 
og støttespillere for deres forbønn og 
gaver, sier president Libby til slutt. 

På lufta i Afrika og Asia
1. november 1974 ble den første 
kortbølgesenderen i Swaziland tatt 
i bruk. Den var på 25.000 Watt. 
Gleden og forventningen var stor. 
Programmene gikk på lufta på engelsk, 
afrikaans, tysk, zulu og portugisisk, og 
de dekket hele Afrika sør for Sahara. 
Allerede etter første radioprogram 
mottok TWR fire brev fra lyttere som 
ville ta imot Jesus. Visjonen fra 50-årene 
om å starte kristne radiosendinger i det 
sørlige Afrika var nå blitt virkelighet, 
etter flere tiår med trofast bønn. 
Evangeliet nådde ut til områder hvor 
misjonærene tidligere ikke hadde vært. 
Mennesker som desperat trengte håp 
og frelse fikk omsider høre de gode 
nyhetene. 

I 1979 etablerte TWR en ny kraftig 
sender på hele 100.000 watt. Nå ble 
det mulig å lytte til sendingene både 

En lytter fra Swaziland:
Jeg har vært gift i ti år, og svigerfamilien 
min har aldri vært glad i meg. Jeg er 
kristen, men på grunn av situasjonen 
har jeg ikke vært aktiv i kirken. Mannen 
min har vendt meg ryggen. Jeg gråt 
lenge da dette skjedde, og følte at Gud 
hadde forlatt meg. En natt hørte jeg et 
budskap om håp på radioen. Stemmen 
på radioen sa at jeg kunne sende inn 
et bønneemne, og jeg gjorde det. Neste 
morgen skjedde det et mirakel: mannen 
min ba om unnskyldning. Livet er i 
skjønneste orden nå, og jeg takker Gud. 
Jeg er glad i radioen, og går aldri glipp 
av et eneste program.  

Kvinne fra Tanzania:
Jeg er så takknemlig for 
radioprogrammet Håpets kvinner. Selv 
om jeg er muslim gir programmet meg 
trøst og håp. Må Gud velsigne dere 
bestandig.

Mann fra Zanzibar: 
Jeg setter stor pris på Håpets kvinner-
programmet som sendes her hver 
tirsdag. Det gjør meg så glad, og jeg 
planlegger uka slik at jeg ikke går 
glipp av et eneste program. Selv om 
programmet retter seg mot kvinner, 
liker jeg det svært godt. Vil dere hjelpe 
meg med å skaffe en bibel?

Lyttergruppe fra Somalia: 
Vi er seks menn og kvinner som har tatt 
imot Jesus etter at vi lyttet til Håpets 
kvinner-programmet på radio. Vi har 
vært trofaste lyttere siden dere begynte 
å sende programmet. Vi har blitt 
oppmuntret til å tjene Gud.

Mann fra Etiopia:
Både jeg og familien har fått godt 
utbytte av Håpets kvinner-programmet. 
Vi har blitt oppmuntret til å tjene Gud.

Mann fra Sudan:
Det er så fantastisk å se hvordan dere 
forkynner Guds ord på TV. Dere gir meg 
mot og styrke til å gjøre det samme. Jeg 
ber om at jeg også må kunne vise Guds 
kjærlighet til andre. 

TILBAKEMELDINGER >>

President for Trans World Radio (TWR), Lauren Libby,  
klipper snoren for den nye senderen som ble installert i 2016.

Infrastrukturen til radiostasjonen trenger daglig tilsyn og vedlikehold. 
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Planen var å være hjemmeværende misjonær og lærer for sine egne døtre. 
Men Gud ville noe mer, og i dag har familien utvidet sin misjonærperiode. 
Roger Gihlemoen jobber med et historisk prosjekt: Øst-Afrikas første store 
animasjonsfilm, Arven etter Adam.

– Dette unike og nyskapende 
filmprosjektet har potensiale til å nå 
millioner av øst-afrikanere, sier Roger 
Gihlemoen, filmskaperen som står 
bak prosjektet. Han er ingen hvem 
som helst i det norske animasjonsfilm-
miljøet. Gihlemoen er anerkjent og 
har vunnet prestisjetunge priser for 
sitt arbeid. Han har også produsert 
animasjonsfilmer for NRK barne-TV.

«Misjonærkone»
For tre år siden reiste Gihlemoen 
sammen med sin kone Anne til 

Av: Jostein Sæth
Foto: Roger Gihlemoen

Arusha som misjonær for Norsk 
Luthersk Misjonssamband. Roger var 
forberedt på at hans store lidenskap 
som animasjonsskaper måtte ta en 
pause. Planen var at han skulle være 
«misjonærkone», og ha hovedansvaret 
for hjemmeundervisning av barna. 
Men da eldstedatteren begynte på 
internasjonal skole etter ett år, ble det 
mer fritid enn planlagt. Dette gjorde 
at det begynte å krible i den kreative 
filmskaperen. 
– Jeg forhørte meg litt om hvilke 
bibelhistorier barn i Øst-Afrika ville like 
å se på film, forteller Gihlemoen. – Ett 
av svarene jeg fikk var beretningen om 
da David bekjempet Goliat. 

Minst nådde folkegrupper
Den kreative filmskaperen begynte 
også å sammenlikne med Koranen 
for å finne ut hvilke bibelhistorier 
som kunne tenkes å treffe muslimer 
spesielt godt. Misjonsarbeidet i 
Øst-Afrika retter seg mot minst 
nådde, muslimske folkegrupper. Det 
var derfor naturlig for ham å tenke 
muslimer som målgruppe. Etter hvert 
falt brikkene på plass, og det ble klart 
for ham at han ville fortelle om fire 
av Bibelens mest sentrale personer 
gjennom fem episoder: Adam, 
Abraham, David, Jesu fødsel og Jesu 
død og oppstandelse.

– Det går en tydelig rød tråd fra Adam 
til Jesus, fra problem til løsning, og 
dermed valgte jeg å kalle prosjektet 
Arven etter Adam. Jeg konfererte med en 
god venn av meg, Bård Norheim, som 
har god kjennskap til Bibelen. Han hjalp 
til med å kvalitetssikre det hele rent 
teologisk, og jeg gjorde deretter ferdig 
de fem historiene på 30 sider hver.

Tema for filmene er utformet slik at 
de dekker historier som både kristne 
og muslimer kjenner til. Historiene 
blir fortalt med et lettfattelig språk, 
først og fremst med tanke på unge 
mennesker i Øst-Afrika. Historiene 
gir en klar forståelse av hva synd er, 
og hva som er løsningen. 

Støtte fra NLM og Norea 
Som filmskaper er Roger Gihlemoen 
vant til å jobbe med helt andre 
budsjetter enn det han har fått til 
rådighet i dette prosjektet. Men 
det har vært viktig for ham å gjøre 
dette best mulig – med lavest mulig 
kostnader. Gihlemoen har selv 
finansiert store deler av produksjon. 
Han var spent da han presenterte 
ideen for sine misjonærkolleger 
i NLM i Øst-Afrika, men han fikk 
umiddelbart positiv respons. Det 
var mange som så potensialet. Men 
med stramme misjonsbudsjetter 
var det ingen selvfølge at det skulle 
gå i orden. Roger Gihlemoen har 

imidlertid fått erfare at dørene har 
åpnet seg for Tanzanias første 
profesjonelle animasjonsfilm. 
– Huff, tenkte jeg i begynnelsen, 
sier Gihlemoen. – En ekte misjonær 
spør sikkert om litt «vekslepenger» 
for å skrive en bok, eller for å gi 
støtte til bygging av et kirkespir. 
Jeg var usikker.  Men det var 
kjempegøy å merke entusiasmen 
og støtten både fra NLM og 
Norea. Jeg fikk støtte til å anskaffe 
kostbart datautstyr som kalles 
motion capture. Dette redskapet 
gjør animasjonsfilmene enda mer 
virkelighetsnære. Nå må jeg sørge 
for å lage noe som er like bra som 
gull i VM på ski, sier Gihlemoen 
med et smil. Han legger ikke 
skjul på at han setter sin ære i at 
animasjonsfilmene skal bli av best 
mulig kvalitet. 

– Hva er drømmen for prosjektet, 
Gihlemoen?
– Jeg har tidligere laget barne-TV i 
Norge. Det motiverer meg å kunne 
lage noe som gir barn gode minner, 
slik jeg selv har fra barne-TV da 
jeg var liten. Nå er det min drøm 
å kunne lage det som kan bli den 
første store filmopplevelsen for 
barn i Øst-Afrika. Jeg fokuserer på å 
lage best mulig film, så er det Jesus 
som må jobbe med hjertene til dem 
som ser på. Min drøm er at filmen 
vil spre seg og bli oversatt til stadig 
nye språk.

Animasjonsfilm 
for unådde folkeslag

Stor respons og interesse
Allerede før filmene er ferdige, har 
Roger Gihlemoen opplevd stor 
interesse blant publikum. Han bruker 
Facebook aktivt, slik at folk kan følge 
med på prosessen mens filmene 
blir laget. Facebook-siden har 2 000 
følgere, og Roger Gihlemoen anslår 
at han trolig vil ha 10 000 følgere ved 
premieren. 

Forbønn
Roger Gihlemoen og kona Anne 
har utvidet misjonærperioden 
sin. Sammen med deres to 
døtre vil ekteparet bo i Arusha i 
Tanzania fram til 2019. Alle de 
fem animasjonsfilmene skal etter 
planen være ferdig i mai 2019. Den 
entusiastiske og kreative filmskaperen 
ber om forbønn for familien, og om 
at barna skal trives på skolen. Han 
ber også om forbønn for prosjektet, 
som har en potensiell målgruppe på 
44 millioner barn bare i Øst-Afrika. 
Satsingen vil forhåpentligvis få store 
ringvirkninger både i Øst-Afrika og i 
andre muslimske områder.
 
– Det er mange små og store 
bønnesvar som gjør at jeg kjenner 
at Gud drar i trådene, avslutter 
Gihlemoen, som også uttrykker 
stor takknemlighet for at Norea 
Mediemisjon har bidratt til å gjøre 
det mulig å realisere dette store 
prosjektet.

Roger Gihlemoen holder opp to av figurene som 
brukes i animasjonsfilmen.

Tre av skuespillerne i draktene som brukes under innspillingen.  

Sang og musikk er viktige ingredienser i en 
animasjonsfilm. Her ser du en av sangerne. 
Du kan høre en av sangene hennes på Noreas 
facebook. Søk etter Norea og Urithi wa Adamu.
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Håpets kvinner i Kenya består av om 
lag 180 bønnegrupper som møtes 
ukentlig eller månedlig, og tallet øker 
hele tiden. 5 000 bønnekalendere 
deles ut hver måned. I 2016 ble det 
arrangert en bønnesamling som 
varte gjennom hele natta. 60 kvinner, 
tre ganger så mange som forventet, 
var samlet i bønn. Noen av disse 
kvinnene var til stede i over tolv timer. 
Gjennom bønnefellesskapet fant 
kvinnene trøst. Det er planer om å 
arrangere en slik bønnesamling også 
dette året. 
Teamet arbeider for å hjelpe kvinner 

Vi har ikke full oversikt over antall 
bønnegrupper for somali-kvinner. 
Det er forbundet med stor risiko 
når en somalisk kvinne eller mann 
tar imot Jesus. Men vi vet også at 
gjennom bønn finner somaliske 
kvinner håp i Jesus, og mot til å 
våge å bekjenne sin kristne tro. På 
den måten vitner de også for andre. 
Radioprogrammene produseres 
utenfor landet, og oppfølgingen 
foregår i stor grad på sosiale medier, 
spesielt via Facebook. 

Somalia er blant de farligste landene 
i verden å være kristen. Troende 
blir utsatt for forfølgelse. Kristne 
somaliere har det vanskelig både 
materielt, sosialt og i deres trosliv. 
Radioprogrammene er ofte eneste 
kontakt med andre kristne. Noen 
lytter i Somalia, men siden millioner 
av somaliere er spredt utover Øst-
Afrika og andre steder i verden, er 

Det bor nærmere 100 millioner 
mennesker i Etiopia, og befolkningen 
snakker 81 forskjellige språk. Dette 
innebærer store utfordringer for oss 
som gjerne vil nå hele landet med 
Guds Ord. I dag sendes Håpets 
kvinner ukentlig på to av de største 
språkene, oromo og amharisk. Det 
er 120 bønnegrupper i landet, og 
bønnekalenderen deles ut til 1300 
kvinner; 700 på oromo og 600 på 
amharisk. Bønnegruppene samles 
hver uke, og mange opplever å bli 
helbredet og få en indre fred.

Vi har laget en dramaserie på ari-
språket. Serien kalles Healing Voice 
(Helbredende Stemme), og den 
setter fokus på hvorfor det er farlig å 
bli gravid i ung alder. Som følge av en 
utbredt barnebrud-praksis blir mange 
jenter giftet bort altfor tidlig. Drama-

Teamet i Tanzania har opplevd en 
stor vekst de senere år. Selv om de 
bare har vært på lufta i seks år, er det 
allerede etablert 343 bønnegrupper i 
Tanzania, med totalt 2 655 forbedere. 
2 490 av disse er kvinner, 115 er menn 
og 50 er jenter. Lederen av arbeidet, 
Joyce Malima (se bildet), har skrevet 
ned hvert eneste navn. Hun ber 
regelmessig for dem alle sammen.  
I 2017 er planen å besøke nye 
regioner i landet, slik at flere kan få 

til å få bedre økonomi, for å øke 
antall bønnegrupper og for å styrke 
de gruppene som allerede er etablert. 
Det jobbes nå med å starte flere 
bønnegrupper på Voi, en by noen 
timers kjøretur utenfor Kenyas 
hovedstad Nairobi. Her planlegges 
også oppstart av et nytt direktesendt 
radioprogram. 

Be for radiolyttere, både menn og 
kvinner, som møter Jesus 
gjennom å lytte til Håpets kvinner-
programmene. Be også for arbeidet 
med å danne flere bønnegrupper. 

det også mange som får informasjon 
fra Håpets kvinner via Internett. 
En av medarbeiderne for Håpets 
kvinner i Somalia er svært aktiv på 
Facebook. Hun har gitt veiledning til 
mange kvinner som ønsker sjelesorg. 
Facebook-kontoen deres ble nylig 
hacket, men heldigvis fungerer 
den nå igjen som den skal. Håpets 
kvinner-teamet trenger både styrke 
og mot i arbeidet, slik at de kan møte 
utfordringer uten frykt.

serien har allerede gitt flere kvinner 
nytt syn på seg selv, bedre selvbilde, 
og dermed håp. Vi håper å kunne 
oversette serien også til andre språk. 

Be om visdom og og nåde for 
programprodusentene i Håpets 
kvinner. Be for radiolytterne, at 
de må ta til seg evangeliet. Be om at 
flere lyttere til Håpets kvinner må få 
et møte med Jesus gjennom 
programmene. 

vite om arbeidet og finne 
trøst i bønn og inspirasjon 
fra radioprogrammene. 

Be om at Håpets kvinner  
i Tanzania må bli styrket. 
Be om at stadig nye 
mennesker må bli kjent 
med Gud, og bli styrket  
i sin tro både gjennom 
radiosendinger 
og bønnegrupper.

Mann fra Elfenbenskysten: 
Radioprogrammet Mahourøsten gir 
oss muligheten til å bli kjent med vår 
egen kultur og historie. Vi får også 
større kunnskap om Gud. Når det sies i 
programmene at Gud ikke er usynlig for 
mennesker, så tror jeg det er sant. Gud 
ser oss og kjenner oss, og vet alt vi gjør. 

Kvinne fra Kenya: 
Jeg blir veldig rørt av radioprogrammet 
Håpets kvinner. Jeg stoler nå på Jesus. 
Vær snill og be for meg. 

Kvinne fra Etiopia:
Radioprogrammet deres har vært til stor 
hjelp for meg. Jeg bruker det jeg lærer i 
programmet som undervisningsmateriale 
i menigheten min. Må Gud velsigne 
arbeidet deres! 

Kvinne fra Kenya:
Livet mitt er preget av frustrasjon. 
Mannen min slår meg og nekter å 
forsørge meg. Vær snill og be for meg.  
Jeg vil gjerne bli med i en Håpets 
Kvinner-bønnegruppe. 

Kvinne fra Etiopia: 
Jeg vil gjerne være behjelpelig slik at 
kvinner i menigheten min kan begynne å 
lytte til Håpets kvinner. Det er et veldig 
nyttig program som gir oss kvinner råd 
om hvordan vi kan ta vare på oss selv og 
familien. 

Kvinne fra Etiopia:
Radioprogrammet deres oppmuntrer oss 
i troen, og gir oss veiledning slik at vi kan 
ta vare på våre familier og vise dem Guds 
kjærlighet. Gjennom bønn på radioen 
ble jeg også helbredet fra sykdom. Nå 
er hverdagen en helt annen for meg og 
familien min. 

Kvinne fra Kenya:
Jeg er takknemlig for at jeg fikk være 
med på en bibelsamling i regi av Håpets 
Kvinner. Lenge ba jeg om å få min egen 
Bibel, og Gud svarte meg på en underfull 
måte. På denne samlingen fikk jeg en 
splitter ny bibel av Håpets kvinner-
teamet, og jeg kunne ikke tro mine 
egne øyne. Jeg priser Gud for at Håpets 
Kvinner hjelper kvinner som meg. 

TILBAKEMELDINGER >>

Kenya

Somalia

Etiopia 

Tanzania og Zanzibar

Noreas kvinnearbeid gir trøst, oppmuntring og håp til kvinner. Arbeidet består av et 
internasjonalt bønnenettverk, radioprogram og praktisk omsorg. Et lokalt team oversetter 
bønnekalenderen i hvert enkelt land, og distribuerer den til enkeltpersoner og bønnegrupper. 
Radioprogrammene blir sendt fra kraftige radiosendere som er plassert på strategiske steder for at 
sendingene skal nå lengst mulig ut. I radioprogrammene får kvinnene kunnskap om helse, ernæring og 
rettigheter slik at de blir satt i stand til å hjelpe både seg selv og andre. I tillegg settes det fokus på kulturelle og sosiale 
spørsmål og utfordringer. Sist, men ikke minst, får lytterene lære Gud å kjenne, og de får høre om frelsen ved troen på 
Jesus Kristus. Nedenfor får du noen glimt fra de ulike landene i Øst-Afrika der Norea er til stede. 
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En stemme sa: – Rose, vær ikke redd. 
Det er jeg, Jesus, som helbreder deg. 
Mamma og pappa hørte ikke stemmen, 
men begge så lyset, og hånden. Jeg 
merket hvordan trykket inne i hodet 
gradvis forsvant. Jeg kjente at kreftene 
kom tilbake. Jeg var blitt helbredet! 
Foreldrene mine så forandringen, og 
skjønte at jeg var blitt frisk, men de 
fortalte det aldri til noen. De var for 
redde for hva de naboene ville si, og at 
det kunne skade ryktet deres. 

Etter dette måtte jeg bare lære mer om 
Jesus, og gi livet mitt til Ham. Jeg fant 
en kirke i nærheten, og ble døpt! Da 
jeg sa dette til foreldrene mine, kastet 
de meg ut. Pappa sa til og med at om 
noen våget å hjelpe meg, ville han ta 
personlig hevn.

I årene som fulgte hadde jeg det veldig 
vanskelig. Jeg kan ikke fortelle deg om 
alt det vonde jeg opplevde i denne 
tiden. Det får være mellom Gud og 
meg. Men det gikk så langt at jeg til 
slutt ikke orket å leve lenger. Jeg hadde 
tatt gift og gikk ut i ødemarken for å dø. 
Da – der ute i ingenmannsland, kom 
en mann mot meg. Han fortalte meg 
at han var sendt av Den Hellige Ånd for 
å møte meg. Han tok seg av meg, og 
tok meg med til kristne som hjalp meg 
tilbake til livet. Jeg hadde glemt Gud, 
men Gud hadde ikke glemt meg. 

En dag møtte jeg en venn fra hjembyen 
min. Han fortalte at pappa lå for døden 
og ønsket å møte meg. Jeg fikk treffe 
ham. Han var blitt veldig gammel og 
syk. En dag vi var alene i huset, sa 
pappa: – Min datter, jeg er døende, 
men hold fast på den Jesus du så lyset 
fra den natten da jeg trodde at du skulle 
dø. Tenk deg, før pappa døde, fikk jeg 
be med ham, og han tok imot Jesus.

Dette ble starten på et nytt liv også for 
meg. I dag er jeg en oppreist, håpets 
kvinne. Jeg har blitt satt i frihet. Jeg er 
blitt en kjent sanger i hjemlandet mitt 
Tanzania. Jeg lever for Jesus, han som 
reddet meg fra døden gang på gang– 
og jeg kan ikke annet enn å vitne om 
ham som har gjort alt vel med min sjel!

Norea møtte Rose i Tanzania
Hun har aldri fortalt sin historie offentlig 
før, av hensyn til sine barn og sin familie, 
og på grunn av sin tidligere bakgrunn 
som muslim. Vi fikk knapt stilt vår første 
spørsmål før hun begynte å snakke som en 
foss. Det var som om en demning brast, 
og hun øste ut av sitt hjerte alt hun hadde 
opplevd. Det var en veldig spesiell stund! 
Da hun var ferdig med å fortelle, spurte 
vi om det er en sang som betyr mye for 
henne. Hun lyste opp, og begynte straks å 
synge på swahili, mens ansiktet strålte: 

Når fred som en flod veller fram på min vei,
Når sorger som havsbølger slår;
Hva enn som meg skjer, du har lært meg å si:
Alt er vel, alt er vel med min sjel
 
Kor: Alt er vel, alt er vel med min sjel
Alt er vel med min sjel,
Alt er vel, alt er vel med min sjel.
 
Om satan meg presser, om prøvelser meg slår,
Det salige løftet skal rå:
At Kristus har sett min hjelp´løse stand,
Og har utgytt sitt blod for min sjel.
 
Min synd, hvor vidunderlig tanken er på det,
min synd, ikke delvis men helt
naglet til korset, og fjernet fra meg.
Pris skje Gud, pris skje Gud, å min sjel!
 
Herre, skynd på den dagen når troen min skal se,
At himmelen revner i to.
Basuner skal runge og Gud stige ned,
men selv da er alt vel med min sjel

Ifølge Joshua Project er det 31 unådde folkegrupper i Tanzania, et land i Øst-
Afrika. Flere områder av landet er sterkt dominert av islam, og i disse områdene 
er det ofte forbundet med stor fare å bli kristen. Norea sender radioprogrammet 
Håpets kvinner i Tanzania, og distribuerer bønnekalendere til flere hundre 
bønnegrupper rundt i landet. En av dem som promoterer Håpets kvinner er Rose. 
Hun er i dag en kjent sanger som turnerer over hele landet, men opprinnelig var 
hun muslim. Her forteller hun sin historie:  

Kvinne fra Etiopia:
Hver søndag kveld lytter jeg til det 
oppløftende programmet deres sammen 
med mannen min. Nylig ble et tema 
tatt opp som var sårt for meg, og det 
er kjønnslemlestelse. Jeg ble født i den 
nordlige delen av Etiopia. Da jeg var 
liten, ønsket moren min at jeg skulle bli 
omskåret, men faren min ville ikke ha 
noe av dette, og dro sin vei. Moren min 
sørget for at inngrepet ble gjennomført 
likevel. Jeg blødde mye og var bevisstløs 
en stund. Etter mange lange dager kunne 
jeg gå igjen, men smerten har jeg båret 
gjennom hele livet. Lidelsene har preget 
både ekteskap og fødsler. Dette er en 
kulturell praksis som er svært skadelig, 
men nå vet jeg at ingen grunn er god nok 
for å gjennomføre dette. Jeg vil beskytte 
døtrene mine. Må Gud velsigne dere.

Kvinne fra Etiopia:
Gjennom radioprogrammet deres som 
handlet om vold i hjemmet har jeg lært 
hvordan jeg kan ta vare på min egen 
datter. Det er så bra og nyttig. Her 
hvor jeg bor blir kvinner ofte misbrukt 
på grunn av kulturen og mangel på 
kunnskap. Takk for Håpets kvinner, og 
må Gud velsigne dere! 

Kvinne fra Eritrea:
Jeg var uten håp og ble psykisk syk etter 
at jeg gikk til en healer for å få hjelp til å 
bli gravid. En venninne fortalte meg om 
deres kristne radiosendinger, og det ble 
redningen for meg. Jeg forstod at Guds 
vilje for meg var en annen enn å besøke 
healere. Gjennom radiosendingene deres 
har jeg fått mer kunnskap og visdom, og 
jeg setter nå min lit til Gud. 

Radiolytter i Eritrea:
Det er ikke lett for meg å lese Bibelen i 
min situasjon. En person besøker meg og 
leser Guds ord. Jeg er veldig takknemlig 
for undervisningen om Jesus på radioen. 
Takket være Gud kan jeg få påfyll mens 
jeg ligger i senga. Husk på hvilket 
verdifullt og dyrebart arbeid dere gjør. Jeg 
er sikker på at mange sjeler blir velsignet. 

TILBAKEMELDINGER >>

– Da jeg var ni år, fikk jeg alvorlig 
hjernesvulst. Pappa og mamma tok 
meg med til heksedoktorene. De gjorde 
sine ritualer. Jeg måtte blant annet stå 
i et hull i bakken med ei gryte kokende 
vann på hodet. Det var helt mørkt 
rundt meg. Heksedoktorene mumlet 
på et språk jeg ikke forstod. Jeg var 
livredd! Etterpå måtte jeg gå med tunge 
amuletter. De skulle gjøre meg frisk, 
men i stedet ble jeg bare verre og verre. 
En av naboene våre kjente Jesus. Hun 

hadde kjøpt en tomt av min far. Nå ville 
hun gjerne be for meg, og sa at dersom 
jeg tok imot Jesus som min frelser, ville 
Han ta seg av meg. Ja, tenkte jeg i mitt 
indre, jeg vil gjerne tro på Jesus. Da jeg 
kom hjem på rommet mitt, kastet jeg 
amulettene ut av vinduet. Jeg kjente 
meg straks i bedre form.

Da foreldrene mine fant amulettene 
bak huset, og skjønte hva som hadde 
skjedd, ble de rasende. De kastet den 

kristne naboen vår ut av landsbyen, 
og tvang meg til å bære amulettene 
igjen. Etter dette ble jeg igjen verre og 
verre. En kveld lå jeg i sengen min. Jeg 
var veldig syk. Mamma og pappa var i 
rommet sammen med meg. De visste 
at jeg kom til å dø. Svulsten i hodet mitt 
verket. 

Plutselig kom det et lys ovenfra i mange 
farger. Lyset dekket hele meg, og en 
hånd kom og la seg på hodet mitt. 

T/M: H. Spafford og P. Bliss. 
Oversatt: Leikny Strømme

Rose
Historien om

Norea møtte Rose i Dar-Es Salaam. Dette er første 
gangen hennes historie blir fortalt offentlig.

Sammen med Noreas TV-team intervjuet 

Harald Endresen Rose.

Av: Elisabeth L. Sæth
Foto: Norea
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Mann fra Algerie:
TV-kanalen deres er som en lampe som 
lyser og viser oss løsningene på våre 
problemer. For å være helt ærlig har 
vi savnet en kanal som denne. Vi har 
også savnet musikk slik dere spiller på 
kanalen. Vi trenger alt dette for å komme 
nærmere Gud. 

Mann fra Algerie:
Takk for at dere sår frø som vil få 
kjærlighet, fred og frihet til å gro i hele 
den arabiske verden. 

Kvinne fra Tunisia:
Takk for det fantastiske TV-programmet 
As-Sanabel. Datteren min ser på det 
med stor iver hver dag, og det gjør noe 
med henne. Vær snill og send meg en 
bibel, slik at jeg kan lese for henne.  

Mann fra Tunisia:
Takk for de inspirerende TV-
programmene deres. Nå vet jeg at troen 
på Jesus er noe helt spesielt. Jesus vil 
alltid være med meg og aldri forlate meg. 
Jeg har delt troen min med vennene 
mine, og de har kommet til samme 
konklusjon som meg. Nå står vi sammen 
i Kristus. 
 
Kvinne fra Kenya:
Dere gir sjelen min næring. Jeg er 
svært glad i å lytte til Håpets Kvinner 
programmet fordi jeg lærer mye om 
hvordan det er å være kvinne. Mens jeg 
lytter noterer jeg ned bibelsitatene dere 
nevner. Må Gud velsigne dere i arbeidet 
videre. 

Mann fra Etiopia:
Den Hellige Ånd har ledet meg til 
sannheten, og inspirert meg til å tjene 
som evangelist blant Oromo-folket i 
Etiopia. Takk for radiosendingene deres 
som har gjort meg kjent med den kristne 
tro. Jeg har også lært at samfunnet 
burde anse kvinner som like verdifulle 
som menn, da dette ikke er tilfelle i min 
kultur.

TILBAKEMELDINGER >>

– Mediemisjon er ryggmargen i 
misjonsbefalingen fra Jesus. Gjennom 
radio kan vi bringe evangeliet til alle 
verdens folkeslag. Dette sier leder av 
Noreas radiosendinger til Eritrea, ett 
av verdens mest kontrollerte land. 

Wakshuma er leder av Noreas radioarbeid i Etiopia,  Evangeliets Røst. 
Han har vært involvert i dette mediearbeidet i 21 år, og er ikke i tvil om 
at radioprogrammene leder unådde til Jesus. Men fortsatt er det hele 
folkegrupper i Etiopia som enda ikke har hørt evangeliet. 

Av: Harald Endresen
Foto: Noreas partner i Eritrea

Av: Harald Endresen
Foto: Norea

Lederen for sendingene skriver i en 
rapport at radiosendingene til Eritrea 
startet i forbindelse med opprettelsen 
av Studio Frelsens Røst i Etiopia i 1964. 
Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi 
ikke avsløre navnet til vedkommende. 
Han forteller videre at sendingene 
har vært på lufta mer eller mindre 
uavbrutt gjennom krig og fred, det 
hele er i grunnen et Guds under. 
Gjennom radioprogrammene får lyttere 
bibelundervisning og forkynnelse 
inspirert av Den Hellige Ånd. Det 
tas også opp kulturelle, sosiale og 
helserelaterte tema som bidrar til 
positive samfunnsendringer. Norea 
sender på tre språk i Eritrea.

Tigrinya
Nesten alle forstår Tigrinya, og det 
sendes en time ukentlig på dette 
språket. De som snakker Tigrinya er 
i all hovedsak en kristen ortodoks 
folkegruppe, med bare 3 prosent 
evangeliske kristne.

Kunnama
Dette er språket til et nomadefolk på 
rundt 320.000 mennesker. Radio-
sendingene betyr mye for dette folket. 
Kun 10 prosent av dem har tatt imot 
Jesus som sin frelser. Programmene er 
på 30 minutter og sendes hver søndag. 

Tigre
Dette er den nest største språkgruppen 
i Eritrea, og brukes for det meste 
av muslimer som bor i lavlandet. 
Under 1 prosent av dem som snakker 
dette språket er kristne. Også disse 
programmene sendes søndag kveld. 

Tilbakemeldinger
Mange lyttere tar kontakt med 
radiostasjonen. De representerer mange 
ulike yrkesgrupper og livssituasjoner. 
Folk i alle aldre gir respons på 
sendingene. Studenter, unge soldater 

i førstegangstjeneste, bønder og 
nomader, innsatte i fengsel, husmødre, 
lærere og helsepersonell i fjerne strøk. 
Mange har store problemer i sine liv, 
men vitner om at radiosendingene 
oppmuntrer dem og gir dem nytt håp. 
I brevene skriver lyttere at de blir fylt av 
en indre fred og stabilitet i tider med 
uroligheter og vanskeligheter. De blir 
kjent med Jesus og sannheten i Guds 
Ord. Radioprogrammene har ledet 
mange til tro på Jesus. Mange får en ny 
visjon over livet, og de har god nytte av 
alle de praktiske rådene som blir gitt i 
forhold til helse, jordbruk og naturen 
rundt dem. 

Utfordringer
Stengingen av et radiostudio i landets 
hovedstad Asmara har skapt store 
utfordringer. Kollegene våre i Eritrea 
mangler det meste av utstyr, og hyppige 
strømbrudd gjør det vanskelig å få 
skrevet og sendt manus ut av landet. 
Programmene spilles nå inn i Kenya 
og Sverige, så denne delen av arbeidet 
tas hånd om på en god måte. Men 
den strenge kontrollen i Eritrea gjør det 
stadig vanskeligere å få kontakt med 
lyttere inne i landet. 

Livsviktige 
radiosendinger i Eritrea

Unådde folke-
grupper i Etiopia

– Det er kun tre seriøse 
kristne radiokanaler i 
landet vårt, inkludert oss, 
forteller Wakshuma. – Vi 
sender på 8 ulike språk, og 
når omkring 70 millioner 
av Etiopias 100 millioner 
innbyggere. Programmene 
våre styrker kristne i deres 
tro, og de blir utrustet til 
å vitne for unådde venner, 
naboer og familier. 

Radioleder møtte Jesu på radio
Wakshuma erfarte selv å få livet 
forandret da han som ungdom lyttet 
til radioprogrammene fra Evangeliets 
Røst, før han begynte å jobbe der selv 
i 1996. Dessverre har han og staben 
mange utfordringer, deriblant en 
anstrengt økonomi. Kostnadene stiger, 
og de må si opp folk. Dermed er de 
færre til å utføre jobben, og dagene blir 
ofte lange for dem som er igjen. Men 
Wakshuma henter energi fra lytterne.  – 
Alle tilbakemeldingene fra lyttere som 
lærer Jesus å kjenne gjennom våre 
radioprogram driver meg videre, sier 
han, – og jeg ønsker å nå enda lenger 
ut i tiden fremover. 

Noreas støtte betyr mye
– Hvis ikke Norea hadde støttet oss 
fra starten, hadde vi aldri kommet i 
gang. Norea er også hovedårsaken 
til at vi fortsatt kan kringkaste 
evangeliet på radio i Etiopia, sier 
han. – I mitt liv og millioner av 
andres liv ser vi avtrykket fra Noreas 

engasjement for det etiopiske 
folk. Men fortsatt gjenstår det 
mange unådde folkeslag Etiopia. 
Store muslimske folkegrupper som 
afar og somali, eller de mange små 
etniske stammefolkene sør i Etiopia, 
har enda ikke hørt evangeliet. Det er 
dyrt å nå disse smågruppene med 
radioprogram, derfor planlegger vi 
å oversette hovedfortellingene fra 
Bibelen til mange språk. Disse vil bli 
gjort tilgjengelige på små bærbare 
høyttalere som kan deles ut, og 
sendes fra person til person, fra 
familie til familie, eller landsby til 
landsby. 

Norea ønsker å bruke så mye som 
mulig av de midlene vi disponerer 
på å nå unådde folkeslag. Fortsatt 
gjenstår det nærmere 7000 folke-
grupper i verden. Wakshuma deler 
vår visjon, og sammen vil vi forsøke  
å nå noen av de unådde folkeslagene 
i Etiopia. 

Eritreas myndigheter har total kontroll i landet, og 
gjør livet vanskelig for sine innbyggere. Fremtiden 
til denne lille eritreiske gutten er høyst usikker.

Lyttergruppe i Eritrea.

Wakshuma Terefe er daglig leder av Noreas radioarbeid i Etiopia. Han er under et sterkt press, vær gjerne med å be for han.
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Kvinne fra Algerie:
Det var helt tilfeldig at jeg fant TV-
kanalen deres, og først kunne jeg ikke 
tro det. Jeg takker Gud for dere, fordi 
jeg var, og er fortsatt svært ensom. Jeg 
trenger programmene deres slik at jeg blir 
oppmuntret og styrket. 

Kvinne fra Eritrea:
For en tid tilbake sluttet jeg å be fordi 
jeg ikke fikk svar med en gang. Jeg var 
for utålmodig til å vente på Gud. Mitt 
åndelige liv gikk i nedoverbakke, og jeg 
satt fast i et vakuum av desperasjon. 
Men Gud kalte meg tilbake på bønnens 
vei gjennom radioen. Jeg fikk høre 
om Guds plan for livet mitt, midt i en 
periode av livet hvor jeg verken leste i 
Bibelen eller ba. Hver gang jeg hørte på 
radioen forstod jeg viktigheten av bønn. 
Jeg ble minnet om at jeg burde holde 
meg nær Gud, og ikke vende ryggen til 
Ham. Jeg ser nå at slike tunge tider ikke 
er uten frukt. Tvert imot kan man bli 
velsignet og få troen tilbake, slik som det 
skjedde for meg. Jeg er takknemlig for det 
Gud utretter gjennom radioarbeidet. 

Mann fra Elfenbenskysten:
Jeg blir veldig rørt av radiosendingene 
på Mahouspråket. Jeg setter stor pris på 
det som er grunnlaget for programmene, 
nemlig Guds Ord. Bibelen forteller hva 
Gud gjør for oss og hvordan han kan lede 
oss. 

Kvinne fra Tanzania: 
Jeg lyttet til Håpets kvinner her om 
dagen, og heldigvis at jeg gjorde det. Jeg 
og kjæresten min hadde planlagt at jeg 
skulle ta abort, men jeg lærte på radioen 
at jeg ikke burde gjøre det. Veien videre 
nå er likevel vanskelig, for kjæresten min 
vil ikke forsørge meg nå som jeg skal bli 
mor. Min egen mor, som er alkoholiker, 
hater meg. Vær snill og gi meg råd og 
hjelp meg på veien videre. 

Kvinne fra Zanzibar:
Jeg takker Gud for Håpets kvinner 
på Zanzibar. Nå kommer flere ulike 
menigheter sammen i bønn. Gud har 
utrettet mange ting for meg gjennom 
bønn, og jeg opphøyer hans navn. Jeg 
håper at bønnegruppene vedvarer her på 
Zanzibar. 

TILBAKEMELDINGER >>

Mahouene er en av de rundt 500 unådde folkegruppene i Vest-Afrika. 
Mindre enn en promille av dem er evangeliske kristne. Vår drøm er at kristne 
radioprogram skal endre dette.

Av: Jostein Sæth
Foto: Norea

Mohamed Diomandé er en av 
de svært få kristne mahouene i 
Elfenbenskysten. Selv er han vokst 
opp i en muslimsk familie, men 
han ble tidlig kjent med kristen 
tro gjennom søndagsskolen i 
hjemlandsbyen Ouaninou. I dag er 
han blitt den første nasjonale lederen 
av det kristne mediearbeidet blant 
mahouene. Han har fått tittelen 
radiopastor i Mahourøsten, som 
er navnet på radioarbeidet blant 
mahouene. 

Radioen når lenger
– All statistikk viser at mahouene er 

blant de minst nådde folkegruppene. 
Vi ser at radioen har en styrke som 
kirken ikke har; den når mye lenger. 
I regionen der mahouene bor er det 
mange områder som er vanskelig 
tilgjengelig, og hvor det er umulig å 
sende folk for å evangelisere. Likevel 
ser vi at evangeliet når også disse 
områdene – gjennom regelmessige 
radiosendinger. 

Mohamed Diomandé forteller selv 
at han lenge ikke hadde syn for 
radio, og at hans store drøm var 
å bli pastor i en menighet. Han så 
ikke sammenhengen. Men dette 

forandret seg da han for noen år 
siden begynte å jobbe som oversetter 
i Mahourøsten. Etter hvert fikk han 
pastoral utdannelse kombinert med 
kommunikasjon, og steg i gradene 
fram til han i 2016 tok over som leder. 
I dag er han overbevist om at kristne 
radiosendinger er viktige for at vi skal 
få se flere mahouer komme til tro. 

Radiopastor
Mohamed begynte altså som 
oversetter i Mahourøsten. I dag er 
han leder og radiopastor. Det betyr 
også at han selv er mye på lufta, 
spesielt med bibelundervisning. 

Alle programmene kringkastes på 
mahouspråket og retter seg mot 
muslimer. 
– Vi produserer bibelundervisnings-
serien «Rettferdighetens Vei», 
kristent radioteater og kristne 
radioprogram for barn, forteller 
Mohamed. – Vi tror også at det er 
viktig å gi våre lyttere større kunnskap 
på det kulturelle og sosiale planet, 
og vi ser på dette som sentrale 
elementer også for å få flere til å lytte 
på de evangeliserende programmene. 

Mahouene regner seg som muslimer, 
men blander gjerne sin muslimske 
tro med tradisjonell folketro. Blir en 
mahou kristen, er sannsynligheten 
stor for å bli utstøtt av familien. 
Mohamed selv er en av de heldige 
som fremdeles har god kontakt med 
familien. Flere av søsknene hans er 
også døpt.

– Vår drøm og vår lengsel er at vi en 
dag skal se at mahouene er nådd 
med evangeliet, sier Mohamed. – Vi 
trenger deres forbønn og deres støtte, 
slik at vi kan se at dette blir en realitet 
og at vi en dag, når vi står foran Guds 
trone i himmelen, vil se at mahouene 
er godt representert. 

Radioen har en styrke 
som kirken ikke har

Mohamed Diomandé, hans kone Larissa, og deres 
datter Jémima Victoire.

En mahou lytter sjelden alene på radio.

Barneprogrammene er dramatisert, og svært 
populære for store og små. Her er noen av barna 
som låner stemmene sine til radioproduksjonen.

All statistikk viser at mahouene er blant 
de minst nådde folkegruppene. Vi ser at 
radioen har en styrke som kirken ikke har; 
den når mye lenger. 
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Mann fra Marokko: 
Da jeg ble kristen, trodde jeg at jeg 
var den eneste i landet mitt som 
hadde tatt imot Jesus. Jeg vil takke 
for at dere introduserte meg for andre 
kristne brødre. Etter at jeg fikk en sønn, 
ble familien og vennene mine svært 
overrasket over at jeg ikke la Koranen 
under puten til gutten, slik tradisjonen 
sier vi skal gjøre. Da måtte jeg fortelle 
mine foreldre at jeg var blitt en kristen. 
De ble svært overrasket, for de trodde at 
kristendommen bare var for de vestlige. 

Anonym:
Etter å ha hørt evangeliet på 
programmet deres, ba jeg til Gud om  
at Han måtte vise meg om det stemmer 
at Jesus virkelig er Veien slik dere sa.  
I det øyeblikket jeg sa amen, så jeg at 
jeg hadde vært i mørket hele livet, mens 
Lyset hele tiden har vært så nær meg. 
Men jeg kunne ikke se det før jeg tok 
imot Jesus. Han er virkelig Lyset, takk  
til Herren!

Mann fra Marokko:  
Selv om jeg ikke er kristen ber jeg om at 
Gud må velsigne arbeidet deres. Takk for 
de klare, logiske og greie svarene på mine 
spørsmål. Måtte Herren gi dere styrke 
slik dere styrker andre. 

Mann fra Marokko: 
Jeg vil takke Gud for arbeidet SAT-7 gjør. 
Mange av mine marokkanske venner har 
blitt kristne gjennom programmene og 
videoene deres. 

Kvinne fra Tanzania:
Jeg ble veldig velsignet av et Håpets 
kvinner-program som handlet om HIV/
AIDS. Denne sykdommen gikk i arv til 
meg, og jeg levde et liv i frykt frem til 
jeg hørte på programmet deres. Takket 
være Jesus fikk jeg selvtilliten min tilbake 
igjen. Jeg lever nå uten frykt, og vil gjerne 
dele mitt vitnesbyrd til andre for å kunne 
oppmuntre folk i liknende situasjoner.  
Det er håp i Jesus Kristus. 

Kvinne fra Etiopia:
Radioprogrammet Håpets kvinner er 
veldig viktig i området hvor vi bor. Vi 
lærer om utfordringer i familien, både 
sosiale og åndelige, og får stort utbytte 
av det. 

TILBAKEMELDINGER >>Tross krevende forhold for 
kristne i Marokko, opplever 
de små kirkene at nye 
kommer til tro gjennom 
kristne TV-sendinger  
Norea støtter.

Av: Jostein Sæth
Foto: SAT-7

Marokkos historie forteller om 
en svært tidlig kristen påvirkning. 
Allerede i det første århundre etter 
Kristus kom kristendommen til Nord-
Afrika, gjennom en romersk soldat. 
Berberne var blant de folkegruppene 
som da tok imot kristendommen. Da 
islam kom til Marokko med araberne 
i år 698, konverterte berberne til 
den nye religionen. Siden den tid 
har religion og politikk hengt nøye 
sammen i Marokko, og landets konge 
har også tittelen som øverste leder 
for «de troende» (les: muslimene). 
Fram til 2011 hadde Marokko mange 
misjonærer, men da ble de aller fleste 
utvist av landets myndigheter. 

Kristen vekst gjennom radio og TV
Landets konstitusjon «garanterer 
fri trosutøvelse for alle», men det er 
likevel ulovlig å konvertere til andre 
religioner enn islam. På tross av at 
det i praksis er straffbart å konvertere 
fra islam til kristendommen i 
Marokko, ser de små kirkene at 
stadig nye mennesker kom til tro 
gjennom arbeidet til SAT-7, Noreas 
TV-partner i Midtøsten og Nord-
Afrika.

– Vi ser at kristne radio- og TV-
sendinger når inn i marokkanske 
hjem, og de siste årene er det 
tusenvis som har gitt sine liv til Jesus. 
Dette forteller marokkanske David 
Ezzine, som jobber i Noreas finske 
søsterorganisasjon Sansa. Han er gift 
med finske Marja-Liisa, og har selv 
jobbet med radio- og TV-sendinger til 
Marokko siden 1982. Først gjennom 
TWR, og siden 2005 gjennom SAT-7. 
– Herren velsigner radioarbeidet. De 

gode nyhetene går over fjell og hav, 
ja til og med opp i skyene (satellitt) 
der de får en “smak av Himmelen” 
før de kommer ned igjen til tørste, 
nedbrutte og desillusjonerte hjerter 
for å gi dem det sanne håpet og 
nytt liv. Dette er David Ezzine sin 
vakre beskrivelse av det som skjer i 
Marokko gjennom kristne radio- og 
TV-sendinger.  Bare denne sommeren 
ble 180 marokkanere døpt.

Husmøter på TV
De siste tre årene har David 
Ezzine arbeidet med å produsere 
TV-programmet ”Home Church” 
(Huskirken). Dette er en måte å 
vise marokkanske kristne hvordan 
de enkelt kan samles i sine hjem 
til gudstjeneste. Gjennom disse 
programmene forklarer de på en 
enkel måte hvem Jesus er. Andre 
spørsmål som besvares er: Hva 
er frelse? Er Bibelen Guds sanne 

Ord? Hvordan vet jeg at Gud lytter? 
Hvordan søker jeg Gud?
På denne måten får de små 
flokkene av kristne også hjelp til å 
lære hvordan de enkelt kan holde 
husmøter i sine hjem, i et land 
der det medfører fare for dem å 
praktisere sin kristne tro i åpenhet. 
– Jesus sa til sine disipler i Matt 24,14 
at «dette evangeliet om riket skal 
forkynnes i hele verden til vitnesbyrd 
for alle folkeslag, og så skal enden 
komme». Det kan ikke være tvil om 
at Gud ønsker at vi skal benytte oss 
av de mulighetene media gir oss til 
å nå de områdene av verden som er 
vanskeligst å nå med evangeliet, sier 
David Ezzine.

Tall fra SAT-7 anslår at 2,5 millioner 
marokkanere ser på den kristne TV-
kanalen, som har som visjon å «gjøre 
Guds kjærlighet synlig i Midtøsten og 
Nord-Afrika.»

Frykt byttes ut med håp
– Frykt er fremdeles den største 
fienden for kristne i Marokko. De 
lever i frykt for represalier fra familie 
og fra myndigheter. Det er inn i denne 
virkeligheten vi ønsker å formidle det 
evige livs håp. Vi er helt og holdent 
avhengige av at Gud velsigner og 
styrker våre seere i tro, håp og 
kjærlighet til Hans navn, avslutter 
David Ezzine.

Kringkasting 
med smak av 
Himmelen

Dette bildet er fra et av programmene David Ezzine kringkaster til sitt folk i Marokko.

David Ezzine underviser om kristen tro.  

David Ezzine, TV produsent med 
spesielt fokus på Marokko.
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smånytt smånytt

Det er spennende å følge utviklingen i overgangen fra FM 
til DAB+ sendinger. Forrige gang det var en like dramatisk 
endring var vel i 1982, da NRK mistet sitt monopol på 
radio og det poppet opp små og store lokalradioer i bygd 
og by. Da begynte Norea å produsere radioprogrammer 
til lokalradioene, og har gjort dette frem til i dag. Husk at 
flere lokalradioer fortsetter sine sendinger på FM etter at 
FM slukkes for NRK og andre rikskanaler.  

I tillegg til å være en innholdsprodusent for radiokanaler 
på DAB og FM, så har vi også to radiokanaler på 
Internett. De går ikke på DAB, men kun på Internett. 
Norea Pluss sender tradisjonell bedehusmusikk, mens 
Norea Hope sender nyere musikk. Innimellom sangene 
får du oppbyggelig undervisning om kristen tro. For å 
finne oss, trenger du først og fremst Internett:

På din datamaskin:
-  skriv norea.no
-  klikk på radio
-  velg Norea Hope eller Norea Pluss

På smarttelefon eller nettbrett:
-  Gå inn på Internett og skriv norea.no. 
 Klikk på radio.
-  Du kan også laste ned appen tune-in, 
 søke frem Norea Hope eller  
 Norea pluss.

Kom og slapp av på nydelige Himmel og Hav 
konferansesenter rett ved Solastranda. 
Ta imot god forkynnelse fra internasjonal 
leder av Håpets kvinner, og flott sang av 
Elisabeth Sæth med team, og ikke minst 
hent energi for eget liv.
 

Fredag på Himmel og hav:
Seminar om Håpets Kvinners arbeid
19.30 Kveldsmøte om bønnens kraft, ved Eeva Vähäsarja  
fra Finland.

Lørdag i Misjonssalen Sandnes:
10.00 Min identitet som Guds datter, ved Peggy Banks fra USA.
14.00 Vi er Håpets kvinner, talkshow og minikonsert.
19.30 Håpskonsert, ved Elisabeth Sæth og Anne Birgitte 
Bøe med team.
 
Søndag på Himmel og Hav:
10.00 Bibelundervisning: Å leve ærlig, ved Anne Austgulen  
fra Norea.
 
Se norea.no, eller ring oss på 38 14 50 20 for mer 
informasjon. Du kan delta hele helga med overnatting på 
Himmel og hav, eller komme bare lørdagen. Da må du gi 
beskjed om du ønsker å bestille middag.

Mange tar kontakt med Norea og spør oss til råds. 
Svarene legges ut på noreapastoren.no og noreatv.
no. Vi har tatt opp spørsmål om å ikke bare høre 
evangeliet, men også gjøre det, om abort, om hva en 
god mannsrolle er og flere andre. Alle svarene som gis 
er basert på Bibelens Ord og egner seg godt for samtale. 
Det er noreapastorene Asbjørn Kvalbein og Svein Anton 
Hansen som svarer på spørsmålene Norea får inn, og 
som også produserer andakter og kommentarer hver 
uke. Du finner alt på noreapastoren.no

Åshild Appleyard:
Åshild Appleyard er tilbake på jobb i Norea etter svangerskaps-
permisjonen. Lille Solveig Maria vokser seg større for hver dag, og vi 
gleder oss sammen med Åshild og hennes ektemann Ryan. Åshild 
arbeider som informasjonskonsulent, med spesielt ansvar for sosiale 
medier, skriving for blad og nettside, og oversettelse med mer. Det er 
blant annet hun som som setter sammen mange av de fine bildene  
med bibelvers eller sangstrofer på facebook-siden til Norea.
 
Jostein Sæth:
Vi takker Jostein Sæth for en strålende 
innsats som vikar for Åshild. Han vil jobbe 
litt parallelt med Åshild frem til 1. desember. 
Mye av tiden vil gå med til oversettelse av tre 
bøker knyttet til Noreas mannsarbeid, Troens 
Menn. 

Spørsmål om kristen tro og liv

Åshild Appleyard er tilbake

Norea radio på Internett
På din nye DAB+ radio med Internett
Har du kjøpt en DAB+ radio med Internett, kan du finne 
Norea slik: 
-  Klikk på “Mode” til du finner Internett
-  Velg Norge, eller Norway,
-  “Rull” nedover kanallisten til du finner Norea Hope  
 eller Norea Pluss. 
-  Velg den kanalen du ønsker, som oftest med å trykke 
 inn knappen du “ruller” med.
-  Lagre kanalen for neste gang du skrur på Internett-
 radioen.  

Hvis du har vanskeligheter med å finne Norea, så vil vi 
anbefale deg å spørre noen du kjenner om hjelp. 

«VI ER HÅPETS KVINNER»
 10.-12. NOVEMBER 2017



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

5 minutter  
med radiosending  
til mahou-folket  

koster 500 kroner

VIPPS til 74066

Mahou-folket i Vest-Afrika er en unådd folkegruppe. 
Av de 350 000 menneskene er det under en halv prosent 
evangeliske kristne. Våre radioprogrammer er de eneste 
programmene på deres språk. Guds ord bryter ned 
stengsler og mennesker blir frelst.

Overrekkelse av en radio til en 
lyttergruppe i Abidjan.


