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Kvinne fra Kina: 
”En mørk vinterkveld følte jeg at Gud ledet meg 
til å sette på radioen. Jeg skrudde på radioen, 
og programlederen fortalte fra Guds Ord. Det 
jeg hørte ga meg et nytt håp. Jeg lytter nå til 
programmene deres hver dag og tar notater fra 
det jeg hører. Jeg takker Gud for hver eneste dag. 
Dere har vært med å gi meg ny styrke, ny glede, 
ja, et nytt liv”. 

Kvinne fra Kambodsja: 
”Jeg er 25 år og funksjonshemmet, og jeg  
hører fast på programmet Håpets kvinner. 
Jeg liker programmet svært godt, fordi jeg 
lærer mye nytt, særlig bibelhistorier. Jeg blir så 
oppmuntret av det jeg hører”.

Lytter fra Nord-Korea: 
”Dere holder liv i min tro! Jeg ber for dere og for 
de mange andre Guds medarbeidere som hjelper 
meg. Takk!”. 

Lytter fra Japan: 
”Jeg fikk høre at Jesus døde på korset og sonet 
alle synder. For en fantastisk kjærlighet!”. 

Lytter fra Indonesia: 
”Jeg ble så velsignet da jeg lyttet til 
radiosendingene deres her om kvelden. Jeg hørte 
at Gud kan utrette ufattelige ting, som intet øye 
har sett.  Jeg har lyst til å studere teologi, og har 
tro på at Gud vil åpne en vei for meg. Vær snill 
og be for meg. Takk!”. 

Lytter fra Kina: 
”Jeg har lyttet til radioprogrammet PopCorn de 
siste ti årene, selv om det er et barneprogram. 
Før pleide jeg å lytte via kortbølge, men nå lytter 
jeg på nett. Jeg liker programmene deres, og har 
lært Herren bedre å kjenne”.

Kvinne fra Kambodsja: 
”Jeg er en 48 år gammel kvinne som bor i 
en landsby i Kambodsja. Jeg lytter til Håpets 
kvinner- programmet sammen med en gruppe. 
Vi bruker en minnepenn og høyttaler. Jeg har 
lært mye av programmet, særlig det å respektere 
mannen min og barna mine, og det å vise Jesu 
kjærlighet til min neste”.

TILBAKEMELDINGER >>

Radiostudioet der programmene til Nord-Korea produseres. Foto: Linda Torkelsen

Fordi du gav...
Kan Norea daglig forkynne evangeliet til det nordkoreanske 
folk via radio. Mange har skaffet seg ulovlige radioer og lytter til våre 
programmer, selv om de risikerer dødsstraff. Kanskje var det noen som fant 
programmene for første gang når de ville høre hvordan det gikk med utøverne 
fra Nord-Korea under OL? 

Kan vi styrke vårt arbeid i Japan, sammen med vår partner TWR.  Japan 
har verdens nest største unådde folkegruppe, og nå mer enn dobler Norea 
misjonsinnsatsen i dette landet. Menn har det spesielt vanskelig grunnet det 
høye arbeidspresset. Derfor lanserer vi allerede i år mannsarbeidet Every Man 
A Warrior (Troens Menn). Etterhvert ønsker vi å komme i gang med Håpets 
Kvinner. 

Har vi nå mulighet til å nå en unådd folkegruppe i Indonesia. 
Den består av ca. 3 millioner muslimer, og hver gang noen har prøvd å 
dele evangeliet med dem har det ført til store vanskeligheter. Etter flere års 
forarbeid har vi med Guds hjelp fått kontakt med en gruppe i Indonesia som 
er eksperter på å formidle evangeliet via sosiale medier.  

Gir vi kinesiske kristne teologisk opplæring. Undervisningen 
motvirker myndighetenes forsøk på å vanne ut evangeliet og tilpasse det 
kristne budskapet slik at det passer bedre med Kinas kultur og politikk. Mange 
av studentene reiser som misjonærer til unådde folkeslag i Kina når de er 
ferdig med kurset. Vi fortsetter våre radiosendinger fra Taiwan, men i tillegg 
ønsker våre dyktige partnere nå å ta i bruk sosiale medier for å nå kinesere 
med evangeliet. 

Kjære leser!
Mer fokus på minst  
nådde folkeslag
Av: Harald Endresen

I en fersk rapport fra The Lausanne Movement vises 
det til at 29 prosent av verdens befolkning har liten eller 
ingen mulighet til å høre om Jesus. Samtidig får vi vite 
at kun tre av hundre misjonærer arbeider med å nå ut 
til disse menneskene. Egentlig illustrerer dette litt av 
utfordringen med misjon. Det er lett å skaffe støtte til 
kristent arbeid der det allerede er mange kristne, og ofte 
dreies det til humanitære prosjekt. Kun en ørliten del  
(ca 1 %) av  verdens innsamlede midler til misjon går til 
å nå unådde folkeslag, selv om det nettopp er de unådde 
Jesus har kalt oss til å nå. 

Norea satser på de minst nådde. Vi er inne i en 
spennende prosess med å evaluere våre prosjekter 
internasjonalt, og allerede har vi flyttet penger fra 
prosjekter som ikke når de minst nådde, til nye prosjekter 
som gjør det. 

Et eksempel er Japan. Dette er verdens nest største 
unådde folkegruppe, på nesten 130 millioner mennesker. 
Fra 2018 mer enn dobler vi støtten til Japan, og først 
og fremst vil de ekstra pengene gå til mannsarbeidet 

Troens Menn. Det finnes en god del kristent materiell 
for kvinner, men nesten ingenting for menn. Kanskje er 
det fordi det er så få av dem? I menigheter i Japan er kun 
30 prosent av medlemmene menn. En av våre partnere 
i Japan, TWR, har FM-sendinger som dekker store deler 
av Japan. De har et stort nettverk, og samarbeider på 
tvers av mange organisasjoner og kirkesamfunn. Det 
er et meget spennende arbeid som nå utvikler seg, og 
man merker at ting endrer seg blant japanere. Mange 
er mottakelige for evangeliet. Kanskje har vi endelig 
kommet til et gjennombrudd for den kristne tro også i 
Japan? 

Vil du være med å be for vårt arbeid i Japan, og at vi 
må få nok midler til dette? Kanskje kan menn i Norge 
spesielt utfordres til å gi en gave til våre brødre i Japan? 

Takk for at du tar deg tid til å lese dette bladet, må Gud 
velsigne deg rikt!

Vennlig hilsen 
Harald Endresen, informasjonsleder
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Flere kristne i Japan
Etter at tsunamibølgen traff nordøstlige deler av Japan i 2011, besluttet TWR 
(en av Noreas største partnere internasjonalt) å bygge opp et arbeid i Japan. 
Frem til da var det ikke noe team i dette landet, som har verdens nest største 
unådde folkegruppe. Regionleder for TWR-team, Samuel Tan, har fått Japan lagt 
på sitt hjerte. Etter mye bønn kom han i kontakt med Tomoyuki Seki. Den unge, 
velutdannede firebarnsfaren ble leder av TWR Japan. Han har på kort tid bygget 
opp et dyktig team i samarbeid med lokale menigheter og organisasjoner. 

Av: Harald Endresen
Foto: Seki Family

student. Da han oppdaget evangeliet 
ble han totalt forandret. Han fikk 
et nytt liv, i sterk kontrast til det 
japanske konkurransepregede 
samfunnet. Han forteller at mange 
lever under et nesten umenneskelig 
press, og at de ofte ikke har tid til 
å snakke med andre. Togene er 
stappfulle, men mange kjenner ikke 
de som bor i leiligheten ved siden av. 
Man føler seg alene. Mange familier 
er ødelagt. Ett av tre ekteskap går 
i oppløsning. – På den ene siden, 
nydelig kultur og flotte landskap. 
På en andre siden, menneskelige 
tragedier. Japan trenger evangeliet 
om Jesus, fastslår Seki. 

Kunst og reklame i Guds tjeneste
For 11 år siden giftet Seki seg med 
Chika. Sammen har de fått fire barn: 
Keigo (10), Tsubasa (7), Ibuki (4) og 
babyen Mizpah. De har bodd i Tokyo 
hele tiden. Han jobbet som kreativ 
leder for et reklamebyrå, før Gud kalte 
ham til å studere teologi. Etter sju år 
med studier ble han engasjert i TWR. 
Med sin bakgrunn innen kreativitet 
og reklame, og en kone som er 
illustratør, har ekteparet en unik 
innsikt i hva som rører seg i Japans 
kultur og kunst. – Vi bruker nå våre 
evner til Guds ære, forklarer Seki. 

Seki og hans team i Japan har festet 
blikket på Visjon 2020, som fokuserer 
på Tokyo Olympiske leker i 2020. 
De neste tre årene vil TWR Japan 

produsere evangeliske programmer 
med tema relatert til sport og kunst, 
vitenskap og bibel, film og bibel, 
historie og bibel, og ikke minst jødisk 
historie. Av en eller annen grunn er 
Israel og jødene et veldig populært 
tema, og japanere nærmest valfarter 
på turer til Israel. 

Eksport av misjonærer
Seki har en drøm om at Japan en 
dag skal sende misjonærer ut til hele 
verden. Så langt har Japan eksportert 
biler og elektroniske dingser, 
animasjon, Pokémon, TV-spill og 
kunst til andre land. – Visjonen vår 
er at vi skal eksportere evangeliet, 
misjonærer og kirker til hele verden. 
Vi ønsker å reise opp kristne menn 
og kvinner med et hjerte for misjon, 
og sende dem ut til andre land, sier 
Seki. Samtidig bringer han en takk for 
støtten fra oss i Norge: – Jeg setter så 
stor pris på deres forbønn for Japan. 
Det er et privilegium at jeg kan være 
en partner med dere til Guds ære! 

Seki er leder av vårt nystartede mediearbeid i Japan. Her er han sammen med sin familie. 

Kristen leder fra Nord-Korea:
”Kristne radioprogram er en stor skatt 
for oss. De gjør at vi kan lytte til Guds 
ord og få styrke til vårt åndelige liv hver 
dag... Signalene er ganske sterke, så vi 
kan høre alt veldig tydelig. Jeg vil takke 
alle som bidrar til dette arbeidet. Gud 
velsigne dere!”. 

Kvinne fra Japan:
”I en periode i livet der alt så håpløst ut 
hørte jeg programmet deres. Jeg ble så 
oppmuntret”. 

Kvinne fra Indonesia:
” Jeg har i flere år hatt problemer med 
hjertet. Nå er jeg blitt frisk og doktoren 
min forstår ikke hva som har skjedd. Jeg 
tror helt og fullt på at det er Gud som 
står bak og at det er fordi dere har bedt 
for meg. Takk skal dere ha! ”. 

SOTA-student fra Kina:
”Bibelkurset har gitt meg en dypere 
forståelse av Bibelen, og har vist meg 
hvordan jeg kan leve livet i tråd med 
det som er Guds vilje. Jeg har også lært 
hvordan jeg kan dele troen min med 
andre. Undervisningen på MP3-spilleren 
er svært god, og det har vært til stor 
hjelp å kunne lytte flere ganger til det 
som er vanskelig å forstå”.

Kvinne fra Kambodsja:
”Jeg er mor til fire, og mannen min er 
i hæren. Jeg er den eneste i familien 
som er kristen. Jeg synes at Håpets 
kvinner er et flott program og det gir 
meg glede, lykke, trøst og oppmuntring. 
Selv om familien min og jeg ofte har det 
vanskelig, vet jeg at jeg ikke trenger å 
være alene om det jeg strever med. Jeg 
har Jesus. Vær snill og be om at familien 
min også må bli kjent med Ham”.

Lytter fra Nord-Korea:
”Vi vil leve for Herren. Vi tror dypt og 
inderlig på bønn, og at Gud er med 
oss!”. 

TILBAKEMELDINGER >>

Dette er styret som Seki jobber med. 

TWR Japan er allerede på lufta med 
flere programmer på 16 FM-stasjoner. 
Tilbakemeldingene strømmer inn, 
og mange ønsker å være med som 
frivillige. Kristent arbeid i Japan 
har frem til nå ikke hatt særlig stor 
vekst, men ting ser ut til å være i 
endring. TWR Japan har nesten ingen 
støtte utenfra. Vår støtte fra og med 

i år innebærer at de nå kan styrke 
arbeidet.  

30 000 selvmord
Japan har lange tradisjoner, og på 
mange måter en spennende kultur. 
Folk er svært høflige og flittige. Men 
bak den polerte fasaden skjuler det 
seg ofte store tragedier. Over 30 000 

japanere tar hvert år sitt eget liv. 1,6 
millioner er såkalte Hikikomoro. 
Dette er unge mennesker som lever 
i total isolasjon – tilbaketrukket fra 
andre mennesker. Eneste kontakt 
med omverdenen er Internett. 
Mange er frustrerte, ensomme, sinte, 
dømmende, intolerante og bitre. 
Seki ble kristen som universitets-

På den ene siden, 
nydelig kultur og 

landskap, på en andre 
siden, tragedie. Japan 
trenger evangeliet om 
Jesus.



6 7

Mannsarbeid
Det er få kristne kvinner i Japan, 
og enda færre kristne menn. De 
kristne mennene i Japan føler 
seg ofte ensomme. Samfunnet er 
konkurransepreget, og en vanlig 
arbeidsdag er 11-12 timer. Mange 
menn strever med å balansere 
familieliv og jobb. Vi ønsker å 
hjelpe menn med troen deres, 
slik at Gud kan gjøre dem til den 
mannen Han har tenkt de skal 
være. Mannsarbeidet Every Man A 
Warrior har stort potensiale i Japan. 
Vi forbereder nå et bredt samarbeid 
med andre kristne organisasjoner, 
slik at mannsarbeidet kan vokse 
raskt. Ryggraden i Troens Menn 
er mannsgrupper som møtes til 
bønn og kristent fellesskap. Flere 
styremedlemmer for TWR Japan 
er med i et stort internasjonalt 
nettverk av kristne mannlige ledere 
i næringslivet. Dette skaper i seg 
selv et stort potensiale for det nye 
konseptet.

Norea mer enn 
dobler støtten til Japan

Planen er å starte opp med 
mannsarbeid om kort tid, allerede før 
sommeren. Vær med å be om at dette 
vil lykkes.

Håpets Kvinner  
Norea er initiativtaker også til dette 
prosjektet i Japan. Bønnekalenderen 
oversettes allerede til japansk. 
Arbeidet framover vil gå ut på å 
distribuere bønnekalenderen og 
komme i gang med bønnegrupper. 
Det er ønskelig å samarbeide med 
andre organisasjoner i Japan. Det 
finnes mange grupper av kvinner som 
møtes regelmessig, siden kvinner i 
Japan ofte går ut av yrkeslivet når de 

får barn, og er hjemme i mange år for 
å følge opp barna. Dette er også en 
årsak til at det i Japan er flere kristne 
kvinner enn menn. De har ofte mer 
ledig tid enn mennene. Foreløpig har 
vi ikke midler til å starte produksjon 
av Håpets Kvinner-radioprogrammer, 
eller ansette en koordinator for dette 
arbeidet, men vi håper å komme i 
gang så snart økonomien vår tillater 
det. 

I over 40 år har Norea støttet radiosendinger til Kina fra Frelsens Røst på 
Taiwan. Leder av radioarbeidet, Brad Yu, har fortsatt tro på radiosendingene. 
Samtidig ønsker han å ta i bruk også apper og Internett-baserte plattformer, 
som sosiale medier. 

Av: Harald Endresen
Foto: Norea

I februar 2018 trådte nye religions-
lover i kraft i Kina. Disse gjør det 
enda vanskeligere enn før å drive 
husmenigheter, og de nye lovene viser 
at regjeringen i Kina ønsker mer kontroll 
over de kristne, tror Yu. Av landets 1,4 
milliarder innbyggere, er mange titalls 
millioner kristne. Men for mange av 
dem er det å gå i kirken, eller å kalle 
seg en kristen, sidestilt med å tilhøre 
en hvilken som helst annen religiøs 
aktivitet. De har bare erstattet sine 
avguder og fedredyrkelsen med en ny 
og mer spennende gud. Materialisme 
og verdens fristelser og underverk drar 
dem bort fra det ekte kristne livet.  
Også pastorer og kristne ledere kan  
stå i fare for å bli dratt bort fra det  

nære fellesskapet med Jesus.  
– Radiosendingene våre motvirker 
frafall, påpeker Yu.

Regjeringen i Kina prøver å erstatte 
kjernen i kristentroen med kinesisk 
kultur og annet alternativt innhold. 
Dette er i ferd med å bli en skjult krise 
for kristne Kina, ettersom mange 
gradvis blir hjernevasket til å bli 
patrioter for landet sitt mer enn Jesu 
etterfølgere. Radiosendingene våre 
hjelper lytterne til å bevare kristentroens 
budskap i kirkene, og i eget liv. 

Siden velstanden øker i Kina, og 
mange får mer penger mellom 
hendene, får stadig flere kinesere 

tilgang til ny informasjon fra Internett 
og mobiltelefoner. Deriblant falsk 
bibelundervisning, som ofte kan 
virke god og riktig i starten. Mye av 
undervisningen som er tilgjengelig er 
imidlertid fullstendig feil og villedende. 
Mange kristne utsettes på denne måten 
for falsk lære, og blir lurt bort fra en 
sann bibelsk tro. 

Radioprogrammene våre er en troverdig 
kilde til informasjon.  
– Gjennom radiosendingene blir våre 
lyttere utrustet til å avsløre falsk lære, 
og de blir oppmuntret til å holde fast 
på den sanne lære om frelsen i Jesus, 
avslutter den unge lederen av det 
Noreastøttede radioarbeidet til Kina. 

Skjult krise 
for kristne i Kina

Norea mer enn dobler støtten 
til misjonsarbeid i Japan, fra ca. 
160.000 kr i 2017 til 400.000 kroner i 
2018. For å klare dette er vi avhengige 
av din forbønn og støtte. Vi har 
et sterkt ønske om å kunne se at 
kristentroen slår rot i Japan, slik at 
også japanere får mulighet til å tro på 
Jesus. Nedenfor ser du hva pengene 
går til: 

Lys til hjertene
Vi produserer fortsatt radioprogrammet 
Lys til Hjertene, som vi har gjort i over 40 
år. Programmene sendes hver morgen 
kl. 05.00 på AM-stasjonen Radio Kansai 
i Kobe, og har flere millioner potensielle 
lyttere. Åtte pastorer bytter på å lese 
inn andaktene, som siden redigeres 
sammen med en sang og informasjon 
om menigheten pastoren kommer fra. 
Mange radiolyttere har tatt kontakt med 
menigheter og etterhvert blitt kristne. 
Fremover skal vi kartlegge mer hva 
lytterne ønsker å høre, og vi har også 
planer om opplæring av yngre krefter til 
mediearbeid for Guds rike. 

Dette er staben for mediearbeidet i Kobe, sør i 
Japan. Fra venstre Atsuko Aono (redaktør for 
bladet), Kazuko Kono (kasserer), Masakazu Kanji 
(daglig leder), og Akira Hashida (ansvarlig for 
kopiering og trykking). I tillegg er det fem andre 
som hjelper til. Ta dem gjerne med i dine bønner. 
Foto: Harald Endresen

Mange japanske menn strever med stort 
arbeidspress. De sliter også med å finne tid til 
Gud. Allikevel lykkes Seki med å samle menn til 
bønn og samtale. De på bildet er samlet for å be 
sammen, og diskutere hvordan de kan formidle 
den kristne tro til sine barn i hverdagen. Selv om 
de har 11 timer lange arbeidsdager velger de å 
bruke tid på slike samlinger. Foto: TWR

Dette er en gruppe kvinner Norea møtte i Japan 
sist høst, under et besøk til Frikirkens misjonærer i 
Nagoya. Vil du be om at mange slike grupper blir 
med i bønnebevegelsen Håpets Kvinner? 
Foto: Harald Endresen.



8 9

Mange kristne kinesere brenner for å dele evangeliet med unådde folkegrupper 
i landet. Samuel* var en av dem. Han døde av kreft i fjor, men før han døde fikk 
han forkynne evangeliet til mange tibetanere. Han gjorde også noe helt 
spesielt for å hjelpe misjonærene praktisk. 

Av: Åshild Appleyard 
Foto: TWR

Provinsen Qinghai består av nærmere 
seks millioner mennesker. Dette er et 
område med flere unådde folkegrupper. 
Tibetansk buddhisme, Han-buddhisme, 
taoisme og islam står sterkt i dette 
området. Det er særlig krevende å 
dele evangeliet med tibetanerne og 
Hui-folket, på grunn av deres dype 
historiske og religiøse tradisjoner. 
I tillegg kontrollerer myndighetene 
kristne aktiviteter i området, 
angivelig for å sikre et harmonisk 
og stabilt forhold mellom de ulike 
minoritetsgruppene. Landets ledere 
beskytter troen til tibetanerne og Hui-
folket, og gir offentlig støtte til bygging 
av buddhisttempler og moskeer. 

Tibetansk menighet vokser raskt
Det kristne Nordvest-fellesskapet 
ligger i denne provinsen. Menigheten 
ble grunnlagt for 13 år siden av broder 
Markus* og kona, som da var på flukt 
fra sitt hjemsted. I begynnelsen var de 
kun 10 familier. I dag består fellesskapet 
av 32 familier, og blant disse er det 
flere tibetanere. De fleste misjonærene 
i området har sitt utspring fra dette 
misjonsfellesskapet. Fellesskapet har 
etablert nye menigheter i Gansu og 
Tibet.

Første Sota-student fra Tibet
Det er ikke bare evangelisering som står 
i fokus hos medlemmene. De tar seg 
også av foreldreløse barn og formidler 
Jesu kjærlighet til dem både gjennom 
ord og gjerninger. Ulike språk og 

kulturelle forskjeller 
gjør at det ikke 
er mulig for Han-
folket og tibetanere 
å ha møter sammen. 
De fleste tibetanere 
har lite utdanning, 
og mange av dem 
kan verken lese eller 
skrive. I Xining er det 
en tibetansk kirke med 
rundt 30 medlemmer. På 
grunn av språkbarrieren 
og manglende utdanning 
er det få av dem som kan bli SOTA-
studenter, men broder Samuel fikk 
tilbud om å delta på studiet. Han og 
kona er det første kristne tibetanske 
ekteparet som har deltatt på SOTA-
prosjektet. Paret møtte hverandre 
gjennom et bibelstudie, og i tida etter at 
de giftet seg har de arbeidet med å dele 
evangeliet med sitt eget folk. 

Broder Samuel ble SOTA-student 
mens han var i sluttfasen av kreft. 
Han døde sommeren 2017. Selv på 
sykeleiet benyttet han anledningen 
til å evangelisere og oppmuntre sine 
brødre og søstre. Broder Samuel 
kjøpte en bil som misjonærene kunne 
bruke til å forkynne blant tibetanere i 
Guangmao. Han betalte for bilen med 
pengene menigheten hadde gitt ham 
til kreftbehandling. Flere tibetanere tok 
imot Jesus på grunn av hans innsats. 
Tre av dem ble døpt i jula 2017, og går 
nå i menigheten. Familien til Samuel 

SOTA-studenter når Kinas 
unådde folkegrupper

er fortsatt misjonærer blant folket sitt. 
De forkynner i menigheter på søndager. 
Den tibetanske kirka blir nå ledet av en 
pastor som er av Han-folket (kona er 
fra Tibet). De lever svært farlig. Vil du 
ta dem med i dine bønner, og be om 
beskyttelse og kraft til å holde ut? 

SOTA:
Formålet med SOTA er å utruste og lære 
opp pastorer og ledere til Kinas kirker, og 
utdanne misjonærer som kan dra ut til 
unådde folkegrupper i landet. Deltakerne 
får bibelsk opplæring og hjelp til å leve et 
Kristus-sentrert liv som bærer frukt. SOTA 
gir grunnleggende teologisk opplæring til 
de som ønsker å å tjene Gud på heltid eller 
deltid i menigheten sin. Det de har lært 
gjennom SOTA kan være til velsignelse for 
menigheten, for menigheten på mange 
ulike måter. Undervisningsprogrammet er 
fleksibelt med tanke på tid, og det er gratis 
for deltakerne.

*Vi har endret navnet av sikkerhetsmessige 
årsaker. Familien er fortsatt i området som 
misjonærer.

I over 10 år var det gode relasjoner 
mellom de to landene på den koreanske 
halvøy, men de siste to årene har 
det nesten ikke vært noe dialog og 
situasjonen er svært spent. Kinesisk 
politi blir stadig mer aggressive i sin jakt 
på koreanske misjonærer som hjelper 
avhoppere fra Nord-Korea. 

Rett før De Olympiske leker tok 
utviklingen en ny og overraskende 
vending. Det ble besluttet at Nord- og 
Sør-Korea skulle stille felles lag i OL. 
Kim Yo-jong, søster til president Kim 
Jong-Un, og en av de mektigste og mest 
betrodde lederne i Nord-Korea, dro som 
Nord-Koreas representant til OL-byen 
Pyeongchang. Hun kunne da informere 
om at Nord-Koreas leder nå ønsker å 
invitere Sør-Koreas president Moon 
Jae-in på statsbesøk til Nord-Koreas 
hovedstad Pyongyang. 
– Heldigvis er ikke våre radiosendinger 
berørt av den anspente stemningen, 
forklarer Boaz. – Vi vil fortsette med 

dette til Jesus kommer igjen, 
om nødvendig. Gjennom 
radioprogrammene får kristne 
i nord sitt daglige Gudsord, 
og hjelp til å stå sterke i troen. 
Ingen misjonærer slipper inn i 
landet, men radioprogrammene 
bryter barrierene og er hver dag 
en kilde til inspirasjon for dem 
som lytter.

Flere lytter på radio fra utlandet
Da Noreas partner TWR 
begynte sine sendinger til Nord-
Korea, konsentrerte de seg om å 
støtte hemmelige kristne i deres tro 
og tjeneste. Men i den senere tid har 
situasjonen endret seg i nord. Flere har 
nå skaffet seg kortbølge-radioer og lytter 
til sendinger fra utlandet, selv om dette 
er forbundet med stor risiko. Det virker 
som mange har begynt å tenke at det 
de hører fra utlandet kanskje er sant, 
og at regimets versjon av virkeligheten 
ikke stemmer. Dette er en stor endring, 

og derfor har vi startet nye programmer 
som er litt mer pre-evangeliserende, 
som for eksempel Lys og Liv, et 15 
minutts program som sendes mandag 
til fredag. I dette programmet får 
lytterne høre evangeliet. Vi ber om at 
mange kan bli frelst ved å lytte til dette 
programmet.

Noen av de andre programmene: 

BSB er et 30 minutters program som 
sendes lørdag og søndag. Målet er å gi 
en grunnleggende forståelse av Det nye 
testamente. En kvinne som flyktet fra 
Nord-Korea har rollen som «student» 
i programmet, og hun bidrar til å gjøre 
innholdet relevant. 

Endringer i Nord-Korea 
Leder for radioarbeidet til Nord-Korea heter Boaz. Han sier at 
man nå merker en endring blant befolkningen i nord. Flere av 
innbyggerne har fått seg radioer som tar inn sendinger fra andre 
land, og stadig flere spør seg om regimet faktisk tar feil. 

Tekst: Harald Endresen
Foto: Linda Torkelsen

TTT er et pre-evangeliseringsprogram 
rettet mot unge høytstående personer i 
Nord-Korea. TTT fokuserer på forskjellene 
forskjellene mellom kristen vitenskap 
og unge nordkoreanere, slik at hjertene 
kan åpnes for kristen tro og Bibelens 
budskap. 

LTT varer fra 13-30 minutter, og er 
designet for å utvide nordkoreanernes 
verdensbilde. 

BR er dramatisert høytlesning av den 
koreanske bibelen, for å gi næring til og 
styrke nordkoreanernes tro ved å gi dem 
Guds Ord. 

PS er en bønneskole som lærer 
nordkoreanere å be, og om viktigheten av 
å bruke daglig tid med Gud for å bygge en 
nær relasjon til Ham. 

Boaz er leder av vårt radioarbeid til Nord-Korea. Han er en 

stillferdig kar med et stort hjerte for det koranske folk. Ta han 

gjerne med i dine bønner.
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Ung mann fra Kambodsja: 
” Jeg har lyttet til Håpets Kvinner-
programmet i mange år. Det har gitt 
meg glede, styrke og mer kunnskap om 
livet, og jeg har lært mye mer om Jesus. 
Jeg synes programmet er til stor hjelp, 
også for menn, og jeg har selv opplevd 
å være søkende. Det var en periode i 
livet hvor jeg ofte søkte på YouTube, og 
jeg gikk også i en kirke i nærheten. Men 
det var først og fremt gjennom Håpets 
Kvinner at jeg ble kjent med Gud. Jeg 
fikk se at Gud er den sanne Gud, og den 
eneste som kan hjelpe meg. Derfor valgte 
jeg å følge Ham. Familien min forfølger 
meg fordi jeg er den første som er blitt 
kristen. Vil dere be for meg? Be om at jeg 
må være sterk i troen på Jesus, og at jeg 
finner en kristen kone. Be også for min 
familie, fordi de forstår ikke hvem Jesus 
er ennå”. 

Lytter fra Nord-Korea:
”Vi fylles av glede, og det føles som om 
dere er rett i nærheten når vi lytter til 
dere på radioen”. 

Ung mann fra Japan:
“Jeg er deprimert og føler at livet er uten 
håp. Men jeg kjenner på en fred når jeg 
hører evangeliet om Jesus på radioen”. 

Mann fra Japan:
 “Jeg klarer ikke å komme meg til 
hektene igjen etter tsunamien som 
rammet Japan. Jeg vet ikke hva håp er. 
Kan dere på radioen hjelpe meg?”. 

Lytter fra Kina:
”Dere viser barna veien de burde gå, og 
gjør dem kjent med Bibelen fra de er 
unge. Dere går på himmelveien og deler 
evangeliet for å frelse mennesker, slik at 
de kan få evig liv”. 

Lytter fra Kina:
“Programmet PopCorn er veldig bra. Jeg 
er sulten åndelig sett, og ønsker meg en 
bibel og en CD med andaktene”. 

TILBAKEMELDINGER >>

Jojinga er i dag leder av Håpets 
Kvinner i Sør-Korea, og hun lager 
radioprogrammet Håpets Kvinner. 
Programmet kringkastes til Nord-Korea 
for å være til hjelp for kvinner der. Ved 
å oversette og spille inn programmene 
fant Jojinga selv legedom og evig håp 
hos Gud.
 – Historiene jeg leste inn handlet om 
kvinner som var i lignende situasjoner 
som meg, og om hvordan Jesus møtte 
dem. Jeg opplevde at Gud gikk med 
meg gjennom alt det vanskelige. Ved 
Hans nåde ble jeg på nytt oppmuntret 

til å leve, sier Jojinga, og legger til at 
trøsten hun fikk har betydd uendelig 
mye. Nå ønsker hun inderlig å formidle 
det samme til sine lidende søstre i nord. 

Kvinner selges til bordeller
Livet for nord-koreanske kvinner er tøft. 
Matmangel og mangel på jobb gjør at 
stadig flere forsøker å krysse grensen 
til Kina. Mange av dem som lykkes 
i å krysse den forbudte grensen blir 
bortført av menneskehandlere. Siden 
blir de solgt til bordeller eller giftet bort. 
Kristne i Nord-Korea tvinges til å holde 

sin tro skjult. Noen tør ikke engang å 
fortelle om den til sin egen familie. – Vi 
vet at disse kvinnene lider, og gjennom 
radioprogrammene ønsker vi å dele 
Jesus kjærlighet med dem. Vi forteller 
dem at uansett hvor vanskelig de har 
det, er de elsket av Gud. Vi minner dem 
om at Han kan oppmuntre dem og gi 
dem kraft til enda en ny dag, forklarer 
Jojinga.   

Umulig å komme seg til lege
Kontrasten til Sør-Korea er stor. Det 
er mange utfordringer knyttet til å 

Tekst/Foto: Linda Torkelsen

nå kvinner i Nord-Korea, både fordi 
landet er stengt og fordi kulturen er 
annerledes. Dette er en utfordring 
Jojinga tar på alvor. – Vi er nøye 
med å tilpasse innholdet til kulturen 
vi kommuniserer inn i. I noen av 
manusene står det for eksempel at man 
bør oppsøke doktor når man føler seg 
syk, men i Nord-Korea er det umulig å 
gå til doktor. Derfor må vi i dette tilfellet 
gi informasjon om hvordan man selv 
kan utføre førstehjelp. 

Videre forteller hun at det i Sør-Korea 
er over 30 000 nord-koreanske 
avhoppere. Gjennom det disse forteller 
lærer Jojinga og teamet hennes om 
kulturen og forholdene i Nord-Korea. 
– Vi har jevnlige møter med kvinnelige 
avhoppere som ser gjennom manusene 
og lytter til programmene. Og vi må 
bare fortsette dette viktige arbeidet for å 
nå enda flere kvinner i Nord-Korea, sier 
hun mens smilet brer seg. 

Håpets Kvinner også i Sør-Korea
Jojinga og de andre i teamet i 

Sør-Korea produserer primært 
radioprogram for Nord-Korea. 
Men siden Håpets Kvinner er 
relevant for kvinner også i Sør-
Korea, er det ønskelig å benytte 
konseptet også der. Derfor sender 
de radioprogram til Nord-Korea, 
mens bønnekalenderen distribueres 
månedlig i Sør-Korea til 1100 
adresser. – For en tid siden lurte 
jeg på om noen faktisk brukte 
kalenderen, forteller Jojinga. – 
En dag ringte en pastor meg og 
sa at de mottar den månedlige 
kalenderen. Siden de kun mottar 
ett eksemplar, kopierer han denne 
opp til alle i kirken som han 
leder i forbønn. – Dette er svært 
oppmuntrende, sier Håpets Kvinner 
koordinatoren, som nylig ble med 
på å oversette bønnekalenderen til 
japansk. Japansk er ett av de store 
språkene i verden, men vi har ikke 
tidligere hatt noen bønnekalender 
på dette språket. Koreanske kristne 
vil gjerne engasjere seg i misjon til 
Japan, avslutter Jojinga.

Dette er noen av de frivillige Jojinga har fått med seg til å gi råd om innholdet i programmene, og for 
å hjelpe til med pakking av blant annet bønnekalenderen. Flere av dem er avhoppere fra Nord-Korea, 
som ikke ønsker å identifiseres. 

Vi vet at disse kvinnene lider, og vi ønsker 
å dele Jesus kjærlighet med dem gjennom 
radioprogrammene.

Jojinga opplevde noe av det verste et menneske kan oppleve, nemlig å mistet et 
barn. Hun var full av bitterhet og uten håp. Mannen var pastor på denne tiden. 
Da andre kristne kvinner oppsøkte henne for å få råd, trøst og oppmuntring, 
kjente hun seg som en hykler. Hun klarte ikke å oppmuntre dem, for hun 
trengte selv å bli trøstet. – Jeg lurte på hvor Gud var midt oppi alt dette, sier 
hun. – Jeg var en kvinne uten håp. 

Håpets kvinne  
for Nord-Korea
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Uansett hva du tenker om øyriket 
Indonesia, er sjansen stor for at bildet 
du får i hodet ditt stemmer – i alle fall 
i visse deler av landet. Vi snakker her 
om en nasjon med mer enn 750 ulike 
folkegrupper, og flere hundre ulike språk 
og kulturer. Med andre ord et land med 
svært mange fasetter. 

Etter å ha bodd der noen år som 
utsending for Norsk Luthersk 

Misjonssamband (NLM), regner jeg 
på mange måter Indonesia som mitt 
andre hjemland. Jeg er blitt glad i 
språket, landet og folket. Indonesiere 
flest er åpne og hyggelige mennesker 
som det er lett å bli kjent med – og 
lett å bli glad i. 

Gleden over vakker natur, stor 
gjestfrihet, smil og varme relasjoner 
overskygges samtidig av at om lag 

Pionérmisjon i Indonesia
Hva tenker du på når du hører navnet Indonesia? Får du assosiasjoner 
til hvite strender på Bali, og hinduistiske religionsritualer? Eller ser du 
for deg eksotisk mat og aktive vulkaner? 

Tekst og foto:: Per Birkeli, Daglig leder Norea Mediemisjon

Kina: 
“Jeg slet i mange år med alvorlige 
søvnproblemer. Hver kveld tok jeg 
sovepiller, uten at det hjalp noe som 
helst. Jeg nådde et punkt der jeg var 
fullstendig utslitt, både fysisk og mentalt. 
For to år siden dro jeg innom en kirke 
på julaften. Den hellige og fredelige 
atmosfæren i kirken noe med meg”. 

Lytter fra Kina:
“Selv om familien min ikke forstår 
meg i det hele tatt, har jeg ikke sluttet 
å gå i kirken på søndager. I fjor ble jeg 
kjent med en søster i troen gjennom 
et bibelstudie. Hun har siden sendt 
programmer fra Frelsens Røst til meg, 
hver eneste dag. Jeg er nå en trofast 
lytter. Når jeg skal legge meg, skrur jeg 
på radioen, og finner søvnen sakte men 
sikkert. Stemmene deres er så varme 
og vennlige. Noen ganger hører jeg på 
programmet deres tre ganger daglig. Og 
jeg hører bestandig på programmet deres 
når jeg er hjemme. Jeg takker Herren for 
det”.

Ung kvinner fra Japan:
“I tida etter at tsunamien rammet Japan 
var budskapet som pastorene delte på 
radioen, om Jesu frelse, til stor hjelp og 
oppmuntring for meg”. 

Mann fra Indonesia:
”Da kona var gravid sluttet fosteret å 
vokse, og så ut til å være livløst... Jeg ba 
til Herren om at Han som kunne vekke 
Lasarus til live etter at han hadde vært 
død i tre dager også ville vekke mitt barn 
til live igjen. Og miraklet skjedde - lovet 
være Herren! Vi ble velsignet med ei 
velskapt datter!”.

Mann fra Kina:
”Jeg er en av deres trofaste lyttere, og 
hører hver dag på Our Time. Selv om jeg 
ikke skriver til dere ofte, er dere bestandig 
i mine bønner”. 

TILBAKEMELDINGER >>

200 av folkegruppene i landet fortsatt 
regnes som unådde. 30-40 av disse 
etniske gruppene er helt uten kristen 
påvirkning av noe slag. Og mange 
av dem som tilhører disse gruppene 
arbeider til alt overmål aktivt for å 
hindre at Guds Ord skal bli forkynt i 
deres områder. 

Hvorfor kom dere ikke før?
Den sterke motstanden mot kristen 

påvirkning skyldes nok for en stor 
del uvitenhet om hvem Jesus er og 
manglende kjennskap til den kristne 
tro. For når nye folkegrupper lærer 
Jesus å kjenne, og den kristne tro 
slår rot i et nytt område, spørres 
det ofte: Hvorfor kom dere ikke 
før? Spørsmålet er hvordan vi kan 
klare å overvinne motstanden mot 
evangeliet om Jesus, og lykkes i å 
plante livskraftige lokale menigheter 
også i disse områdene. Steder som i 
åndelig forstand er blant de mørkeste 
på kloden. 

Norea Mediemisjon er en 
spesialenhet for vanskelige 
misjonsoppdrag. Vårt kall er å 
forkynne evangeliet til de minst 
nådde folkegruppene i verden, 
mennesker få eller ingen andre 
misjonsorganisasjoner når ut til. Vi vil 
fortelle dem at det er Jesus, og bare 
han, som kan gjøre fri fra synd og 
skam og berge mennesker fra en evig 
fortapelse. På den måten bidrar vi 
aktivt til å fullføre misjonsoppdraget.

Når evangeliet skal forkynnes 
i nye områder kreves det stor 
besluttsomhet og sterk vilje til å 
prioritere. Det ville naturligvis være 
mye enklere å forkynne evangeliet i 
områder der den kristne tro allerede 
har slått rot. Men hvis ingen er villige 
til å ta på seg den vanskeligste delen 
av jobben, vil vi aldri lykkes i å fullføre 
misjonsoppdraget. 

Alle folkeslag
Jesus har sagt at evangeliet skal bli 
forkynt for alle folkeslag. Derfor må 
vi fortsatt drive misjon. Evangeliet 
om Jesus må bringes videre ut til 
stadig nye områder – også til steder 
der mennesker forsøker å stenge 
Ham ute. Norea arbeider nå aktivt 
for å nå ut med evangeliet til en av 
de minst nådde folkegruppene i 
Indonesia. Mange regner nettopp 
denne etniske gruppa, med sine drøyt 
3 millioner mennesker, for å være 
svært vanskelig å nå. Men Herren 
har gitt oss noen redskaper som vi 
håper kan hjelpe oss med å bryte nytt 

land for Ham også her. Vi knytter 
bånd til lokalbefolkningen gjennom 
personlig kontakt kombinert med 
målrettet bruk av sosiale medier. I 
samarbeid med lokale partnere gir 
vi gode råd om eksempelvis helse, 
hygiene, drikkevann, jordbruk og 
familierelasjoner. Samtidig ønsker vi 
å gi dem håp om et evig liv ved troen 
på Jesus. 

Sammen kan vi klare det
Sterk motstand mot den kristne tro 
i dette området gjør at vi ikke kan 
fortelle åpent om hvilken folkegruppe 
det dreier seg om. Vi håper likevel 
at mange vil engasjerer seg i bønn 
og givertjeneste for dette spennende 
nybrottsarbeidet. Noen må være 
villige til å legge fundamentet for 
prosjektet gjennom konkret, målrettet 
og vedvarende bønn. Noen må også 
være villige til å investere penger for 
å finansiere denne nye satsingen. For 
å kunne lykkes trenger vi mye støtte, 
både i form av bønn og penger. Men 
sammen kan vi klare det! 

Vil DU være med på å gjøre det 
mulig å bringe de gode nyhetene ut 
til denne indonesiske folkegruppen? 
Som forbeder for prosjektet. Som 
giver. Eller kanskje begge deler?

Okkult seanse på Nord-Sumatra. 
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Håpets Kvinner i Kambodsja består av radio- og bønnearbeid. Radiolyttere blir tett fulgt opp 
via telefon, brev og lytterbesøk. I løpet av sommeren 2017 besøkte teamet i Kambodsja 
flere lyttergrupper, blant annet i landsbyer i Siem Reap-provinsen. Her fortalte de om 
radioprogrammet til kvinner som for det meste er buddhister. Kvinnene fikk helseråd om 
diabetes, som er en folkesykdom i Kambodsja. Radioprogrammet Norea støtter har både 
et åndelig og et sosialt fokus. Helseaspektet i programmet er en inngangsport for å fortelle 
ikke-troende om Jesus. De buddhistiske kvinnene som teamet besøkte ville gjerne høre på 
programmet, selv om de har en annen tro. 

Det er mer enn 60 bønnegrupper i Kambodsja. Hver måned blir omlag 2 300 bønnekalendere 
distribuert til gruppeledere og kirker ved hjelp av taxi eller buss. 

Kambodsja

Kambodsja er et land med en 
rik kultur. Khmer-riket var blant 
de mektigste i Sørøst-Asia, med 
herredømme over regionen helt 
siden 700-tallet og fram til forrige 
århundre. Kambodsja kalles også for 
“Moderlandet”, fordi kvinnene der 
tradisjonelt har hatt mye makt. Dette 
flotte landet ble helt ødelagt etter at 
Pol Pot kom til makta i 1970-årene, 
og Khmer-folket begynte å drepe 
hverandre. Regimet fikk holde på i 
overkant av tre år før det kollapset. 
Mer enn en tredel av befolkningen 
gikk tapt, og de gjenværende var for 
det meste kvinner og barn.

Familien min hadde det vanskelig 
i likhet med andre. Alle familier 
i Kambodsja var fattige. Det var 
vanskelig å skaffe seg utdanning, 
men foreldrene mine klarte likevel å 

sørge for at jeg fikk skolegang. Faren 
min jobbet i politiet og ble drept av 
en fyllekjører mens jeg ennå var ei 
ung jente. Moren min jobbet i en liten 
nærbutikk, og var plutselig alene om 
ansvaret med å forsørge og oppdra 
tre døtre. Etter at vi mistet pappa 
hadde vi ikke råd til skolepenger, og 
jeg bestemte meg for å ta en pause 
fra engelskundervisningen på skolen. 
Det var kun av nåde at jeg klarte 
å fullføre universitetsutdanningen 
min noen år senere. I mellomtiden 
ble jeg invitert med på gratis 
engelskundervisning i regi av en 
menighet. Jeg hadde hørt om Jesus 
helt fra jeg var liten, men nå fikk jeg 
bli ordentlig kjent med Ham, både 
gjennom undervisningen og en 
bønnegruppe jeg deltok i. Jeg visste 
det ikke da, men dette må ha vært 
en del av Guds plan for meg. I 2006 

møtte jeg Phearom, en mann med et 
stort hjerte for Gud. Vi giftet oss 6 år 
senere, og vi har nå ei datter på 4 år. 
Gud har virkelig velsignet oss!

Jeg har alltid hatt en ønske om å tjene 
Gud. Likevel har det vært vanskelig 
for meg å se hvordan han kunne 
bruke meg. Jeg husker godt dagen 
da jeg fikk klarhet i dette. Søsteren 
min hadde vært på en ungdomsleir 
som ble arrangert av Trans World 
Radio (TWR), og jeg hentet henne 
der etterpå. Jeg fikk lyst til å å jobbe 
for denne organisasjonen, og sendte 
inn en søknad. I januar 2013 ble jeg 
ansatt.  

Jeg er blitt så glad i tjenesten min! 
Jeg får nå dele Guds kjærlighet med 
Khmer-folket, og særlig kvinner, 
hver eneste dag! Som et resultat 

Hilsen fra Håpets 
Kvinner i Kambodsja

Kjære venn! Jeg vil så gjerne fortelle deg om veien min fram til oppdraget jeg nå 
har, nemlig å dele Guds kjærlighet med et folk som lever med etterdønningene 
av et grusomt regime. Jeg heter Navy So, og er koordinator for Håpets Kvinner  
i Kambodsja. 

Oversatt av: Åshild Appleyard

Mann fra Kambodsja:
”Vil dere be for meg? Jeg er syk, og kona 
mi må ta vare på meg. Vi har solgt alt 
vi eier for å få penger til behandling. 
Men jeg vet at det bare er Jesus som kan 
helbrede meg. Takk for at dere er der for 
oss, og må Gud velsigne dere”.

Lytter fra Nord-Korea:
”Takk for programmene dere sender. De 
er til stor velsignelse, og den eneste kilden 
vi har til åndelig mat”. 

Lytter fra Indonesia:
”Jeg skrudde på radioen og likte den 
javanesiske musikken som ble spilt. 
Jeg var spent på hva som kom etter 
musikken. Det jeg fikk høre, var 
evangeliet om Jesus, og budskapet traff 
hjertet mitt. Nå vil jeg at flere skal få 
høre det, og derfor har jeg satt opp 
en høyttaler i butikken min og en på 
personalrommet. Jeg blir stadig forbauset 
over hvor stor interessen er, også blant 
ikke-kristne. Jeg er så glad for å kunne 
formidle det kristne budskapet på denne 
måten, forteller en ivrig radiolytter som 
driver butikk”. 

Mann fra Japan:
 “ Programmet deres har gitt meg mot til 
å begynne å gå i kirka igjen”. 

Søndagsskolelærer fra Kina:
”Jeg liker programmet PopCorn svært 
godt. Det er til stor hjelp for barna vi 
underviser på søndagsskolen. Må Gud 
velsigne dere!”.

Kvinne fra Kambodsja:
”Jeg lytter hver torsdag kveld til 
radioprogrammet Håpets Kvinner 
sammen med en lyttergruppa fra
kirken min. Jeg liker å lytte til 
programmet fordi jeg får fred fra Gud. 
Fortsatt bekymrer jeg meg for barna 
mine, fordi de tror ikke på Gud. Vær med 
og be om at de må bli frelst!”.

Nettradiolytter fra Kina:
”Moren min har lyttet til 
radioprogrammet deres i over ti år. Vi 
lytter nå til programmet sammen, og nå 
har jeg blitt like glad i det som hun er.  
Vi lytter til programmet hver dag”.

TILBAKEMELDINGER >>

av Pol Pot-regimet er det i dag 
langt flere kvinner enn menn 
i Kambodsja. Kvinner har en 
nøkkelrolle i samfunnet, men de 
blir ofte ikke så høyt verdsatt. 
Radioprogrammet Håpets 
Kvinner gir åndelig påfyll og 
praktisk hjelp til enker og 
sårbare kvinner. Dette er svært 
viktig, særlig for dem som 
verken kan lese eller skrive. Både 
kristne og ikke-kristne lytter til 
programmet, og lyttere ringer oss 
hver dag. Vi blir alltid glade når 
noen forteller oss at de har tatt 
imot Jesus! 

Håpets kvinner-programmet, 
som blir sendt på mer enn 15 
radiostasjoner, dekker det meste 
av Kambodsja. Mine kolleger Dara 
og Mariane er blitt kalt av Gud til 
andre typer arbeid, og dermed har 
jeg mistet to viktige støttespillere. 
Arbeidet er mer krevende enn før, 
men troen på Gud er den samme. 
Jeg gleder meg over å få være hans 
nådefulle tjener. Uten Ham kan 
vi ikke utrette noe som helst. Jeg 
takker Gud for Hans kjærlighet og 
nåde over dette arbeidet. Jeg vil også 
takke våre brødre og søstre i Norge 
for støtte, forbønn og oppmuntring 
som vi får. Jeg ber om at Gud må 

velsigne Håpets Kvinner-programmet 
i Kambodsja, og at Han må sende 
en person som kan tjene i arbeidet 
sammen med meg.
Kjærlig hilsen 
Navy So 

Navy So i studioet hvor hun spiller inn alle 
Håpets Kvinner-programmene. 

Navy So med sin ektemann Phearom og deres 
datter Kettiya. Øverst er også moren til Navy 
på bildet. Vil du ta denne familien med i dine 
bønner?
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En av våre trofaste givere hørte for en tid siden på Noreas 
jule-CD. Intervjuet med Odd Dubland gjorde sterkt 
inntrykk på ham. Dubland forteller om boka som nylig er 
gitt ut til inntekt for Norea, Kristus i vikingtid og i dag.  
– Alt overskudd fra salget går til Norea, forteller Dubland, 
– fordi jeg har tillit til at Norea vil forvalte pengene på 
en god måte. Den eldre mannen ble sterkt grepet av 
vitnesbyrdet til den kjente kunstneren, og han bestemte 
seg for selv å gi en stor gave til Norea. Noen dager senere 
fikk vi en halv million kroner inn på gavekontoen vår!
 
Denne store gaven kommer svært godt med etter flere 
måneder med noe lavere gaveinntekter enn forventet. 
Pengene vil bli brukt til å styrke arbeidet med å nå videre 
ut blant noen av verdens minst nådde folkegrupper, blant 
annet i Japan.

Du kan bestille boka fra vår nettbutikk på norea.no, eller 
ved å ringe oss på 38 14 50 20.

«Odd Dubland malar ein himmel over livet, både med ord og 
pensel. Boka er ærleg, lun, klok og usminka, og gjev ro i sjela og 
visdom i hjarta. Boka gjev lærdom, oppbygging og inspirasjon, og 
egnar seg fint både til personleg refleksjon og som høgtlesing og 
samtale rundt bordet.» BRITT KARI URDAL

«Måleria er vakre og kvart einaste stykke har gode og verdifulle 
poeng. Åpningsdiktet om kampen om menneskesynet i heidendom 
og kristendom for om lag tusen år sidan, aktualisert inn i vår tid, er 
eit mektig epos!» ERIK KJEBEKK

Stor gave til 
Norea i februar 

Norea mottok våren 2017 en testamentarisk gave på hele 3, 4 millioner kroner. 
Dette gjorde at vi i fjor kunne bruke mer penger på misjon i andre land enn noen 
gang før, til tross for at ordinære gaveinntekter det siste året var noe lavere enn 
forventet. Slik brukte vi pengene som ble gitt til Norea i 2017: 

 Misjon i andre land     Informasjon og innsamling
 Radio, TV og Internett i Norge    Administrasjon

Mer penger til misjon 
62 %

18 %

9 %

11 %

Til nyttår takket Håvard Bjørnevik for seg, og begynte i ny jobb i Radio 3,16. Vi ønsker ham 
alt godt, og takker for alt han har bidratt med i Noreas radio- og TV-produksjon gjennom 
mange år. Harald Botn har overtatt stillingen etter Håvard, og vi ønsker han velkommen. 
Haralds hovedoppgaver vil være å redigere andakter, drifte nettradioene Norea Hope og 
Norea +, og sørge for god lyd på videoer og TV-program. 

Nyansettelse

Harald Botn

smånytt

Lytter fra Kina:
“Jeg er en av deres trofaste lyttere. Jeg 
tok imot Jesus i 2004, og lyttet i mange 
år til programmene på kortbølgeradio. 
Dessverre ble radiosignalene dårligere 
for hvert år som gikk, og til slutt var 
det vanskelig å få noen forbindelse i 
det hele tatt. Men nå kan jeg lytte til 
programmene deres via en App og på 
nett. Det er helt fantastisk!”

(Som det kommer fram her, ser vi en 
endring når det gjelder lyttertrender i 
Kina, fra kortbølgeradio til nett og nå 
også til appen We-chat. Mer enn 800 
millioner kinesere bruker denne appen). 

Lytter fra Nord-Korea:
”Jeg kan vanskelig uttrykke hvor 
takknemlige vi er for den varme og 
kjærlige støtten dere gir oss. Vi ber om at 
tro, håp og kjærlighet vil prege livene til 
alle våre trossøsken i verden”.

Lytter fra Kina:
Jeg har lyttet til radioprogrammet 
PopCorn de siste ti årene. Før pleide jeg 
å lytte via kortbølge, men nå lytter jeg 
på nett. Jeg liker programmene deres, og 
har lært Herren bedre å kjenne gjennom 
dem”. 

Husmenighetsleder fra Kina:
“Radioen har i mange år vært vår enste 
kilde til åndelig liv og vekst. Gjennom 
radioen har vi blitt utrustet til å tjene 
Gud. Fra 1993 og frem til i dag har 
jeg sett utallige mennesker samlet 
rundt radioen hver uke for å lytte til 
programmene og undervisningen har 
vært til stor hjelp. Siden jeg ble kristen 
og begynte å arbeide som evangelist, 
har jeg vært fengslet seks ganger. Men 
jeg er ikke redd for å havne i fengsel, og 
har delt evangeliet der også med mine 
cellekamerater og fengselsdirektøren “. 

TILBAKEMELDINGER >>

Påskeleir på Bjorliheimen
Norea er også i år med på Bjorliheimen i påsken. Taler er Norea-vennen Odd 
Åge Ågedal. Martin Birkedal fra Norea vil fortelle om mediemisjon til stengte 
land og unådde folkegrupper. Det blir mye god sang og musikk. Utenfor 
ligger flotte skiløyper for alle aldersgrupper og ferdigheter. Ta kontakt med 
Bjorliheimen om du ønsker å vite mer om arrangementet. Telefon: 907 70 319.  
E-post: slianes@bjorliheimen.no

Søndag for unådde folkegrupper
Også i år markeres søndag for 
unådde i Kristiansand i pinsehelgen. 
Bak arrangementet står Norea 
Mediemisjon, en rekke frimenigheter 
i Kristiansand og flere andre 
misjonsorganisasjoner. Vi samles 
til lovsangskonsert i Q42 lørdag 19. 
og pinsesøndag 20. mai. Taler på 
gudstjenesten 1. Pinsedag er Elin 
Fagerbakke. Søndag ettermiddag: Misjonsseminar om unådde folkeslag hvor 
Norea Mediemisjon med flere presenterer prosjekt.

Kvinneweekend 12.-14. september: 
Norea arrangerer kvinneweekend for Håpets Kvinner – denne gangen på 
Karmøy. Det kommer mer informasjon etterhvert, men allerede nå kan vi røpe 
at det blir besøk fra blant annet Albania og Midtøsten. Hold av datoene!

Misjonsmøte Gimlekollen mediesenter mandag 16. april kl. 19.00
Tema: Guds ord til Guds utvalgte folk og Norea i samarbeid med Caspari 
Center. Enkel bevertning i Sarepta etter møtet. Alle er hjertelig velkommen!

Arrangement og møter:

For mange år sidan gav Norea 

Mediemisjon ut ein CD med namnet 

«Kvitekrist i møte med heidenskap». 

Innhaldet er eit epos av Odd Dubland, der 

han skildrar kva evangeliet kom til å bety 

for dei minste i samfunnet i vikingtida. Nå 

har Odd Dubland skrive ein avslutning til 

soga.  I staden for å gi ut CD-en på nytt 

med utvida innhald, gjev nå Norea ut dette 

i bokform, saman med andre småstykkje 

og ein del maleri av Odd Dubland.

 Heile inntekta av salet av boka går til No-

rea Mediemisjon. 

Odd Dubland

Kristus 
i vikingtid 

og i dag

Tankar og maleri

Kvitekrist i møte med heidenskap

Norea Mediemisjon©2017
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Overgangen til DAB gjør at mange nå skaffer seg nye 
radioer. Hvorfor ikke kjøpe en radio fra Norea, og 
samtidig støtte mediemisjon? 

Vi selger Radionette Menuett. Denne får topp resultat i 
tester for brukervennlighet, lyd, og kvalitet. Dette er en 
flott radio hvor du kan ta inn både DAB, FM og Internett. 
Kjøper du denne fra Norea, vil vi forhåndsinnstille Noreas 
nettradioer for deg. Norea+ på knapp nr. 1 og Norea 
Hope på knapp nr. 2. Når du får radioen hjem, er det 
bare å stikke kontakten i veggen, koble den til Internett, 
og så kan du lytte til Norea hele døgnet. Norea + gir 
deg andakter og god forkynnelse, og de gode gamle 
bedehussangene. Norea Hope gir deg også god og 
aktuell forkynnelse, men musikken er av nyere dato med 
blanding av engelsk og norsk. 

Norea fikk også i fjor flere nye faste givere. Dette er svært 
gledelig! Også dette året har vi trukket ut en vinner av tur 
blant alle våre faste givere. Vinneren i år ble Marianne 
Hjellvik fra Bergen. Her er hennes hilsen: 

Jeg støtter Norea fordi dere driver et veldig viktig arbeid, 
både med tanke på holdningsendring og det å nå ut med 
evangeliet til mennesker som lever under vanskelige forhold 
– og kanskje ikke har hørt om Jesus før. Jeg har mange 
ganger blitt rørt når jeg har lest historiene om menneskeliv 

Kjøp radio fra Norea

Fast giver vant tur med Norea 

Norea får mange tilbakemeldinger på TV-sendingene 
våre. Vi formidler historier om hva Jesus gjør i 
enkeltmenneskers liv. Hensikten med programmene er å 
styrke seere i troen, og inspirere til å bli med på å fullføre 
misjonsoppdraget som Jesus gav alle kristne. Du kan når 
som helst se alle programmene på norea.no/TV, når du 
vil.  

Alle programmene vi produserer sendes på Visjon Norge. 
Hovedsendingen på Visjon Norge er lørdag kl. 19.30. 
Deretter går programmet i reprise uken etter på mandag 
kl. 23.30 og fredag kl. 12.30. Den første lørdagen hver 
måned kommer det et nytt program. De andre lørdagene 
sendes tidligere produksjoner i reprise. 

Millioner av flyktningbarn i Midtøsten uten skoletilbud får nå via satellittsendt TV 
tilgang til grunnleggende undervisning i arabisk, matematikk, engelsk og andre 
basisfag. Vår partner, Sat-7, har opprettet en egen skole TV-kanal med pensum 
fra 1.-6. klasse. I tillegg til faglig undervisning lærer barna også om kristne 
verdier, og de blir kjent med Jesus. 

Til høsten skal vi ha tre konserter med Sveinung til inntekt for dette arbeidet: 

30. oktober: Melhus bedehus sør for Trondheim.
31. oktober: Gomerhuset på Skodje utenfor Ålesund.
1. november: Åsane Kirke ved Bergen.

Gjennom disse konsertene ønsker vi å bidra til at deltakerne blir styrket i sin 
tro og at de blir engasjert i misjon. Overskuddet fra konsertene vil bidra til å 
finansiere prosjektet som gjør at flyktningbarn får tilbud om skolegang via TV,  
og at de får mulighet til å bli bedre kjent med Jesus. 

Noreas TV-sendinger Samarbeid med Sveinung Hølmebakk 
om skole-TV for flyktningbarn

Det er ressurskrevende å lage disse programmene, men 
tallrike tilbakemeldinger viser at vi ikke arbeider forgjeves. 
Det er stadig nye personer som tar kontakt med oss 
etter å ha sett sendingene. Har du lyst og anledning til 
å bidra som frivillig med produksjonen, trenger vi blant 
annet hjelp til oversettelse av tekst og lydopptak. Først 
og fremst fra arabisk og farsi til norsk, men også fra 
koreansk og khmer til norsk. Send oss gjerne en epost 
om du har lyst til å bidra. Adresse: post@norea.no

>>

Radioen koster 2500 kroner pluss frakt og ekspedisjon. 
Overskudd fra salget går til Noreas misjonsarbeid. Du kan 
bestille radioen fra vår nettbutikk på norea.no, via e-post 
til post@norea.no eller  ved å ringe oss på 38 14 50 20.

Stenbekk Misjonssenter  
12/4 kl. 19 
Nedre Eiker kirke  
13/4 kl. 20 
Frelsesarméen Bodø 
14/4 kl. 19 

Frelsesarméen Narvik 
15/4 kl. 18 
Skudenes Bedehus 
6/7 kl. 19 

Bill. ved inngangen 

SVEINUNG  
HØLMEBAKK

NY CD UTE NÅ! 

Hør lydklipp og bestill på 
www.sveinung.no 

som er forandret 
etter at de har hørt 
radioprogrammet 
Håpets Kvinner eller 
sett TV-program
 fra SAT-7 i Midtøsten. 
Jeg ble både overrasket og glad for å vinne tur! Jeg håper 
møtet med kristne i en annen del av verden også kan 
forandre noe i mitt liv.



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

Vil du gi en gave?  
VIPPS: 74066  

Gavekonto: 
8220.02.90158

Vil du bli med å gjøre japanske menn til Guds menn?
Hjelpe dem til å bli gode ektemenn? Til å bli gode fedre 
for sine barn? Vi lanserer dette året Troens Menn i Japan, 
og ber om din støtte.

En mannsgruppe i Japan samlet for å snakke 
om hvordan de kan bli bedre ektemenn og 
fedre. 


