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Kampen er vunnet
Av: Per Birkeli, daglig leder

Da Japan i september 1945 
erkjente nederlag i kampen mot 
de allierte, la de fleste japanske 
soldater våpnene ned. Men ikke 
alle. Offiser Hiroo Onoda var 
stasjonert på den filippinske øya 
Lubang. Han fikk sin siste ordre 
våren 1945, og ordren var klar: 
bli der du er og slåss!

Som japansk soldat var Onoda 
lært opp til å tenke at det var 

bedre å dø enn å overgi seg. Da flyveblad og radiosendinger 
meldte nyheten om Japans kapitulasjon, var han overbevist 
om at dette var fiendens propaganda. Først i 1974, 29 år etter 
at krigen tok slutt, lyktes det å overbevise den standhaftige 
offiseren om at Japan ikke lenger var i krig.

Jesu stedfortredende død på korset innebar slutten på 
en annen krig. Det er fullbrakt, sa Herren. Med disse 
ordene proklamerte han seier over ondskapens åndehær. 
Paulus omtaler triumfen slik: Han avvæpnet maktene og 
myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste 
seg som seierherre over dem på korset (2 Kol. 2,15).

Flere tusen mennesker var en gang samlet ute i ødemarken 
for å høre Jesus tale. Da den store folkemengden ble 
sulten, ville disiplene sende folket bort slik at de kunne 
skaffe seg mat. Jesu svar til de unge mennene var: Dere 

skal gi dem mat! Disiplene reagerte trolig med sjokk og 
vantro, men straks etter fikk de se at Jesus gjorde det 
mulig for dem å mette tusenvis av mennesker med fem 
brød og to fisker.

I dag lyder den samme befalingen til deg og meg: Dere skal 
gi dem mat! Vi er kalt til å gå ut og vinne verden for Kristus. 
Ofte kan vi kjenne på den samme avmakten som disiplene 
må ha følt på, men la oss ikke glemme at det er Jesus som 
har gitt oss oppdraget. Han tar imot det vi bringer til ham, 
velsigner det, og lar oss siden få bruke det til å fylle den 
åndelige lengselen til skarer av mennesker. Jesus spør oss 
ikke om hvor mye vi eier, men om vi er villige til å gi det vi 
har – mye eller lite – til Ham.

Hiroo Onoda døde i 2014, 91 år gammel. Sannsynligheten 
er stor for at han gikk i døden uten å ha fått vite om seieren 
Jesus vant på korset, fordi den trofaste soldaten tilhørte 
verdens nest største unådde folkegruppe. Tenk om noen 
kunne ha fortalt Onada at Jesus har gitt sitt liv for at alle som 
tar imot Ham skal få leve evig sammen med Ham?

Noreas kall er å gå videre ut med evangeliet til de minst 
nådde folkegruppene i verden. Målet vårt er at alle folkeslag 
i hele verden skal bli nådd. Vil du gå sammen med oss? Ved 
å be for arbeidet, og å gi gaver til de ulike prosjektene, er 
du med på å fullføre misjonsoppdraget. La oss sammen 
gå videre ut i verden og fortelle nyheten om at kampen er 
vunnet!
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Språk: Fransk. Noreas arbeid er rettet mot Mahoufolket som har sitt eget språk.
Folketall: 23,7 millioner, 350 000 er Mahou.
Religion: 46 % muslimer. 30 % kristne, hvorav 9 % er evangeliske kristne.  
Blant mahoufolket er det under 1 % evangeliske kristne. 

ELFENBENSKYSTEN

Prosjektet: Radioprogrammene som produseres i Elfenbenskysten har både 
et åndelig og et sosialt fokus. Lytterne blir kjent med Jesus og får hjelp til livet 
her og nå. Norea støtter produksjon og sending av programmet Mahourøsten. 
Animasjonsfilmer blir også flittig brukt for å nå inn til nye mennesker, og 
internett gjør det mulig for oss å komme i kontakt med stadig flere mennesker. 
Mahoufolket, som Norea arbeider inn mot, praktiserer tradisjonelt sett en form 
for muslimsk animisme. Ifølge Joshua Project er under 1 % av Mahoufolket 
kristne – med andre ord regnes dette for å være en unådd folkegruppe. 
Mahoufolket er en del av Malinké-folket i Vest-Afrika på totalt 13 millioner 
mennesker. Svært få av disse har hørt om Jesus. 

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 285 000 kroner

Bønn for Elfenbenskysten: Allmektige Gud, vi ber deg for arbeidet i Elfenbens-
kysten med kristne radiosendinger til det muslimske Mahoufolket. Må du åpne 
dører og hjerter. Takk for de som lytter og tar imot ditt ord. Vi ber om at både 
menn, kvinner og barn vil bli velsignet av budskapet de får høre på radioen. 

Takk for alt arbeidet dere gjør for 
å nå Mahoufolket med evangeliet, 
og for at dere løfter Mahoufolket 
fram i lyset. Må Herren velsigne 
dere rikt tilbake. Jeg er veldig glad 
for radiosendingene dere har på 
Fréquence Vie (kristen lokalradio i 
Abidjan) og for internettsiden deres 
(www.mahouweb.net). Jeg har vært 
kristen siden januar 2005, og er 
bosatt i Abidjan. Tusen takk igjen og 
Gud velsigne dere! 

(Radiolytter i Elfenbenskysten)
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KAMBODSJA

Språk: Khmer .
Folketall: 16,2 millioner 
Religion: 85 % buddhister. 3,2 % kristne, hvorav 1,6 % er  
evangeliske kristne. 

Prosjektet: Som følge av Røde Khmer-regimet og folkemordet på slutten av 
70-tallet er om lag halvparten av befolkningen i Kambodsja yngre enn 21 år 
og uten utdanning, med stor overvekt av kvinner. Ennå er det totalt 31 unådde 
folkegrupper i Kambodsja, men traumene fra fortida har ført til at mange er 
åpne for evangeliet. Norea støtter Håpets kvinner i Kambodsja. Målet er å 
forkynne hvem Jesus er til kvinner i alle aldre gjennom radio og bønnegrupper. 
Radioprogrammet har en sosial profil, slik at lyttere får praktiske råd til alt fra 
helse til barneoppdragelse. 

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 130 000 kroner

Bønn for Kambodsja: Far, vi ber om at du må lege de sårene som mennesker 
i Kambodsja har etter Røde Khmer-regimet og folkemordet på 70-tallet. Vi ber 
om at din kjærlighet må prege Kambodsja, og at stadig flere må bli kjent med 
Jesus. Vi ber også om frelse og frigjøring for barn i Kambodsja som blir utsatt for 
tvangsarbeid og menneskehandel. Gud, vi ber om at Håpets kvinner-arbeidet i 
Kambodsja må sette spor, og at mange må ta imot deg. 

Jeg bor i en landsby sammen med 
mine fire barnebarn, og her er vi helt 
avhengige av regnet for å kunne arbeide 
på rismarkene. Det er ikke lett å drive 
med landbruk. Men jeg takker Gud for 
at barna mine kan arbeide i Thailand, 
slik at vi klarer oss sånn noenlunde. 
Jeg er kristen og går i en husmenighet. 
Programmet Håpets kvinner oppmuntrer 
meg. Jeg får styrke til å oppdra mine 
barnebarn, og forteller videre til dem det 
jeg lærer om hygiene, sunnhet og Guds 
Ord. Håpets kvinner er like mye for menn 
som for kvinner, synes jeg.

(Radiolytter i Kambodsja)
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Alle tre bildene: Besøk til lyttergruppe ved Pnom Penh. Foto: Harald Endresen
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Språk: Amharisk (offisielt språk) og oromo. Andre språk er offisielle  
i visse deler av landet.
Folketall: 107 millioner. 
Religion: 60 % kristne, deriblant 17 % evangeliske kristne.  
35 av landets 113 folkegrupper regnes som unådde.

ETIOPIA

Prosjektet:  
Norea samarbeider med Mekane Yesu-kirken om radioarbeidet Evangeliets 
Røst. Programmene når ut til etiopiere både i og utenfor Etiopia. 

Gjennom Håpets kvinner bidrar Norea til at kvinner og jenter får bibelunder-
visning og et bønnefellesskap. Mer enn 120 bønnegrupper i Etiopia samles 
hver måned til bønn for hverandre og for kvinner i andre deler av verden. 

Siden 2015 har det blitt produsert en dramaserie som tar opp problematikken 
rundt fødselsskader blant Ari-folket i Etiopia. Etter at serien kom ut har det 
blitt etablert en rekke bønnegrupper og bønnenettverk, og holdningene rundt 
fødselsskader har endret seg. Norea ser seg nå ferdig med dette prosjektet, 
og vil etter 2018 flytte disse midlene over mot unådde folkegrupper i andre 
områder.  

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 732 000 kroner

Bønn for Etiopia: Gud, vi ber i dag for Etiopia, et land hvor mange er kristne, 
men hvor det fortsatt er en jobb å gjøre. Vi ber om at radiolyttere vil ta imot det 
gode budskap, og vite at de er elsket av deg, uavhengig av at de rundt forteller 
dem at forteller dem at de er fattige og verdiløse. Må du, Herre, styrke kristne  
i Etiopia, og gjøre dem i stand til å nå ut til flere mennesker med evangeliet.  

Jeg lytter regelmessig, og ønsker å 
si takk fra dypet av mitt hjerte. Det 
er ikke lett å være kristen hvor jeg 
bor, men Gud har hjulpet meg til å 
overleve det tøffe livet. Jeg skrev 
til dere tidligere og ba om forbønn. 
Herren har utført et mirakel; Min 
mor og mine søstre har også blitt 
kristne etter at de begynte å lytte til 
programmene. 

Jeg har ikke råd til selv å skaffe 
meg en bibel, men ved å lytte til 
deres undervisning på radioen kan 
jeg skrive ned bibelsitater. Nå har 
jeg nesten 32 hefter med notater. 
Jeg leser hver eneste dag fra disse 
notatbøkene, ja, jeg bruker dem som 
en bibel, og blir så velsignet.

(Radiolytter i Etiopia)

(Radiolytter i Etiopia)
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I et kvinnefengsel i Etiopia lytter de innsatte med 
stor interesse til radioserien om fødselsskader. 
Foto: Linda Torkelsen
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Språk: Indonesisk
Folketall: 265 millioner 
Religion: 82,2 % muslimer. 12,7 % kristne, hvorav 2,83 % er evangeliske kristne.

Prosjektet: Norea Mediemisjon har i en årrekke støttet produksjon av kristne 
radio og TV-program på indonesisk. Nylig har vi også blitt med i et arbeid for å 
nå en unådd folkegruppe i Indonesia med evangeliet. For å nå denne gruppen 
må vi bruke deres eget stammespråk. Det er et krevende oppdrag vi nå står 
overfor, og vi kjenner på litt av den samme følelsen som Josva og soldatene må 
ha hatt da de sto ved Jerikos murer. Murene som hindrer oss i å lykkes er både 
høye og solide. Så hva gjør vi? Vi gjør som Josva og soldatene hans: ber Gud 
om å rive murene ned!

I slike stunder er det viktig å minne hverandre om at Norea Mediemisjon ikke 
bare er en gruppe ansatte på Gimlekollen utenfor Kristiansand. Norea består av 
tusenvis av misjonsvenner rundt om i Norge som ber for arbeidet og gir penger 
til de ulike prosjektene. 
 
Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 510 000 kroner

Bønn for Indonesia : Allmektige Gud, vi takker for mulighetene vi har til å drive 
med kristent radioarbeid i Indonesia. Vi ber for arbeidet der, og særlig for det nye 
prosjektet som nå settes i gang. Vi ber om at du, Herre, vil rive ned murene som 
hindrer oss i å nå denne folkegruppen med evangeliet. Må du åpne dører og 
hjerter.

For en tid tilbake mistet jeg mannen min. Han tilhørte egentlig en annen 
religion, men da han ble syk lyttet han til kristne radioprogrammer.  
Før han gikk bort, skjedde det en forandring med ham, og han tok imot 
Jesus. Det er selvfølgelig trist å leve uten ham, men jeg er lykkelig over 
at han nå har gått hjem til Jesus. Vær gjerne med og be for meg og 
datteren min.

(En mor i Indonesia)

INDONESIA 
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Barna leker på en strand på Papua, Indonesia.
Foto: Harald Endresen
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Språk:Koreansk
Folketall: Ca. 25 millioner. 
Religion: 70 % ateister. 1,5 % kristne, hvorav 1 % er evangeliske kristne.

NORD-KOREA

Prosjektet: Norea sender bølger av håp til Nord-Korea via radio. Nord-Korea 
er kanskje det mest lukkede landet i verden. Borgerne blir pålagt å tilbe landets 
ledere som guder. Juche-ideologien, som landet styres etter, går ut på at Nord-
Korea skal være selvforsynt og politisk og militært uavhengig. All radio- og TV-
virksomhet er strengt kontrollert, og alle radioer som selges i landet er plombert 
og tar kun inn myndighetenes frekvenser. Norea bidrar til å frakte inn radioer fra 
utlandet. Med slike radioer kan kristne lytte til sendinger fra utlandet. Ofte graver 
de radioen ned i bakken for å skjule den for det hemmelige politiet. Kristne 
familier risikerer å bli sendt til arbeidsleir eller å bli drept, og ofte rammer straffen 
flere generasjoner. 

Norea støtter ulike radioprogrammer i Nord-Korea. Programmene sendes fra 
kraftige sendere plassert utenfor landets grenser. For kristne nordkoreanere er 
radiosendingene ofte den eneste kilden til kristen forkynnelse.  

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 336 000 kroner 

Bønn for Nord-Korea: Gode Far, vi ber for våre trossøsken i Nord-Korea.  
Må du bevare dem og fri dem fra farer. Du ser at kristne der lever under svært 
vanskelige forhold. Vi ber om at radioprogrammene som Norea støtter må være 
til oppbyggelse og oppmuntring for troende. 

Programmene deres er vårt åndelige 
og daglige brød! 

Det er ikke nok å be alene. Man 
trenger også fellesskapet. Dette fikk 
jeg ved å lytte til radiosendingene 
deres. 

(Radiolytter fra Nord-Korea)

(Radiolytter fra Nord-Korea)
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SOMALIA

Språk: Somalisk.
Folketall: 15 millioner.
Religion: 99,6 % muslimer. 0,3 % kristne, hvorav 0,01 %  
er evangeliske kristne (ca. 1 000 personer).

Prosjektet: I arbeidet for å nå somaliere verden over med evangeliet, bruker 
Norea ulike medier. Vi har flere prosjekter som retter seg direkte mot somaliere 
gjennom TV, radio og sosiale medier. Vi har et eget kvinnerettet prosjekt 
som er en del av kvinnearbeidet vårt, Håpets kvinner. I samarbeid med lokale 
partnere starter vi i 2018 opp med radioteater for barn. Det blir sendt på radio 
inn i områder der det bor somaliere. Vi skal også begynne å oversette kristne 
filmer til somali, og ønsker å bruke apper aktivt for å gjøre kristne radio- og TV-
programmer tilgjengelig for somaliere i Norge. 

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 136 000 kroner

Bønn for Somalia: Allmektige Gud, vi ber om at du vil åpne hjertene til det 
somaliske folk og føre somaliere i ulike deler av verden til tro på Jesus.  
Takk for mulighetene du har gitt oss for å nå ut til dem gjennom ulike medier.

Kan du lære meg mer om Gud og 
Hans ord? Vær snill og be for meg. 

Vi vil gjerne lære mer om Gud og 
Hans ord. Vær snill og be for oss.

(Radiolytter i Somalia)

(Radiolytter i Somalia)
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MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA
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Språk:Swahili (Kiunguja), engelsk og arabisk.
Folketall: 56 millioner, hvorav 1 million bor på øygruppa Zanzibar. 
Religion:51,6 % kristne, hvorav 11 % er evangeliske kristne. På Zanzibar er 
99 % av befolkningen muslimer.

TANZANIA

Prosjektet: Norea er engasjert i kristent radioarbeid og bønnearbeid i Tanzania 
og på Zanzibar. Radioprogrammet Håpets kvinner forteller jenter og kvinner at 
de er høyt elsket av Gud, i et samfunn hvor de ofte regnes som mindreverdige. 
Det er også menn som lytter til sendingene. Programmet styrker de kristne og 
skaper enhet blant dem, noe som er særlig avgjørende på Zanzibar, hvor ytterst 
få er kristne.

Norea støtter også et annet prosjekt som retter seg mot muslimske 
folkegrupper, Arven etter Adam. Dette er fem animasjonsfilmer med sentrale 
bibelfortellinger, som fokuserer på hva synd og tilgivelse er. Filmene finnes i dag 
på engelsk og swahili, men de vil siden bli oversatt også til andre språk. Følg 
gjerne med på Facebook eller YouTube for å se prosjektoppdateringer: søk da 
etter Urithi Wa Adamu. 

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 425 000 kroner 

Bønn for Tanzania: Gode Far, vi ber om velsignelse over arbeidet i Tanzania og 
på Zanzibar. Styrk dem som allerede tror på deg, og kall nye mennesker til tro. Vi 
ber deg særlig for de kristne på Zanzibar, hvor det er svært krevende å leve som 
kristen. Takk for at vi har gode redskaper vi kan bruke til å forkynne Ordet i dette 
området. 

Jeg vil takke dere for det gode 
programmet Håpets kvinner, som 
dere sender hver uke. Selv om mye av 
undervisningen er rettet mot kvinner, 
liker jeg å følge med. Jeg oppmuntrer 
kona mi til å aldri gå glipp av et 
radioprogram! 

Jeg har blitt 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 Håpets kvinner 
fikk jeg selvtilliten min tilbake igjen. 
Jeg lever nå uten frykt, og vil gjerne 
dele vitnesbyrdet mitt til andre for 
å kunne oppmuntre folk i liknende 
situasjoner. De som er smittet må vite 
at det er håp i Jesus Kristus.

(Fra en mann i Tanzania)

(Fra en kvinne i Tanzania)
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Norea ble partner med TV-selskapet SAT-7 i 1997. I begynnelsen sendte de 2 timer i uka, i dag har 
de 5 kanaler som sender 24 timer i døgnet, på arabisk, farsi og tyrkisk. Over 90 % av befolkningen  
i Midtøsten og Nord-Afrika kan se sendingene, som sendes usensurert inn i stengte land i regionen. 
SAT-7 har over 20 millioner registrerte seere fordelt på hele 5 TV-kanaler. De fleste av dem er barn. 
I tillegg vet vi det er mange som ikke våger å si at de ser på kristne TV-sendinger.  

Budsjett for 2018: 1 742 500 kroner

Bønn for SAT-7:
Gode Gud, vi takker deg for det kristne TV-arbeidet til SAT-7, som gjør Jesus 
kjent blant millioner av mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika. Takk for at vi kan 
samarbeide med dem om å forkynne evangeliet. Far, må Ordet slå rot i hjertene til 
kvinner, menn og barn i denne regionen, og gi håp, glede og trygghet i områder 
preget av krig og håpløshet. Må også de millioner av barn som mangler skolegang 
få mulighet til å lære og utvikle seg gjennom utdanningskanalen til SAT-7. 

MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA

Fra en flyktningeleir i Libanon. Foto: Linda Torkelsen
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MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA

12

TV-kanalen SAT-7 Arabic sender kristne TV-program til 21 arabisktalende land 
i Midtøsten og Nord-Afrika, hele døgnet. Publikumspotensialet er enormt, da 
mer enn 300 millioner mennesker i regionen har tilgang til satellitt-TV. Noreas 
TV-partner formidler hvem Jesus er i et område av verden som er preget av krig 
og ustabilitet. 

Programmene som sendes på SAT-7 Arabic, er alt fra dokumentarer og 
filmer til direktesendte gudstjenester og talkshows. Gjennom kanalen finner 
søkende mennesker svar og isolerte kristne et fellesskap. Ensomme kvinner 
får en følgesvenn og flyktninger får trøst. Evangeliet blir forkynt til millioner av 
mennesker gjennom SAT-7 Arabic. Programmene blir produsert av lokale kristne, 
for det meste i SAT-7 sine studioer i Egypt og Libanon. 

SAT-7 PARS sender kristne TV-program på farsi, 24 timer i døgnet og 7 dager  
i uka, til millioner av seere i Iran, Afghanistan, Tadsjikistan og andre farsitalende 
land i Europa og Asia. SAT-7 PARS hjelper farsitalende kristne i og utenfor Iran til 
å dele troen sin med søkende, og til å oppmuntre andre kristne. 

Iran har en befolkning på om lag 81 millioner, og mer enn 60 % er under  
30 år. Mange av disse unge menneskene er så misfornøyde med samfunnet 
rundt dem at de velger å dope seg eller ta selvmord. Noreas TV-partner deler de 
gode nyhetene om Jesus Kristus til mennesker som mangler håp og kjenner på 
en maktesløshet i livet. 

I mai 2017 fikk SAT-7 PARS som den første og eneste kristne TV-kanalen 
sendetid på en ny satellitt, Yahsat, i tillegg til den de allerede var på fra før.  
Dette har åpnet dørene slik at TV-programmene kan sees også i Afghanistan. 
Kanalen har opplevd nesten en dobling av antall seere på under ett år, og får 
stadig flere tilbakemeldinger.

SAT-7 TÜRK er den første og eneste kristne kanalen som får sende på en statlig 
eid satellitt. Norea er takknemlig for denne unike og fantastiske muligheten i Tyrkia. 
Gjennom gode og forkynnende program kan potensielt 50 millioner tyrkisktalende 
mennesker i Tyrkia, Europa og Sentral-Asia nå få høre at Gud elsker dem. 

SAT-7 TÜRK lager ulike program rettet mot barn, unge og kvinner. Siden 
kanalen ble etablert i 2006, har den vært til stor støtte og oppmuntring for 
lokale kristne i et land hvor det er svært få troende. Etter at kanalen i 2015 fikk 
mulighet til å sende sine program på den statlig eide satellitten Türksat, har antall 
tilbakemeldinger blitt mangedoblet. Både kristne og muslimer tar kontakt med 
kanalen. 

Jeg ber Gud om at Han må velsigne 
og bruke SAT-7 mer og mer til sin 
ære. Jeg blir så velsignet av å se på 
TV-programmene deres. Dere er helt 
fantastiske! 

Takk for de gode og verdifulle 
programmene dere sender. Etter at vi 
som familie så på ett av programmene 
deres klarte vi å tilgi mennesker som 
har såret oss. Vi ønsker å ta imot Jesus, 
slik at Han kan forandre våre liv og 
hjerter. Må Gud velsigne dere alle!

(TV-seer i Jordan)

(Fra TV-seer i Iran)

”

”

SAT-7 Arabic

SAT-7 PARS

SAT-7 TÜRK 
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SAT-7 KIDS er den første og eneste kristne barnekanalen på arabisk, og sender 
program døgnet rundt.  

Mange barn i Midtøsten og Nord-Afrika vokser opp i land preget av konflikt og 
usikkerhet. De trenger å høre at Gud elsker dem. Gjennom denne TV-kanalen 
har barna mulighet til å få en solid barnetro som kan vokse og følge dem 
gjennom livet. 

Millioner av barn ser hver uke på dramaseriene, tegnefilmene og lovsangspro-
grammene som sendes på SAT-7 KIDS. Kanalen er et trygt og godt sted for unge 
seere, som ofte ser på programmene med resten av familien. Flere ikke-kristne 
foreldre har påpekt at SAT-7 KIDS er den eneste kanalen barna får se på. 

SAT-7 KIDS er med på å forebygge radikalisering ved å oppmuntre barn til å bli 
gode samfunnsborgere. Noreas samarbeidspartner bidrar også til å styrke kirken, 
og på denne måten forandre Midtøsten.

Må Herrens fred være med dere alle som 
jobber i SAT-7 KIDS. Jeg setter så pris på 
det fantastiske arbeidet dere gjør. Jeg kan 
med hånda på hjertet si at kanalen deres 
er den første og eneste kanalen som 
barna mine kan se på alene. De er trygge 
og glade når de ser på kanalen. 

(Fra en forelder i Midtøsten)

”

 
Mer enn 20 millioner barn i Midtøsten står i fare for å miste skolegang på grunn 
av krig og terror. SAT-7 har lansert en egen utdanningskanal rettet mot internt 
fordrevne barn og flyktninger. 

En rapport fra FN er bakgrunnen for utdanningskanalen SAT-7 Academy.  
Her kom det fram at mangel på utdanning er en av tre årsaker til problemene 
den arabiske verden står overfor.  

Skole er ikke bare viktig for å lære å lese og skrive, men også tenke selv, 
oppmuntret til å stille spørsmål, være kreative og tilegne seg grunnleggende 
ferdigheter som kan hjelpe dem senere i livet. Kanalen jobber for å endre 
holdninger hos både lærere og foreldre som selv ikke har fått den beste 
opplæringen. Programmene viser at det finnes andre virkemidler enn vold  
for å bevare freden i klasserommet og i hjemmet.

Utdanningskanalen SAT-7 Academy er mer enn bare undervisning for barn 
som hungrer etter å lære å lese og regne. Konseptet er mer helhetlig, og har til 
hensikt å forme verdiene og holdningene til en ny generasjon arabere. 

SAT-7 KIDS

SAT-7 Academy 
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Språk:Tigrinja og arabisk (offisielle språk). Eritrea har ni etniske grupper, 
og hver av disse har sitt eget språk. 
Folketall: 5,4 millioner 
Religion:45 % muslimer. 51,1 % kristne, hvorav 2,2 % er evangeliske kristne. 

ERITREA

Prosjektet: Noreas samarbeidspartner i Eritrea er Evangeliets Røst. Dette er 
radioarbeidet til den lutherske kirken i Eritrea. Radioprogrammene gir kristen 
forkynnelse og praktisk hjelp til livet på språkene tigre, tigrinja og kunama.  
Det er svært strategisk å bruke radio i Eritrea, da rundt en tredel av befolkningen 
over 15 år ikke kan lese eller skrive.
 
Alle kirkesamfunn i Eritrea er berørt av forfølgelse. Det er ikke uvanlig  
at kristne blir arrestert, bortført, eller presset bort fra sine lokalsamfunn.  
Når muslimer konverterer til kristen tro, blir det ansett som forræderi mot 
samfunnet og familien. Gjennom radio gjør Norea evangeliet kjent blant  
unådde grupper i Eritrea. 

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 106 000 kroner

Bønn for Eritrea: Gode Far, vi ber deg for Eritrea, hvor hverdagen for kristne er 
svært krevende. Vi ber om at de kristne radiosendingene blir til velsignelse for 
mange mennesker. Må du, Herre, bevare dine sønner og døtre i Eritrea, og bruke 
programmene til å gi dem oppmuntring og trøst. 

Jeg er veldig glad for at jeg kan høre 
om Herren Jesus Kristus på radioen. 
Jeg får trøst av å høre på kristne 
radiosendinger. Gud er med meg. Jeg 
håper dere forstår hvor mye arbeidet 
deres betyr, for jeg er sikker på at 
mange mennesker blir velsignet!

Jeg er veldig takknemlig for 
undervisningen om Jesus på radioen.

(Radiolytter i Eritrea)

(Radiolytter i Eritrea)

”

”

K
ild

e:
 J

o
sh

u
a 

P
ro

je
c
t 

o
g

 lo
ka

le
 p

ar
tn

e
re

. 

Fo
to

: N
or

ea



15

ISRAEL

Språk: Hebraisk
Folketall: 8,3 millioner  
Religion: 77 % jøder. 17 % muslimer. 1,5 % kristne. 

Prosjektet: Norea har, i samarbeid med Israelsmisjonen og Caspari Center  
i Jerusalem, utviklet et nettbasert undervisningsopplegg som gjør det enklere 
for jøder å forstå hvem Jesus er. Materiellet vi produserer har som mål å gi 
messianske jøder gode og gjennomtenkte svar på spørsmål de kan få fra  
familie og venner. 

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 170 000 kroner

Bønn for Israel: Gode Gud, vi ber deg for Israel, ditt utvalgte folk. Vi ber deg for 
alle menneskene som bor der i dag. Må de få bli kjent med Jesus og se at Han 
er Messias, verdens frelser. 

Før trodde jeg at Det nye 
testamente var en fortelling som 
kun handlet om hvordan jødene 
ble forfulgt. Men jeg begynte å lese 
mer om Jesus, og fikk etter hvert et 
sterkt ønske om å komme nærmere 
Ham. Da jeg tok imot Jesus som 
min Messias skjønte jeg at det 
var en riktig avgjørelse for meg. 
Bibelens løfter blir nemlig sanne 
gjennom Ham.

(Israelsk jøde)
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Språk:Turkmensk, usbekisk, kasakhisk og kirgisisk. Russisk forstås av de fleste. 
Folketall: 65 millioner  
Religion: 81,5 % muslimer. 4 % kristne, hvorav 0,5 % er evangeliske kristne. 
Islam er den dominerende religionen, ved siden av russisk ortodoks kristendom. 
Deler av samfunnet er også ganske sekularisert, ikke minst som følge av ateistisk 
ideologi under kommunisttiden. Evangelisk kristen tro har svært trange kår, men 
til tross for forfølgelse vokser det nå fram en kristen kirke i Sentral-Asia. 

Prosjektet: 
Norea støtter radioprogrammet Håpets Kvinner i Usbekistan og Turkmenistan.  
Serien har form som en dialog mellom to kvinner, og tar opp temaer som  
berører helse og hverdagsliv. Bibelske sannheter preger samtalen, og 
programmet er til stor trøst for lytterne. 

Vi distribuerer også Håpets kvinners bønnekalender. Hver dag bes det konkret  
for kvinners utfordringer i livet. I Sentral-Asia er ofte bønnesamlingene kamuflert 
som en piknik i det fri, slik at myndighetene ikke skal oppdage dem. Kristen 
virksomhet utenfor registrerte kirker kan straffes med fengsel eller høye bøter. 

Norea støtter radiosendinger på karakalpak, et minoritetsspråk i Usbekistan.  
Det sendes blant annet en lydversjon av Det nye testamente. Radio er et viktig  
redskap for å forkynne Guds ord i Sentral-Asia, da kristen litteratur ofte forbys  
av myndighetene, og religiøs aktivitet er underlagt streng kontroll. 
 
Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 540 000 kroner

Bønn for Sentral-Asia: Gode Far, vi ber om at menneskene i Sentral-Asia må 
bli kjent med Jesus gjennom radio og bønnearbeid. Styrk de kristne i troen og 
bevar dem fra farer. 

SENTRAL-ASIA 

Hjertet mitt lengter etter å bli 
fri fra frykt, bekymringer og 
økonomisk og politisk press.  Jeg 
blir trøstet av versene dere leser i 
programmet Håpets kvinner. Nå 
vet jeg at det bare mulig å finne 
fred og ro i håpet om å bli frelst.

Vi er så glad for å ha bønnemøter. 
Alle liker å komme hit, og nyter 
fellesskapet og bønnestunden vi 
har sammen. Tusen takk for Håpets 
kvinner-bønnekalenderen. Vi deler 
den ut til mange andre grupper 
også. Takk også Gud for at det 
finnes to bønnegrupper i byen jeg 
bor i. Jeg er med i en av dem, og vi 
møtes jevnlig hjemme hos noen.  
Må Gud velsigne dere!

(Radiolytter fra Sentral-Asia)

(Radiolytter fra Sentral-Asia)
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Kvinner i bønn på en kristen konferanse  
i Sentral-Asia. Foto: Harald Endresen
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Språk: Japansk.
Folketall: 127 millioner. 
Religion: 68,1 % buddhister,24% etniske religioner, 2,2 % er kristne, 
mens 0,6% er evangeliske kristne. 5,5 % er ikke-troende. 

I en periode i livet der alt så håpløst 
ut, hørte jeg programmet deres. 
Jeg ble så oppmuntret. 

Fram til nå har jeg kjent på frykt 
og usikkerhet, og trodde at jeg 
måtte bli et godt menneske og 
gjøre gode ting...Så fikk jeg høre at 
Jesus døde på korset og sonet alle 
synder! For en fantastisk kjærlighet.

(Kvinne fra Japan)

(Radiolytter i Japan)

JAPAN 

”

”

Prosjektet: I samarbeid med Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK), 
og NLM har Norea bidratt til radioprogrammet Lys til hjertene i 50 år. 
Radioprogrammet har ført mange til Jesus, men det er så uendelig mange 
flere som enda ikke har hørt. Norea vil styrke vårt arbeid i Japan, og vi ønsker å 
begynne med mennene: 

I de få menighetene som finnes er over 70% kvinner. Mennene er mye på jobb, og 
ser lite til kona og barna, og deltar lite i menigheter. Dette ønsker vi å gjøre noe med, 
og våren 2018 begynte vi mannsarbeidet Every Man A Samurai. Leder for arbeidet 
heter Ryuichi Tsubuku (til høyre i bildet). Han vil de neste årene reise rundt og 
starte mannsgrupper. Gjennom tre bøker for mannsgrupper, en månedlig bønn og 
troskalender, og etterhvert podcaster, vil vi utruste menn til å ta troen sin på alvor. 

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 430.000 kroner

Bønn for Japan: Gud, vi ber deg om visdom for våre venner i Kobe, så de finner  
veien videre i dagens mediesamfunnn. Vi ber spesielt for Tsubku, leder av manns-
arbeidet i Japan. Gi han visdom og kraft til å lede menn til å bli disipler for Jesus. K
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Over: Lederne til vårt mannsarbeid i Japan. Til høyre: Halve menigheten bestod av radiolyttere til Lys til hjertene.  
Foto: Harald Endresen
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Språk: Albansk.
Folketall: 2,8 millioner. 
Religion: 68 % muslimer. 26,2 % kristne, hvorav mindre enn 1 % 
evangeliske kristne. 

 Jeg har vært utsatt for vold i 
hjemmet, men midt i det vonde har 
jeg sett Jesus, og jeg har bestemt 
meg for å følge ham. Han virker i 
oss og former oss gjennom det vi 
opplever. Den Hellige Ånd minner 
meg om verset “Vær frimodige, jeg 
har overvunnet verden” (Joh. 16,33). 
Jeg lytter regelmessig til dere 
på radioen. Programmet Håpets 
kvinner er til stor oppmuntring for 
meg. Nå ønsker jeg å tjene andre 
med mitt liv.

(Kvinne i Albania)

ALBANIA

”
Prosjektet: Religiøs frihet i landet har nå gitt oss anledning til å dele evangeliet 
med albanske kvinner gjennom radio og bønn. Radioprogrammene Håpets 
Kvinner har en sosial profil, og gir hjelp til livet her og nå. Samtidig er sendingene 
med på å bygge opp troen på Jesus. Dette er viktig, ettersom folke-islam er 
i vekst i Albania, og evangeliet er ukjent i mange områder. Albania er, etter 
kommunismens fall, blant de fattigste landene i Europa. Vold i hjemmet, 
arbeidsløshet og menneskehandel fører til at mange kvinner har det vanskelig. 

Lokale medarbeidere: 

Budsjett for 2018: 127 000 kroner

Bønn for Albania: Gud, vi ber for kristne i Albania som har vokst opp i et 
gudløst samfunn preget av et kommunistisk tankesett. Vi ber om at de 
kristne må benytte seg av muligheten de nå har til å forkynne evangeliet. La 
radioprogrammet Håpets kvinner og bønnearbeidet vise mennesker hvem Jesus 
er. Vi ber om at jenter og kvinner vil bli kjent med Jesus gjennom radio, og at de 
kan bli med i en bønnegruppe slik at de får et åndelig fellesskap. K
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Noreas strategi for 2018-2021 slår fast at Norea skal arbeide aktivt 
for å styrke tilliten til Bibelen som Guds ord, og engasjere til misjon 
blant de minst nådde. Vi har en fantastisk prekestol gjennom radio, 
TV og Internett. Norea vil også formidle evangeliet til våre nye 
landsmenn. 

NORGE
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Bønn er selve fundamentet i Noreas arbeid. Norea-staben 
samles hver uke for å be for mennesker som har kontaktet 
oss, internasjonale partnere og uka som kommer. Du kan 
ringe oss med ditt forbønnsemne fredag formiddag fra 
klokka 09.00-11.30 (tlf: 38 14 50 20) om du ønsker at vi 
skal be for deg. Du kan også kontakte oss en melding på 
Facebook, eller på bønneveggen på norea.no. 

Over en åpen bibel og andre andaktsserier fra Norea blir 
sendt på sendt på FM og DAB på flere radiokanaler over 
hele landet. Du kan også få påfyll for troen og inspirasjon  
til å dele evangeliet med andre på noreapastoren.no 
– vår mest besøkte nettside. Andaktene kan også høres på 
våre to nettradioer som er på lufta døgnet rundt. Her finner 
du også mye fin sang og musikk.  

Våre månedlige programmer gir deg spennende 
reportasjer fra Noreas misjonsarbeid. Ulike gjester deler 
sine historier om livet med Jesus. Programmene sendes på 
Visjon Norge, og kan også sees på noreatv.no. Her finner 
du også mange andre kortere videoer til inspirasjon.

Mange innvandrere i Norge er fra folkegrupper og områder 
som er stengt for tradisjonell misjon. Norea har nylig 
lansert appen Norea Bridge. Via denne appen kan våre nye 
landsmenn få enkel tilgang på bibelressurser og andakter. 
Alt innhold er tilgjengelig på arabisk, farsi og somali. 
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NORGE

Noreas kvinnearbeid er en del av TWRs internasjonale 
arbeid Women of Hope. Målet er å oppmuntre og 
engasjere kvinner i Norge til å be sammen og vokse som 
kristne, gjennom media og bønnefellesskap. Vi arrangerer 
jentekvelder, møter og konserter med fokus på verdens 
kvinner. Håpets Kvinner-teamet har holdt flere konserter 
i Norge. Teamet består av koordinator Elisabeth L. Sæth, 
søsteren Anne Birgitte Lillebø Bø og flere musikere. CD-en 
deres, Sommarfuglvenger, selges til inntekt for Håpets 
Kvinner. Du får kjøpt CD-en i Noreas nettbutikk. 

Om du ønsker å bli med som forbeder for dette arbeidet, 
kan du sende en SMS med Norea + bønn + kvinner til 
2065. Da vil du hver måned få tilsendt en kalender med 
daglige bønneemner relatert til kvinners situasjon verden 
over. 

Norea vil hjelpe kristne menn i Norge til å ta sine åndelige 
lederroller på alvor. Gjennom et studieopplegg på tre 
bøker, en månedlig bønnekalender og undervisning fra 
podcaster, vil vi bidra til å utruste menn i Norge til å følge 
Guds kall. Mannsgruppa Fri Hals er ambassadører for 
dette arbeidet. Våren 2018 ga de ut CD-en Troens Menn, 
og gruppa vil i tida framover ha konserter for Norea 
Mediemisjon. CD-en og bøkene til studieopplegget selges 
i Noreas nettbutikk. Salget bidrar til lansering av Troens 
Menn andre steder i verden. 

Om du ønsker å være med som forbeder, kan du registrere 
deg ved å sende en SMS til 2065 med kodeordene norea + 
bønn+ menn. 

Norea arrangerer møter og konserter i hele Norge, i tillegg 
til egne arrangementer for menn og kvinner (norea.no).  
Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker besøk til din 
gruppe eller forsamling.  

21

Håpets Kvinner

Møter og konserter

Troens Menn
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smånytt

Siden oppstarten av Noreas mannsarbeid i 2017, er nå fire mannsgrupper i gang. Flere planlegger oppstart 
til høsten. Den første boken i serien Troens Menn, Tid med Gud, er blitt godt mottatt. Nå rett før sommeren 
trykkes bok nr 2: Ekteskap og barn. Den tredje boka blir klar i løpet av høsten. Vi legger opp til flere 
mannsmøter fremover. Ta gjerne kontakt om du ønsker besøk. 

Sanggruppa FriHals er ambassadører for Troens menn, og med 
sin nye CD med samme tittel er de stadig på farten. CD-albumet 
inneholder flest nyskrevne sanger spesielt for menn, og til hver 
sang er det et spørsmål til ettertanke, og kanskje samtale 
i din mannsgruppe. Du får kjøpt CD-en på noreas nettbutikk.

Nye regler for personvern

Nye mannsgrupper i gang!

Som du sikkert kjenner til, er det blitt utarbeidet 
nye regler for personvern i Europa – General 
Data Protection Regulation (GDPR). De nye 
reglene trer i kraft i løpet av sommeren 2018. 
Her kan du lese mer om de nye reglene: 
www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/
nye-personvernregler/

Vi i Norea setter vår ære i å beskytte de personlige 
opplysningene vi har lagret om våre forbedere og 
givere (navn, adresse, telefonnummer, e-post m.m.). 
Vi kan forsikre om at vi ikke under noen omstendighet 
vil gi eller selge videre kontaktinformasjon til 
uvedkommende, deriblant andre firmaer og 
organisasjoner. 

Vi har også gode rutiner for å sikre at person-
opplysninger ikke kommer på avveie. Vi lagrer kun informasjon som trenges for å kunne kontakte deg,  
sende deg informasjon, og for eventuelt å innberette skattefrie gaver til Skattedirektoratet.

Du kan naturligvis når som helst kontakte oss for å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og om 
ønskelig kan du når som helst be om å bli slettet fra våre registre. Så lenge vi ikke får annen beskjed, regner 
vi imidlertid med at vi kan beholde informasjonen vi har lagret – og fortsette å sende deg informasjon om 
Noreas arbeid.

 
Fullfør løpet...bevar troen

TROENS    MENN
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Til høsten starter Norea opp Håpets kvinner som podcast. Det vil bli produsert en episode hver måned nå  
i starten. Programledere er Marit Weimo, Norea-ambassadør i Trøndelag, og Elisabeth L. Sæth, koordinator  
for Håpets Kvinner i Norge. Programmene løfter frem historier til kvinner i Norge, og fra våre prosjektland.  
De setter fokus på noen av de utfordringene kvinner har, og hvordan Guds nåde og kjærlighet setter kvinner 
fri fra sorg og bitterhet. 

Sveinung Hølmebakk fikk se Noreas TV-arbeid 
i Midtøsten på nært hold i vår. Vi var innom et 
barnesenter hvor de bruker TV-program fra SAT-7 
Academy som ”lærer,” mens frivillige organiserer 
de 65 barna under 8 år. Sveinung sang for barna, 
snakket med flere av dem, og lærte å telle til tre på 
arabisk. Han hadde også konsert i Beirut, og fikk 
møte krigsofre fra den 30 år lange borgerkrigen i 
Libanon. 

Du kan se filmer fra turen på Facebook, eller 
på nettsiden sveinungilibanon.no Vi gleder oss 
til konsertene til inntekt for Noreas TV-arbeid i 
Midtøsten:

24. oktober: Ryenberget Kirke, Oslo 
30. oktober: Melhus Bedehus
31. oktober: Gomerhuset ved Ålesund
1. november: Åsane Kirke ved Bergen
24. januar: Grimstad Frikirke

Marie Hansen er ansatt i en prosjektstilling som ungdomsarbeider 
i Norea. Oppgavene vil bestå i å representere Norea på ulike 
ungdomsarrangement, skoler og lag. Hun vil særlig bruke sosiale  
medier for å engasjere unge til mediemisjon. Et annet tiltak er å ta  
med ungdom på tur til Noreas prosjekter.

Ny programserie for kvinner!

Med Sveinung Hølmebakk til Libanon

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

Vil du bli fast giver, eller øker ditt faste trekk med 
100 kroner eller mer? Da blir du med i trekningen  
av gratis tur til et av våre prosjekter. De første 100  
kan vinne et maleri gitt av Roald Stevik. 
 

Din gave  
bidrar til 

at flere får  
høre om Jesus.

Det har evig  
verdi!
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