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Solid fundament
Har du noen gang prøvd å løse en vanskelig gåte? Helt siden barndommen har jeg 
likt å løse gåter og rebuser. Ofte blir jeg overrasket over å se hvor innlysende svaret 
faktisk er når jeg omsider klarer å «knekke koden». 

Når vi betrakter Guds menighet på jorden, så 
er det noe gåtefullt med den også. Vi kommer 
fra forskjellige land, har forskjellig hudfarge og 
tilhører ulike kirkesamfunn… bare for å nevne noe. 
Hva er det som binder oss sammen? Den store 
skaren av kristne kan sammenlignes med et vevd 
teppe. Det finnes tepper av mange slag, og med 
store variasjoner, men alle har én ting til felles: 
En usynlig renning (tråd) holder teppet sammen. 
Det er ikke alltid så lett å få øye på renningen, 
men den utgjør «ryggraden» i teppet. Kvaliteten 
på renningen er helt avgjørende for teppets styrke 
og holdbarhet.

Tråden i den kristne «veven», den fargerike 
flokken av Jesu etterfølgere, er Guds Ord. Bibelen 
er fundamentet som alt kristent liv bygges på. 
Ulike kulturer og forskjellige mennesketyper 
bidrar til å skape et spennende mangfold i Guds 
verdensvide menighet. I bunnen ligger Ordet og 
binder oss sammen. 

Ett av den ondes viktigste mål er nettopp å få oss 
til å tvile på at Bibelen taler sant -  eller i det minste 
at det som er skrevet ikke er relevant for «moderne 
mennesker anno 2016». Allerede i Edens hage 
stilte djevelen følgende spørsmål: - Har Gud 
virkelig sagt..? 

Helt siden Norea Mediemisjon ble etablert i 
1956 har organisasjonen vært drevet med 
Bibelen som fundament, og som øverste 
autoritet for tro, lære og liv. Slik ønsker vi at det 
fortsatt skal være. Vi oppmuntrer kristne til å 
stole på Guds Ord, og vi oppmuntrer alle til å 
holde Bibelen høyt i ære. Samtidig jobber vi 
for at stadig flere skal få anledning til å høre 
evangeliet, også i områder der misjonærer ikke 
slipper inn. 

Norea fyller 60 år i 2016 
I jubileumsåret vil vi se litt på hva vi har utrettet 
frem til i dag, men vi akter ikke å hvile på gamle 
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I årene som kommer vil vi videreutvikle
 Norea som en spesialenhet for vanskelige

 misjonsoppdrag, og styrke innsatsen 
for å nå videre ut blant de minst 

nådde folkegruppene i verden.

laurbær! Når vi tar et tilbakeblikk er målet først og 
fremst å hente inspirasjon til å utrette enda mer 
i tiden som kommer. Fremdeles er det mer enn 
6 000 unådde folkegrupper i verden. Mange av 
disse kan ikke nåes gjennom tradisjonell misjon, 
men radiobølger og TV-signaler kjenner heldigvis 
ingen grenser. De lar seg ikke stanse verken av 
passkontroll eller væpnede grensevakter. 

I årene som kommer vil vi videreutvikle Norea 
som en spesialenhet for vanskelige misjons-
oppdrag, og styrke innsatsen for å nå videre 
ut blant de minst nådde folkegruppene.

I første halvdel av 2016 går vi inn med støtte til 
tre nye prosjekter. I samarbeid med Trans World 
Radio har vi etablert kristne radiosendinger til 
Somalia. Samtidig har vi startet opp med nye 
sendinger til to unådde folkegrupper i Sentral-
Asia, i landene Usbekistan og Kirgisistan. 
Sammen med våre internasjonale partnere vil vi 
styrke innsatsen for å nå enda lenger ut med de 
gode nyhetene.

Din forbønn og støtte gjør det mulig for oss å 
fortsette arbeidet med å fullføre 
misjonsoppdraget. 

Noreastaben setter pris på din forbønn og støtte.



Endelig 
på lufta 
i Somalia

Norea har lenge ønsket å gjøre 
noe for det utsultede, krigsherjede 
og lidende somaliske folket. 
Derfor var gleden stor når vi nå i 
2016 begynte å støtte produksjon 
og kringkasting av Håpets Kvinner-
programmene direkte inn i 
Somalia. Den kraftige mellom-
bølgesenderen står trygt plassert 
utenfor landets grenser. 

Programmet Håpets Kvinner gir god informasjon 
om helse og hygiene, og grundig opplæring 
innen ulike tema knyttet til kristen tro. 
Produksjonsteamet har kontakt med over 
tusen personer på Facebook, og får stadig 
spørsmål om kristen tro. På den måten utfyller 
radio og Internett hverandre på en flott måte. 

Norea møtte nylig en trofast lytter og forbeder 
som heter Faisha. Hun deltar regelmessig i en 
bønnegruppe tilknyttet Prosjekt Hanna. 
- Jeg vet om mange som lytter, og jeg tror 
programmene er populære fordi de handler om 
lidende kvinner og barn, sier hun alvorlig. 
Hun har selv vært gjennom store vanskeligheter.

Verst for de kristne
I 1960 ble Somalia uavhengig, og i 1969 tok 
Mohammed Siad Barre makten i et kupp. I protest 
mot Barres kupp vokste det frem ekstreme islamistiske 
grupper, som Al-Shabab. Deres felles mål var å fjerne 
Barre og gjøre Somalia til et muslimsk land. Barre 
stod imot frem til 1991, men da kollapset hans regime. 
Landet ble kastet ut i en blodig borgerkrig som har vart 
i over 20 år, og særlig kristne har det tøft. Landet har 
i årevis vært regnet som et av verdens verste land for 
kristne. 
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Flyktning i Norge
Faishas historie begynner som flyktning. Da hun 
var ett år gammel flyktet familien fra Somalia, og 
endte opp i Norge. På skolen fikk hun kjennskap 
til kristen tro, og ei venninne fortalte henne om 
hva det vil si å ha et personlig forhold til Jesus. 
Familien merket at Faisha ble interessert i Jesus, 
og likte dette svært dårlig. En sommer sendte de 
henne på ferie til familien i Somalia. Ved ankomst 
tok de først fra henne passet. Så ble hun låst inne 
i et rom, og hun ble bare sluppet ut for å spise 
og få opplæring i koranen. - Som somalier må 
man være lydig mot sine foreldre, forteller Faisha. 
- Jeg måtte gjøre dette. Man får ikke noe valg. 

Trussel om ekteskap
Da hun var 17 år besluttet familien at hun skulle 
gifte seg med en gammel mann som allerede 
hadde en kone. Hun bestemte seg for å flykte, 
og klarte å komme seg over grensen og inn i et 
naboland. Her fant hun frem til en menighet som 
hjalp henne.

- Nå er jeg gift med en kristen mann, og vi har 
ei datter, sier hun idet smilet bryter frem i det 
nydelige ansiktet. Det er tydelig at livet akkurat 
nå er bra. - Familien vet om meg, sier hun, - men 
her kan de ikke få tak i meg. 

Det blir spennende å se hvilke dører Gud vil åpne 
i Somalia i tiden fremover. Våre sendinger trenger 
seg forbi militsgruppper, utilgjengelige fjell og like 
inn i hjertene til folk, akkurat der de er. 

Vær med oss 
i bønn for 
Somalia, for 
radiosendingene 
våre, og for lyttere 
som Faisha. Dette 
prøvede folket 
trenger virkelig Jesu 
kjærlighet og Hans eksempel om hvordan hat 
kan overvinnes med tilgivelse.

Men hvordan 
kan de høre 

dersom ingen 
forkynner...

Hvert tiende spedbarn dør
I 2012 ble et nytt parlament stablet på bena, 
men Somalia har fortsatt store problemer. 
Av landets 10 millioner innbyggere er mer enn 
halvparten under 25 år. Det er stor mangel på 
leger. Hvert tiende spedbarn dør, ofte på grunn 
av dårlig drikkevann, manglende helsetilbud og 
lite tilgang på mat. Over en million somaliere 
er på flukt i eget land, og enda flere er på flukt 
i regionen og verden for øvrig. I Norge bor det 

nesten 36.000 somaliere. 
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Av Elisabeth Lillebø Sæth 

Vi går ned trappetrinnene til kvinneavdelingen 
i Jinka-fengselet. De samme trinnene har blitt 
tråkket ned av kvinner som hadde fått sin dom. 
Ingen går opp igjen uten at dommen er sonet. 
Vi kommer til en liten gårdsplass, omkranset 
av enkle murhus. På bakken ligger strå som er 
farget i lilla, blått og rosa. Fangene fletter matter 
som de kan selge. Noen hekler fargerike hånd-
arbeider. Dette har de lært av Hirut og Asarat, 
koordinator og programprodusent for Prosjekt 
Hanna. De smiler og hilser når de møter Asarat. 
De kjenner henne. 

Til venstre på denne gårdsplassen står et skur 
laget av stokker av eukalyptustre og en presenning 
i blått og rødt. Vi blir vist inn i skuret. På et bord 
dekket med en heklet duk i oransje ligger en 
bibel og en solcelledrevet mediespiller. Jeg blir 
overrasket over at rommet er fullt av kvinner og 
barn. Noen av barna er født i fangenskap, og 
mange av dem har tydelige tegn på sykdom.

Sammen med oss på turen til Etiopia er mangeårig 
lege og Etiopia-misjonær, Petter Klungsøyr, og  

kona, Solveig. - Jeg har aldri vært vitne til så mye 
vold som blant Ari-folket, forteller han. Ari-folket 
har sin egen sterke alkoholholdige drikk, og de 
drikker mye. Dette fører til mye vold, både blant 
kvinner og menn. Noen kvinner opplever så mye 
misbruk hjemme, at de dreper ektemannen som 
siste utvei. Dermed havner de i dette fengselet, 
uten håp eller verdighet.

Uverdige forhold 
Asarat, programprodusent for Håpets kvinner, er 
tydelig rørt og forteller: - Jeg var her første gang i 
2010. Forholdene i fengselet var uverdige. Noen 
av kvinnene hadde bare et sjal som klesplagg. 
Vi begynte å besøke dem, fortelle dem om Guds 
kjærlighet, og vise praktisk omsorg ved å dele ut 
klær og såpe.

Om lag 45 kvinner i fengselet har tatt imot 
Jesus. Misjonærer i Jinka besøker kvinnene hver 
søndag og har bibelundervisning i kirka. I tillegg 
besøker Prosjekt Hanna-teamet dem hver uke, 
for å lytte til serien og diskutere innholdet med 
dem. 

Fanger får 

frihet i Gud



Fayane, koordinator for Helbredende stemme i 
Jinka, skrur på Megavoice-spilleren. Lyden er lav, 
og fangene strekker seg så nært de kan for å lytte. 
De har kommet til episode fem. Fayane ber dem 
fortelle om hva de har lært til nå. Mesawet, 
en ung kvinne, forteller engasjert om Emerta, en 
eldre, kristen Ari-kvinne som har opplevd mye 
smerte og sorg i livet. Hun forteller også om Lulit, 
en ung jente som blir kidnappet og voldtatt av 
mannen som vil ha henne. Lulit blir snart gravid, 
men fødselen drar ut, og hun prøver i fem dager 
å få ut babyen. Barnet dør, og selv får hun fistula. 
Mannen hennes kaster henne ut, og hun må dra 
hjem til foreldrene sine. Lulit kan ikke bo hos 
foreldrene sine, fordi hun lukter vondt. Foreldrene 
lager et enkelt skur av eukalyptusstokker og 
greiner hvor hun må bo mens hun venter på å 
dø. Mesawets øyne stråler når hun forteller om 
Emerta, og om hvordan hun kommer og viser 
omsorg til Lullit. 

Et godt forbilde
- Finnes det en kvinne som Emerta hos dere i 
Ari-folket? spør Fayane. - Nei! svarer kvinnene 
samstemt. Emertea er en fantastisk kvinne, med 
omsorg for Lullit og alle andre hun møter i serien. 
Lederen for kvinnene som samles her i kirka 
forteller at de alle ønsker å vise omsorg og 
kjærlighet slik Emerta gjør. Hun forteller at hun 
skal bli fri om et par måneder. - Jeg kommer aldri 
til å glemme søstrene mine i fengselet, forteller 

hun. - Jeg vil tjene dem og hjelpe dem. Jeg vil være 
en Emerta både for mine søstre i fengsel og for 
kvinnene i landsbyen min, forteller hun strålende. 

Verdsatt og elsket
Vi tar farvel med kvinnene i Jinka-fengselet. 
Vi klatrer de få trinnene opp igjen til friheten. 
Kvinnene i fengselet må bli igjen. Noen for 
noen måneder, andre for et helt liv. Selv om 
hovedfokuset til Helbredende stemme er fistula, 
tar serien også opp mange andre temaer som Ari-
kvinnene kjenner seg igjen i. Serien gir kvinnene i 
fengselet en stemme, en mulighet til å sette ord på 
utfordringer de møter i sin hverdag. Serien hjelper 
dem til å elske hverandre. Kvinnene i fengselet i 
Jinka er ikke lenger glemt. De føler seg sett, 
verdsatt og elsket, både av mennesker og av Gud. 

Helbredende stemme er en lydbasert dramaserie 
på ti episoder som setter fokus på fistula. Norea 
og våre partnere i Etiopia har jobbet i flere år med 
å utvikle serien, som ble lansert i 2015. 

Målgruppen for serien er Ari-folket i Etiopia. Ari-
kvinner er ofte svært unge når de gifter seg, og ikke 
klare for å føde barn. Langvarige fødsler over flere 
dager fører ofte til fødselsskader og fosterdød. 
I etterkant av fødselen klarer ikke jentene å holde 
på avføringen, og de blir kastet på dør av sine
skamfulle familier.

Noreas inntrykk er at problematikken med 
fødselsskader er på vei nedover, ettersom den 
etiopiske regjeringen har satt i gang flere kampan-
jer for å få jenter og kvinner til å føde på sykehus. 
Dette er gode nyheter. Likevel kan vår serie 
Helbredende stemme være med på å forsterke 
myndighetenes råd, og samtidig formidle Guds 
kjærlighet. Lytterne forteller at de har lært å ha 
omsorg for hverandre. Personene i serien har 
blitt som forbilder for dem.

Helbredende stemme:
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Norea var i februar på reise til Etiopia 
for å møte Prosjekt Hannas 
medarbeidere, lyttere og forbedere. 

Vi fikk treffe kvinner som har fått livet forandret 
gjennom vårt kvinnearbeid. Fra venstre ser du 
Anita Aardalsbakke, som de siste årene har lagd 
en kunstkalender til inntekt for dette arbeidet. 
Med fra Norea var Elisabeth Lillebø Sæth og 
Linda Torkelsen.

Det var sterkt å møte kvinner som på tross av fattigdom og små midler 
gjør det de kan for å hjelpe sine medmennesker, og deler av det lille de 
har! - Prosjekt Hanna fikk oss til å åpne øynene for de rundt oss som 
lider, ble vi fortalt av bønnegruppe i Addis Ababa. 
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- Jeg kommer fra en muslimsk familie, men da jeg ble kristen 
regnet de meg ikke som datteren deres lenger. I dag bor jeg 
hjemme hos en kristen bror fra menigheten. Takket være 
Prosjekt Hanna, har jeg nå fått en ny familie.



- Livet mitt er blitt totalt  
forvandlet, men jeg står  
overfor et dilemma: Skal jeg 
velge Jesus eller redde livet? 
Dette skriver en mann i  
Eritrea som har blitt kjent 
med Jesus gjennom radio.

Åshild Appleyard
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Gebre* kom ved en tilfeldighet over 
sendingene til Noreas samarbeids-
partner i Eritrea. - Programmet fanget 
interessen med en gang, forteller han. 
- Jeg ble revet med og fikk lyst til å 
lytte videre.

Ny skapning
Gebre fortsatte å lytte til sendingene, og 
ble på den måten kjent med Jesus. - Livet 
er blitt forvandlet, sier han begeistret. 
- Hele meg er totalt forandret. Jeg er blitt 
en ny skapning med nye tanker og en ny 
holdning til livet og menneskene rundt 
meg. 

Familien til Gebre er muslimer, som 
kommer fra lavlandet i Eritrea. Å snakke 
om andre religioner, særlig kristendom, 
er bannlyst i hjemmet. Sammen med 
sine søsken studerte Gebre Koranen, og 
han deltok både i seremonier og ritualer. 

Farlig tro
Nå frykter Gebre for hva som vil skje 
hvis han konverterer til kristendommen. 
- Dersom noen blir tatt for å lese Bibelen 
eller delta på bibelundervisning, får de 
store problemer. Ja, selv det å ha en kris-
ten venn kan gi vanskeligheter. Jeg står 
derfor overfor et stort dilemma, sier han: 
- Å velge Jesus eller redde livet.

Gebres ønske er å kunne fortelle andre 
om friheten han har fått i Jesus. - Jeg vil 
bekjenne at Jesus er min frelser og lov-
prise han sammen med andre som tror.

Viktig arbeid
Norea har i en årrekke vært engasjert 
i den lutherske kirkens radioarbeid i 
Eritrea.  Administrasjonsleder i 
Norea, Martin Birkedal, har ved flere 
anledninger besøkt landet.

- Jeg synes det er alvorlig å sette folk 
på valg som gjør at de kommer i en 
sånn knipe, sier han. - Samtidig er 
radioarbeidet i Eritrea viktig for å 
kunne gi åndelig næring til de som 
er kristne fra før. Det er få pastorer 
og kristne ledere i landet. Mange 
menigheter samles rundt radioen i 
mangel på nettopp det, forklarer han.

- I tillegg ønsker vi selvsagt at flere 
skal bli kristne. Vi har heldigvis ikke 
opplevd at folk har mistet livet på grunn 
av arbeidet vårt i Eritrea. En viktig årsak 
er nok at den lutherske kirka er et av fire 
trossamfunn som er godkjent av staten. 
Men vi hører jo dessverre om forfølgelse 
innen familier og lokalsamfunn, 
avslutter Birkedal.

Myndighetene i Eritrea godtar offisielt fire religiøse grupper: 
muslimer, eritreisk ortodokse, katolikker og protestantiske 
kristne. Muslimer utgjør den største gruppen, mens kristne 
samlet sett utgjør 47,9% av en befolkning på ca. 6,5 millioner 
(Kilde: Operation World). Kristne opplever brutal forfølgelse, 
selv de som offisielt tilhører det godkjente protestantiske 
kirkesamfunnet. I løpet av det siste tiåret har forfølgelsen 
blitt mer intens. Kristne fengsles og kirker stenges, 
men til tross for brutal forfølgelse opplever mange av 

husmenighetene vekst. Muntlig formidling, for eksempel 
gjennom radio, er viktig i Eritrea, ettersom en tredel av 
innbyggerne er analfabeter. Mange lyttere 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.
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KENYA
«Takk for radio-

undervisningen 
om vold i hjemmet. Dette 

er som en dødelig sykdom i 
mange hjem. Jeg ble selv ut-
fordret av undervisningen, 
fordi jeg ofte har vært for 
hard mot min egen dat-

ter. Gud har lært meg å 
være mor på en mer 

forsiktig og kjærlig 
måte» (Fra Håpets 

kvinner- lytter).

«Mannen min 
pleide ikke å stille 

opp for meg og 
barna. Han sørget 

ikke for oss. Men 
etterat jeg ba for ham 

under en Prosjekt Hanna-
konferanse og i dagene 

etterpå, har han forandret 
seg. Nå kommer han hjem hver 
dag etter jobb, og vi får det vi 

trenger» (Kvinne i bønnegruppe).

Tilbakemeldinger 
 fra Øst-Afrika

TANZANIA 
«Jeg vil takke dere for det 
gode radioprogrammet Håpets 
Kvinner, som dere sender hver 
uke. Selv om mye av undervisnin-
gen er rettet mot kvinner, liker jeg 
å følge med. Jeg oppmuntrer 
min kone til å aldri gå glipp 
av Håpets kvinner!» 
(Radiolytter i Tanzania).

«Gud har vært så god 
mot meg. Jeg er enke og 
HIV-positiv, men føler at jeg får 
styrke og glede gjennom bønn. 
Jeg lærer stadig noe nytt for sjelen 
ved å være med i en bønnegruppe. 
Vi er om lag 20 personer, og de 
fleste av oss er HIV-positive. 
Men jeg har sett at bønn er et 
mektig våpen og en god trøst. 
Gjennom Bibelen og bønn får jeg 
nytt håp» (Kvinne i bønnegruppe).

SOMALIA
«Jeg ble nylig kristen, og har begynt 
i en bibelgruppe. Livet mitt er helt 
forandret, og jeg er fylt med glede. 
Jeg har begynt å lese Bibelen for 
barna mine. De vil ikke legge seg 
uten at de får høre Guds ord først» 
(Fra kvinne i bønnegruppe).
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ERITREA
«Jeg er ikke bare en soldat i hæren, men også en Jesus-soldat. Kristne radiosendinger er viktige for meg fordi jeg 
bor svært usentralt. Nå har også mine medsoldater vist interesse for evangeliet. Jeg gleder meg stort over hva 
Herren utretter gjennom dette arbeidet!» (Fra radiolytter) 

«Jeg skriver på vegne av syv personer. Vi er eritreere som nå bor i Sudan. Livet har ikke vært lett, og vi har ofte 
vært bekymret for hvordan vi skal tjene nok penger til livets opphold. Vi har alle veldig forskjellig bakgrunn. 
For en stund siden fikk vi høre et annerledes radioprogram. Et program på vårt eget språk, men med et budskap 
som var fremmed for oss. Vi var alle enige om at stemmene i radioen formidlet fred. Nå er vi blitt mer opptatt av 
budskapet vi hører i programmet framfor å tjene penger. Livet har endret seg, og vi er i ferd med å vende om. 
Vær snill og fortsett med programmet, det er viktig for oss.» (Fra radiolyttere)

«Jeg er HIV-positiv, lite sosial og trives egentlig best alene eller sammen med et par 
veldig nære venner. En av disse vennene fortalte meg om radioprogrammene deres, 
men jeg tenkte at dette ikke var noe for meg. Men han gav seg ikke, og en kveld 
skrudde jeg til slutt på. Budskapet gjorde sterkt inntrykk på meg. Dere snakket om 

et håp som alle mennesker kan få del i. Fra den dagen har jeg vært fast lytter, og 
jeg forstår mer og mer av det som blir sagt. 

Jeg har lært at det er håp også 
for mennesker som meg. 
(Fra radiolytter)

  «Jeg har stor nytte av radio-     
    programmet dere sender, selv 

om det er for kvinner. Når dere 
ber for meg hjelper det meg i min 
situasjon. Vær snill og husk på meg 
i bønn!» (Fra radiolytter)

«Gjennom radioprogrammet deres har 
           vi som familie blitt kjent med Jesus, som er 
verdens lys. Budskapet på radioen når ut til alle og 
oppmuntrer mennesker der misjonærer og pastorer 
ikke kommer til. Programmet deres hjelper oss slik at vi vokser i 
troen. Vi setter stor pris på at vi kan lytte til et program som formidler Guds 
ord og lærer oss om hvordan vi kan leve som kristne» (Familie som lytter til radio).

ETIOPIA

BØNNEEMNER:
• Be for Noreas nye arbeid i Somalia, om visdom, styrke og 

tålmodighet til staben som skal tjene somaliske kvinner og 
vise dem Guds kjærlighet. Be også om enhet blant somaliske 
kristne, slik at de kan vokse i troen og støtte hverandre på 
veien. 

• Be for kvinner og menn i Øst-Afrika som er med i en  
bønnegruppe og/eller lytter til kristne radioprogram.  
Hverdagen deres er ofte preget av fattigdom, sykdom og  
brutte familierelasjoner. Be om at Norea gjennom radio og 
bønn kan vise dem Jesu kjærlighet, som preger og forandrer liv.
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60 år 
med mediemisjon

Paul Freed (tv), Kjell Hånes, Tormod 
Vågen og Gabriel Eikli under møtet hvor 

det bestemmes å starte opp Norea. 

Øyvind Andersen, kjent for programmet 

Den Lutherske Time. Programmet gikk 

på mellombølgen gjennom mange år. 
Sigbjørn Spikkeland og 

Halvard Colbjørnsen i Noreas 

studio i Oslo. 

En romjulsdag i 1956 gikk Noreas første 
radioprogram på lufta. På denne tida 
var det kringkastingsmonopol i Norge, og 
mange kristne mente at forkynnelsen fra 
NRK ikke var god nok. Derfor var misjonær 
Gabriel Berge og ledere for Norsk Luthersk 
Misjonssamband (NLM) glade for å endelig 
kunne tilby solid kristen forkynnelse til norske 
lyttere. Samtidig ønsket Tormod Vågen, 
daværende generalsekretær i NLM, å 
bruke radio for å nå det kinesiske folk. 

En liten sender med et stort budskap
En måned tidligere, på et møte 21. november 
1956, hadde man med spenning bestemt seg for å 
satse på radio. Beslutningen ble tatt i samarbeid 
med Trans World Radio (nå TWR). Berge hadde 

møtt Ralph Freed, den første programlederen for 
TWRs kristne sendinger fra Tanger, Nord-Afrika. 
De var usikre på om radiosignalene fra den lille 
senderen på 25 watt ville nå helt til Norge. 
Heldigvis fungerte det forholdsvis bra, og 
tusenvis av mennesker har siden lyttet til 
timevis med god forkynnelse og sang på kort-
bølgen fra Tanger. Denne lille senderen ble 
begynnelsen til Noreas store mediearbeid i dag. 

Nytt navn
60 år er gått siden starten, men visjonen lever 
videre. Dette uttrykkes kanskje best ved at Norea 
Radio på et tidspunkt endret navn til Norea 
Mediemisjon. - Norea begynte med radio, men 
har etter hvert også tatt i bruk TV, internett og 
nye mobile plattformer, forteller administrasjons-

I 2016 markerer Norea at 
vi i 60 år har formidlet 

evangeliet gjennom ulike 
medier. Martin Birkedal 

er jubileumsgeneral.

Av Åshild Appleyard

Fornøyde radiolyttere   i Kina på 70-tallet. 
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Norea-leder i mange år, Åge Nevland (tv), 

organist Mons Leidvin Takle og sanger 

Randulf Saunes. 

Noreas internasjonale arbeid startet med 
radiosendinger til Ungarn, som da var 

bak jernteppet. Lazlo Terray var 
programleder i mange år. 

Mange barn var med i 

Barnas Kassettklubb. Den bestod 

til langt utpå 1990-tallet.

leder Martin Birkedal. Vi bruker ulike medier 
kreativt for å nå ut med det gode budskap.
Hvordan vil Norea markere jubileumsåret?
- Norea ønsker å samle misjonsvenner og 
tidligere aktører i Norea Mediemisjon til en 
fellessamling på Flekkerøy utenfor Kristiansand 
helga 22.-23. oktober. I løpet av året kan du møte 
representanter fra Norea rundt om i hele Norge, 
blant andre Noreapastor Asbjørn Kvalbein, 
misjonærene Anna Sæther og Odd Åge Ågedal, 
og andre som ivrer for vårt arbeid, sier Birkedal.

CD til inntekt for Noreas kvinnearbeid
- Det blir i løpet av våren laget en ny CD til 
inntekt for Noreas Kvinnearbeid. Det er Noreas 
koordinator for dette arbeidet, Elisabeth Lillebø 
Sæth, som står bak prosjektet. Med seg har 
hun sin søster Anne Birgitte Bøe og flere 
profesjonelle musikere med 
hjerte for Prosjekt Hannah. 
Teamet vil ha konserter flere 
steder i Norge i løpet av 
2016. De blir selvsagt også 
med på jubileumshelga med 
konsert og lovsang, legger 
Birkedal til.

60 år er en viktig milepæl. Hvordan har Norea 
forandret seg gjennom årenes løp?
- Vi startet med  å gi norske lyttere kristne 
programmer, og gjør det fortsatt i dag. Vi 
begynte også tidlig å ta i bruk radio for å nå 
mennesker bak stengte grenser som Ungarn 
og Kina. Det gjør vi også i dag, og vil fortsette 
med dette for å nå unådde folkegrupper med 
evangeliet, avslutter Birkedal.

Nye nettsider
I anledning jubileet har vi oppgradert våre 
nettsider på norea.no. - Jeg oppfordrer deg til å 
gjøre deg kjent der, spesielt det som handler om 
forbønn, sier en smilende jubileumsgeneral.

HUSK!
Noreas jubileumssamling 

22.-23. oktober i 

Flekkerøyhallen utenfor 

Kristiansand. 

Fornøyde radiolyttere   i Kina på 70-tallet. 
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Løsningsordet kan 
sendes på e-post til 
post@norea.no, eller 
du kan ringe oss på 
vårt nye nummer: 
38 14 50 20.

MRK: ”KRYSSORD”. 
Svarfrist: 15. mai
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Vi trekker tre heldige vinnere!
1. premie: Pinell Internett/DAB+/FM radio (verdi kr. 1.250,-)
2-3. premie: Norea-krus
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Noreas 
forbønnstjeneste

Vinner av 
misjonstur

Bursdagsfeiring 
med evighetsperspektiv «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!» Fo

to
: P

ri
va

t
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 ønske 
deg en bursdagsgave til Norea?
 
Du kan ønske deg en gave til ett eller flere av våre prosjekter. 
Gjennom radio, TV og internett får millioner av mennesker 
høre at Gud ser, kjenner og elsker dem Han har skapt. Din 
bursdagsgave kan få ringvirkninger langt inn i evigheten.

Vi ønsker å være med og be for deg og dine. Du kan 
dele ditt bønnemene med oss hver fredag mellom 
kl. 9 og 11 på tlf. 38 14 50 20. Mange bruker også e-post 
(post@norea.no) eller Facebook. Staben samles hver 
mandag og fredag for å be for bønneemnene vi får inn. 

Noreas bønnevegg
Vi vil også oppmuntre deg til å besøke vår nye bønnevegg 
på norea.no. På denne måten ser vi hvordan kristne 
står sammen i bønn. Alle henvendelser behandles 
anonymt. 

«Så skal min Gud, han som 
er så rik på herlighet i Kristus 
Jesus, gi dere alt der trenger» 
Filipperne 4,19

Alle som tegner en avtale om fast 
givertjeneste til Norea Mediemisjon via 
AvtaleGiro (minimum 200 kroner pr. 
måned) blir med på trekningen av en 
misjonstur året etter at avtalen inngås.

Den heldige vinneren som 
denne gang ble trukket ut er 
Anne Birgitte Bøe.

Gunnar Aardalsbakke:



Du er vel i vekst 
som kristen?

I oldtidens Hellas trodde de på 
en kvinnelig gud som het Atene. 
Hun ble til ved at hun hoppet 
fiks, ferdig utvokst ut av hodet 
til Zevs. Ville det ikke vært stor-
artet om kristne mennesker 
var fullmodne da de ble døpt, 

konfirmert eller ble med i en vekkelse? Tenk 
om en fersk kristen straks kunne bli pastor 
eller åndelig hyrde!

Men dessverre, en slik virkelighet finner vi ikke i 
Bibelen. Apostelen Paulus fortalte åpent at han 
var i vekst og utvikling hele livet. Han var ikke blitt 
en superkristen, selv etter mange års læretid. 
Slik uttrykte han det: «Jeg mener ikke at jeg alt 
har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg 
jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er 
grepet av Kristus Jesus. Mine søsken, jeg tror ikke 
om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting 
gjør jeg: Jeg glemmer det som 
ligger bak, og strekker 
meg etter det som er 

foran, og jager fram mot målet, mot den seiers-
prisen som Gud fra det høye har kalt oss til i 
Kristus Jesus.» (Fil 3:12-14)

Likestilling i Guds rike
Det Paulus søkte å oppnå, kan oversettes på flere 
måter: Fullkommenhet, modenhet, helhet, å være 
fullt utviklet. Vi snakker om et mål som ingen 
kristne oppnår her i verden. Men vi er kalt til å 
prioritere, strekke oss, øve oss og ha en klar 
målsetting. Noen liker ikke denne tanken om 
kristen vekst, for den vil avsløre hvor forskjellige 
vi er. Kan det ikke bli et konkurranseforhold 
mellom troende? Får vi et åndelig klasseskille 
mellom de som har kommet lenger på veien, 
og de som ennå er nybegynnere? Gjelder ikke 
likestilling i Guds rike? Jo, rett forstått er vi 
likestilt. Paulus skrev om dette i Galaterbrevet, at 
skillet mellom mann og kvinne, slave og fri, jøde 
og greker må bare blekne når vi har med Jesus 

å gjøre. Men likestilling kan ikke bety en slags 
nedhøvling så alle kommer på samme 

nivå. Bildet Paulus bruker om 

Av Asbjørn Kvalbein
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Guds forsamling som Kristi kropp, peker i en 
annen retning. Kroppen har mange funksjoner, 
organer og lemmer. De er forskjellige, de syns ikke 
like godt, men alle trengs, alle må få samme ære 
og tjene hverandre.

Nådeordets myke regn 
Det er ikke populært å snakke om det. Men 
djevelen og det onde har et sterkt fotfeste i verden. 
Vi skal avvise og forsake djevelen, fristelsene og 
ondskapen når de dukker opp i oss og rundt oss. 

Når vi synger at «Gud har en plan med ditt liv», 
må vi ikke tro at vi bare kan lene oss passivt 
tilbake og vente at Gud ordner opp. Tenker vi slik, 
er det et tegn på umodenhet som kristne. Hvis 
vi skal vokse, må vi være som treet: Ikke ha noen 
hindring mellom oss selv og himmelen. Vi trenger 
hver dag sollyset fra Ordet som både oppdrar oss 
og trøster oss. Vi trenger nådeordets myke regn. Vi 
kan leve i Guds miskunn og takke for all tilgivelse 
i Kristus. Samtidig strekke oss mot seiersprisen 
som Han har kalt oss til. Det er kristen vekst.

Det er en stor glede å kunne meddele at 
2015 ble et godt år for Norea Mediemisjon. 
En jevn økning i gaveinntektene har gjort 
det mulig for oss å styrke innsatsen for å 
nå lenger ut med evangeliet. Våren 2015 
mottok vi en testamentarisk gave på drøyt 
2 millioner kroner. Halvparten av disse 
pengene ble gitt til vår partner SAT-7, som 
et ekstra tilskudd til å klare seg gjennom en 
vanskelig økonomisk periode. Denne ekstra 
gaven fra Norea bidro til å opprettholde de 
arabiske kristne barneprogrammene 
gjennom hele 2015. 
 
En styrket økonomi gjør det nå mulig for Norea å gå inn i nye områder sammen med våre internasjonale 
partnere. Vi har allerede påtatt oss ansvaret for å finansiere radiosendinger til Somalia, Usbekistan og 
Kirgisistan. Samtidig arbeider vi med et evangeliseringsprosjekt rettet mot arabisktalende flyktninger i 
Europa, og vi ser på muligheten for å styrke innsatsen også på andre områder.
 
Jeg vil med dette bringe en varm takk til deg som gjennom forbønn og givertjeneste til Norea er med på 
gjøre dette mulig.
 
Varme hilsener fra
Per Birkeli, 
daglig leder

Misjon i andre land 6 980 000

Radio og annet informasjonsarbeid i Norge 4 970 000

Administrasjonskostnader 2 172 000

15%

35%

50%

Slik brukte vi gaveinntektene i 2015
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Somalia har blitt omtalt som 
Afrikas mest mislykkede land. 

Den lille nasjonen, som fikk sin selvstendighet i 1960, 
har nå i mer enn 20 år vært preget av borgerkrig og 
anarki. Over en million mennesker har måttet flykte 
fra hjemmene sine. Den kaotiske situasjonen har gjort 
Somalia til et arnested for smuglere, banditter, sjørøvere 
og terrorister. Internasjonale observatører hevder at 
Somalia er blant de land i verden der den kristne tro 
har trangest kår. Mer enn 99 prosent av befolkningen er 
muslimer, og kun en liten håndfull er kristne. 

Ifølge en fersk rapport fra BBC har relativt få av inn-
byggerne i det krigsherjede landet tilgang til å se på TV. 
Radio er stadig det dominerende mediet. Det er i dagens 
situasjon umulig å drive 
lokalt kristent radioarbeid 
Somalia, men Norea 
Mediemisjon har 
i samarbeid med 
vår partner 
Trans World Radio 
etablert kristne 
radiosendinger 
som blir kringkastet 
fra ett av nabolandene. 

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

Det koster 
500 kroner å sende 

et 15 minutters 
program. 

Vil du være med på å 
sikre at disse 

sendingene kan 
opprettholdes? 

Radiosendinger 
til Somalia


