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Arabiske kvinner undertrykkes
1 av 3 utsettes for vold
En av 10 er gift før de fyller 18

Radioprogrammet Håpets Kvinner  
gir dem en ny identitet i Jesus!
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Kjære leser!
Minutter som 
forandrer liv
Av: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon

I den arabiske verden er det å bli unnfanget med «feil 
kjønn» (les: hunnkjønn) en straff i seg selv. Mange 
arabiske pikebarn blir drept allerede i mors liv. Andre 
blir drept straks etter fødselen. Av de jenter som får 
anledning til å vokse opp er det mange som etter kort tid 
blir adoptert bort, eller havner på trappa til et barnehjem.

Norea Mediemisjon arbeider for at undertrykte skal bli 
satt fri, og at alle mennesker skal få høre evangeliet om 
Jesus. I den arabiske verden, og mange andre steder, 
fratas mennesker den verdighet og frihet som Gud hadde 
tiltenkt alle mennesker, og hindres i å lære Jesus å kjenne.
 
Radioprogrammet Håpets Kvinner møter arabiske kvinner 
der de er – med gode svar på spørsmål de ofte strever 
med. Tallrike tilbakemeldinger vitner om at undertrykte 
kvinner får nyttige og praktiske råd sammen med god 
åndelig veiledning. Bare Gud vet hvor mange som 
nettopp gjennom disse programmene får lære Jesus 
å kjenne som sin Frelser og Herre, til og med i Saudi-
Arabia! 

Så lenge vi er her på jorden er det mye som er skjult 
for oss. Vi har for eksempel sjelden mulighet til å følge 
en gave helt frem, og se hva som blir det endelige 
resultatet. På samme måte er det vanskelig å måle 
effekten av våre bønner. Men når vi en gang samles 
til bryllupsfest i Himmelen, så tror jeg alt dette vil 
bli åpenbart for oss. Kanskje vil noen da komme bort 
til deg og si: – Fordi du sendte penger til Norea den 
gangen i 2018, er jeg her i dag. La meg fortelle deg 
hvordan dette henger sammen…

Det er spennende å være i tjeneste for Herren! Takk for 
at du vil være med på å invitere stadig nye mennesker 
inn i Guds nærhet, med tilbud om frelse og evig liv 
gjennom troen på Jesus. De minuttene med radio- eller 
TV-sendinger som du betaler for, møter mennesker ulike 
steder på kloden – og i ulike livssituasjoner. La oss be 
om at sendingene vi står sammen om må bidra til å føre 
stadig nye mennesker til tro på Jesus.
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Kvinne fra Midtøsten
«Jeg er så glad i programmet deres, som handler 
om å ha et godt ekteskap. Jeg tror det er viktig 
at vi som kristne ser på slike program, slik at vi 
lærer hvordan et kristent ekteskap bør være.»

Kvinne fra Egypt
«Jeg liker programmet Fra hjerte til hjerte svært 
godt, og ser på det så ofte som jeg kan. Dere 
oppmuntrer meg alltid, og jeg kan ikke helt 
beskrive hva dette har betydd for meg. Må Gud 
velsigne dere!» 

Kvinne fra Midtøsten
«Når jeg er trist og svak i troen ser jeg på 
programmet deres, Fra hjerte til hjerte. Da finner 
jeg nye krefter i Jesus».

Mann fra Midtøsten
«Takket være pastor Elia på kanalen deres 
har jeg blitt kjent med Jesus. Jeg liker svært 
godt måten dere forklarer ting på. Dere er til 
velsignelse for mange». 

Fra en familie i Midtøsten
«Vi er så glade for at vi har en menighet her i 
Libanon. Vi er flyktninger, men takket være dere 
føler vi at vi er del av en familie, og at vi har det 
trygt og godt. Vi er så takkemlige».

Mor fra Egypt
«Hei, Rita, og tusen takk for omtanken du 
viser oss. Vi ble så glad for mailen vi fikk av deg, 
og gleder oss til å få gavene fra deg i posten. 
Døtrene mine har stor nytte av de kristne 
barnebøkene du har sendt dem. Må Gud 
velsigne deg og teamet ditt.»

Mann fra Sudan
«Jeg er nitten år, og liker programmet 
Jesu familie svært godt. Jeg følger med på 
programmet sammen med søsknene mine. Må 
Gud beskytte dere slik at stadig flere barn kan bli 
kjent med Jesus.»

Far fra Midtøsten
«Programmet En gåte og en fortelling passer for 
gutter og jenter i alle aldre. Sønnen min er syv og 
datteren min er tre år, og de liker programmet 
svært godt.»

Mann fra Syria
«Jeg har lært at materielle goder er forgjengelige. 
Det eneste som holder, er troen på Jesus. Han er 
den eneste som aldri kommer til å forlate eller 
svikte meg. Takk for at dere minner meg på at 
håpet i Jesus er det jeg bør leve for.» 
   

TILBAKEMELDINGER >>

Så lenge det er pust i meg vil jeg

fortelle andre muslimer 
om Jesus
Oversatt: Jostein Sæth
Foto: Norea

Jeg heter Fatima og er 20 år gammel. Jeg er født og oppvokst i Saudi-Arabia. 
Som 16-åring bestemte jeg meg for å ta avstand fra Islam, på grunn av de fysiske 
og psykiske overgrepene min far utførte mot moren min, søsteren min og meg selv. 
Selv etter at han giftet seg med sin andre kone fortsatte han å ydmyke og torturere oss. 
Da vi spurte hvorfor han gjorde dette mot oss, svarte han: «Kvinner trenger å bli slått 
og straffet fordi de er uvitende.»

En dag møtte jeg en kristen dame. Hun fortalte meg om den kristne tro, og hun 
fortalte om hvordan jeg kunne lytte til radiosendingene fra TWR (Noreas radiopartner 
i Midtøsten). Den samme natten bad jeg til Gud: «Hvis du er den rette Gud, så la meg 
få se deg.» 

Jesus viste seg for meg, og han sa: «Hvis du virkelig søker sannheten, legg da dine 
hender i mine.» Jeg strakte ut hendene mine mot hans. Han tok imot dem, og jeg 
våknet opp med et nytt håp! Jeg lastet ned Bibelen på telefonen og begynte å lese. 
Siden var jeg stadig på jakt etter kristen litteratur. 

I Saudi-Arabia finnes det ingen kirker, og det er svært vanskelig å finne kristne 
ressurser på internett fordi disse er forbudt. Derfor ble radioen min viktigste kilde til 
fellesskap med andre kristne. Etter at faren min døde, flyttet jeg til en onkel. Han fant 
ut at jeg lyttet til TWR sine kristne radioprogram, og forstod at jeg var blitt en kristen.  
Han truet med å drepe meg fordi jeg var blitt en vantro. Jeg bragte skam over familien. 

Hjertet mitt er knust, og jeg trenger deres hjelp og støtte. Mitt høyeste ønske er 
å bli døpt før jeg dør!

Etter å ha brevvekslet en stund med Fatima, gav vi henne opplæring i den kristne tro. 
Siden fant vi et trygt sted der hun kunne bli døpt. Sist uke skrev Fatima:
«Kjære venner i TWR. Jeg lever fortsatt! Og jeg vet at Gud lar meg beholde livet av en 
grunn. Så lenge det er pust i meg, vil jeg fortelle muslimer om Jesus Kristus slik at de kan 
forlate mørket og ta imot lyset fra Ham.»
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En oppvekst uten håp
Millioner av unge mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika 
vokser opp uten håp for framtiden. Politisk kaos, krig og 
åndelig forvirring preger regionen mer enn noen gang. 

Midt i dette skal unge mennesker 
finne sin vei for framtiden. Bortimot 
halvparten av befolkningen i denne 
regionen er under 25 år. 15 millioner 
barn og unge er fratatt muligheten 
til skolegang. Arbeidsledigheten 
blant ungdom er den største på 
verdensbasis.

Denne alvorlige situasjonen må 
SAT-7 forholde seg til når de lager 
sine TV-programmer. Mange av 
programmene tar opp nettopp disse 
forholdene.

Bro mellom generasjoner
Tradisjonelt har det i arabisk kultur 
vært en selvfølge at unge mennesker 

viser dyp respekt for eldre mennesker. 
Barn og unge har ofte ikke kunnet 
stille spørsmål ved voksne 
menneskers meninger og avgjørelser. 
Mange unge erfarer at de eldre 
hverken vil lytte til dem eller ta deres 
livsutfordringer på alvor.

– Vårt ønske er å få ulike 
generasjoner til å forstå hverandre i 
stedet for å glatte over utfordrende 
temaer, sier Basma Gammoh. Han 
er ansvarlig for det arabiske TV-
programmet La oss starte herfra.

Programmet retter seg spesielt mot 
kvinner, og har som målsetting at 
unge og eldre skal begynne å snakke 

sammen. Gammoh forteller at mange 
unge i Midtøsten opplever at gamle 
forestillinger hindrer dem. Hun 
mener det er helt nødvendig å sette 
fokus på dette.

– Det er oppmuntrende å se hvordan 
temaer som før var helt tabubelagt nå 
blir diskutert offentlig. Eksempelvis 
har seksuell trakassering lenge vært 
et ikke-tema i vår kultur, sier Dina 
Halaseh. Hun er medprogramleder 
og ungdom. Hun sier at det er en ære 
for henne å få bidra i et TV-program 
som tar opp kontroversielle tema.

Av: Jostein Sæth
Foto: Sat-7
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Mann fra Iran:
«Jeg har vært en kristen i snart tolv 
år, men jeg har alltid strevd med å 
tro. Jeg har også slitt med indre uro. 
Dette forandret seg imidlertid for noen 
måneder siden, da jeg begynte å se på 
programmene deres.  Jeg ba om å få 
rådgivning, og kom i kontakt med en 
kristen mann. Samtalene med ham 
har hjulpet meg i troen. Jeg har fått 
kjenne Guds kjærlighet i livet mitt, og 
jeg takker SAT-7 PARS for at dere har 
støttet meg på min trosvandring.»

Kvinne fra Tyrkia:
«Gjennom kanalen deres har jeg fått 
ryddet opp i noen fordommer jeg hadde 
om kristendommen. Jeg synes nå at det 
er positivt å være kristen.» 

Mann fra Iran:
«Gjennom kanalen deres har jeg 
kommet enda nærmere Jesus. Da jeg 
havnet i en ulykke for noen måneder 
tilbake, var Jesus den første jeg tenkte 
på. Jeg var heldig, og alle så på det som 
et mirakel at det gikk så bra. Det er så 
godt å vite at jeg har Jesus i hjertet. Jeg 
takker dere nok en gang for alt dere 
gjør!»  

Kvinne som ser på SAT-7 PARS:
«Jeg vil takke for de oppmuntrende 
meldingene dere sendte meg i en 
vanskelig tid. Jeg ser hvordan Gud taler 
gjennom dere, og det gir meg ro i sjelen. 
Jeg takker Gud for dere, og ber om at 
Han må velsigne dere rikelig.» 

Kvinne fra Tyrkia
«Før trodde jeg ikke på Gud, men nå 
har jeg tatt imot Jesus og blitt døpt. 
Nå har også min svigermor begynt å 
vise interesse for kristen tro. Vi så på 
kanalen deres sammen, og dere ba en 
bønn. Svigermor ba til min overraskelse 
sammen med dere. Det viser bare at 
dere lager veldig gode og virkningsfulle 
programmer. Herrens veier er 
uransakelige!»

Tolv år gammel gutt fra Midtøsten
«Jeg er tolv år, og jeg liker så godt 
programmene og sangene dere sender. 
Takk for at dere har hjulpet meg med å 
lære fransk. Dere er til velsignelse, og jeg 
er så glad i dere.» 

TILBAKEMELDINGER >>

Et tabuemne 
brytes ned

Det er lite rom for å snakke om seksualitet i 
Midtøsten og Nord-Afrika. SAT-7 Arabic ønsker 
gjennom programmet Snakk ut å hjelpe tenårings-
foreldre til å kommunisere godt med barna sine om 
dette temaet.

Mange foreldre knytter seksualitet 
til skam, og styrer unna temaet 
i samtale med barna sine. Som 
en konsekvens av dette er det 
mange unge mennesker som søker 
informasjon andre steder, enten 
gjennom pornografi på internett eller 
gjennom å eksperimentere. Dette 
kan føre til avhengighet og usunne 
holdninger og gjøre dem mer sårbare 
for misbruk i framtidige relasjoner.

Bruken av pornografi er svært høy i 
Midtøsten og Nord-Afrika. Seksuell 
trakassering er utbredt, og regionen 
har svært høy forekomst av HIV-
smitte. 

TV-programmet Snakk ut gir råd til 
foreldre om hvordan de på en sunn 
og god måte kan snakke med barna 
sine om slike tema.

– Et udekket behov for informasjon, 
og en opplevelse av at foreldrene 
skjuler noe, kan øke barnets 
nysgjerrighet, sier den egyptiske 
psykologen Dr. Eman Saddik. Han 
deltar i programmet for å svare på 
spørsmål fra innringere. – Hvis de 
aldri har fått de svarene de trengte fra 
sine foreldre, fortsetter han, – har de 

ikke forutsetning for å skille mellom 
et sunt og et usunt seksuelt forhold. 
Ved å legge lokk på tematikken kan 
man bidra til at skadelige tradisjoner 
opprettholdes, for eksempel kvinnelig 
omskjæring eller æresdrap.

En av dem som har deltatt i 
programmet er Saana. Hun forteller 
at hun som ung lærte mye uriktig 
om seksualitet, basert på uvitenhet.  
Hun delte hemmelighetene sine med 
venner, og dette påførte henne stor 
skam.

– Nå som jeg har en atten år gammel 
datter, har jeg bestemt meg for at 
jeg vil gi henne svar på spørsmålene 
hennes uten at hun skal være redd for 
en skjennepreken, sier Saana.

Av: Jostein Sæth
Foto: Sat-7
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Ungdomsprat  
over en kaffekopp

I århundrer har kaféene vært en viktig arena for sosialt samvær i Midtøsten. 
Nå tar SAT-7 denne tradisjonen inn i et nytt ungdomsprogram.

– Unge mennesker trenger 
praktiske råd, sier Uygar Duzgüner.  
Han er pastor i en menighet i 
Istanbul, og produsent for det 
tyrkiske TV-programmet Vendepunkt. 
– Vi ønsker å tilby kristen veiledning 
gjennom uformelle samtaler, 
fortsetter han. – Det finnes ikke noen 
slike ressurser i Tyrkia fra før.

Dette programmet er det første  
direktesendte ungdomsprogrammet 
noensinne på SAT-7 TÜRK. I en 
avslappende og sosial atmosfære 

på en kafé henvender programmet 
seg til ungdommer ut fra et kristent 
ståsted. Tema som løgn, sladder og 
utroskap blir drøftet.
– Vi ønsker å engasjere seerne 
våre ved å ta opp til diskusjon ulike 
tema de er opptatt av i dagliglivet, 
sier pastoren.

Liknende konsept i Iran  
SAT-7 har også begynt å sende en 
iransk dramaserie som har fått 
navnet Kafé Bahar. Dette er det første 
programmet av sitt slag på farsi. 

Regissør og produsent på settet sammen med skuespillere tilknyttet SAT-7 PARS.

Programmet tar opp i seg en iransk 
fortellertradisjon hentet fra en kafé 
på 1700-tallet, der det var vanlig for 
skuespillere å lære kafégjestene god 
moral gjennom dramatisering. 
– Vi ønsket å lage noe som unge 
mennesker lett kan kjenne seg igjen i, 
sier produsent Nader Taghizadeh. 
– Og vi tror drama og underholdning 
er veien å gå.  

Dramatiseringen viser unge iranere 
at ungdom andre steder i verden 
står overfor mange av de samme 
utfordringene som dem selv. 
Programmet gir dem gode, bibelske 
svar på de ulike spørsmål.

– Håpet vårt er at når unge 
mennesker ser på programmene, vil 
de føle seg mindre isolert og bedre 
utrustet til å takle problemene sine, 
sier Taghizadeh.

Nesten halvparten av den iranske 
befolkningen er under 30 år. 
I Afghanistan er hele 7 av 10 
innbyggere under 30 år. 

Av: Jostein Sæth
Foto: SAT-7
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Kvinne fra Syria
«Programmet deres gjør at jeg føler 
meg trygg. Denne tryggheten får jeg 
ikke fra omgivelsene rundt meg, men 
bare på grunn av Jesus alene! Må Gud 
velsigne dere, og vær gjerne med og be 
for meg!»

Mann fra Syria
«Livet mitt er vanskelig. Krigen rundt 
oss tar ikke bare mange liv – den tar 
også fra oss mot og krefter. Når jeg 
lytter til programmene deres, føler 
jeg meg ikke lenger ensom.  Jeg ser at 
Herren alltid er med oss. Selv om ikke 
det er lett, så kan jeg håpe og be om at 
framtiden må bli bedre.»

Mann fra Egypt
«Selvbildet mitt er ikke bra, og jeg 
kjenner ofte på følelsen av å være 
mindre verdt enn andre. Derfor var det 
til stor hjelp for meg å lytte til ett av 
programmene deres, som handlet om 
egenverdi. Nå ber jeg om at Gud må 
hjelpe meg til å se at jeg er verdifull for 
Ham. Vær gjerne med og be for meg.» 

Kvinne fra Midtøsten
«Jeg elsker Gud. Er det virkelig sant at 
Han fortsatt elsker meg, selv om jeg 
har rotet alt til? Jesus høres ikke ut som 
profetene vi har i Islam. Han virker så 
omsorgsfull og fredelig.»

Mann fra Yemen
«Jeg er så glad for at jeg har fått en 
ny tro, og for at jeg kan legge av meg 
lenkene fra fortiden. I tillegg har jeg 
fått en ny familie – dere! Jeg liker 
programmene deres svært godt. De 
hjelper meg å vokse i troen. Takk for at 
dere deler evangeliet med dem som har 
gått seg vill, sånne som meg.»

Lytter fra Jordan
«Jeg takker Herren for dere. Gjennom 
radio når dere ut til mange hjerter i 
Midtøsten. Dere er som en kirke for 
meg.» 

Lytter fra Saudi-Arabia
«Jeg er så glad for at jeg har kommet i 
kontakt med dere. Jeg har fortalt flere 
kristne brødre om programmet, slik at 
de også kan lytte og bli oppmuntret av 
budskapet dere formidler.»  

TILBAKEMELDINGER >>

Jeg er takknemlig for måten Gud 
bruker dere på. Ingen andre våger 
å snakke om det dere tar opp. 
Tusen takk for det dere gjør for oss!  
(Ung seer til SAT-7 TÜRK)
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Kvinner i Midtøsten undertrykkes og gjemmes bort, og mange sliter med store 
psykiske problemer. Kun fire av hundre innbyggere i Midtøsten og Nord-Afrika 
regner seg som kristne. Antall kristne synker stadig fordi mange forlater regionen 
på søken etter fred og velstand. 

Joud er ansvarlig for radioprogrammet 
Håpets Kvinner på arabisk, og hun har 
en klar oppfordring til oss: – Neste 
gang du hører om Midtøsten eller 
den arabiske verden i media, så ikke 
tenk på terrorister, politiske konflikter, 
endeløse kriger, økonomiske problemer, 
flyktningkrisen eller mangel på frihet. 
Tenk heller på hvordan Gud bruker 
Håpets Kvinner til å forandre liv og 
gjøre mennesker kjent med Jesus!

Skjult bak slør
Gjennom sin tjeneste på radio bidrar 
Joud til å trøste og oppmuntre kvinner 
i den arabiske verden, og fortelle dem 
om Jesus. Selv tok Joud imot Jesus i 
ung alder, og siden var hun aldri i tvil 
om at hun ville følge Ham. Hun ser det 
nå som sitt livs kall å gjøre Jesus kjent 
blant arabiske kvinner.  – Mange har 
knuste hjerter, og de lengter etter å bli 
sett og elsket. De er ofte skjult bak slør, 

Håp for knuste hjerter

men de er vakre og verdifulle, sier Joud. 
– Programmet Håpets Kvinner er som 
en stemme for de stemmeløse. Det 
taler rett til hjertet, og bidrar til at 
lytterne føler seg verdsatt og sett. De 
blir kjent med det varige håpet som de 
bare kan finne hos Gud, forteller Joud.  

Sexobjekter
Ifølge Joud er det vanlig for kvinner 
i Midtøsten og Nord-Afrika å bli 

Håpets Kvinne-programmene sendes på radio fra blant annet Monte Carlo, og legges ut på sosiale medier. Det gjør det 
enkelt å lytte i skjul. Til høyre: Vi skulle så gjerne vist deg Jouds vakre smil, men av sikkerhetsmessige grunner kan vi ikke 
vise ansiktet hennes. Vær gjerne med å be for henne. 

Av: Åshild Appleyard
Foto: TWR

i midtøsten: 
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Jeg var bare 14 år da jeg ble tvunget 
inn i mitt første ekteskap. Jeg ble giftet 
bort til en venn av min far som var 40 
år eldre enn meg. Han hadde mange 
barn fra et tidligere ekteskap, og han 
ville ikke ha flere barn. Han var stygg, 
luktet vondt på grunn av alkohol – og 
han voldtok meg når han hadde lyst. 
Familien hans bar meg flere ganger 
til sykehuset på grunn av skader han 
påførte meg, men jeg fikk klar beskjed 
om å ikke fortelle noen om det som 
hadde hendt. Etter to års ekteskap tok 
jeg ham en gang på fersk gjerning med 
en annen kvinne, og jeg konfronterte 
familien hans. Det endte med at de gav 
meg skilsmisse og kastet meg ut. 

Hendelsen brakte skam over familien 
min. Som kvinne bestemte jeg ikke over 
mitt eget liv, og de tvang meg til å gifte 
meg igjen med en bekjent av min bror. 
Han var snill til å begynne med, men 

etter en tid fikk jeg et utslett som det 
tok noen måneder å bli kvitt. Han sa 
da at jeg var stygg, og siden forlot han 
meg. Ingen bryr seg om meg, og ingen 
lytter til meg. Jeg lever nå sammen 
med foreldrene mine. Via telefonen 
min kom jeg over noe dere skrev om 
egenverdi. 

Jeg er nå 27 år, men jeg kan kun forlate 
huset hvis min mor er med. Jeg vil så 
gjerne føle at jeg er et menneske med 
evne til å elske og bli elsket. Men jeg 
føler meg som en verdiløs gjenstand 
som kan brukes av alle, bare for å 
bli kastet bort etter bruk. Jeg lengter 
etter noen som vil være glad i meg 
og gi meg en klem. Hvorfor er jeg til? 
Hvorfor må jeg bli torturert og frarøvet 
selv de mest grunnleggende rettigheter 
som menneske? Du skrev at jeg er 
verdifull i Guds øyne, men hvorfor blir 
jeg da behandlet verre enn et dyr? 

En kvinne skriver til Joud:

Foto: Illustrasjon.

marginalisert og undertrykt. De blir 
ofte sett ned på og behandlet som 
sexobjekter. En av ti arabiske kvinner 
gifter seg før de fyller 18 år. En av tre 
blir utsatt for vold i løpet av livet. De 
regnes som mindre intellektuelle og 
kompetente enn menn. Mange arabiske 
kvinner sliter med dårlig selvbilde. De 
er frustrerte, og noen ganger hatefulle. 
– Gjennom radioprogrammet Håpets 
Kvinner forteller vi at deres identitet er i 
Gud, sier Joud med et strålende smil, – 
og Han elsker dem så høyt at Han gav 
seg selv for at de skal få leve.  Vi hjelper 
dem til å finne håp og verdighet i Gud! 

Forbedere i 125 land
Håpets kvinner er som sagt et 
radioprogram, men kanskje først 
og fremst en bønnebevegelse. Joud 
gleder seg over å få være med på 
et arbeid som strekker seg over 125 

land. Hver måned samles mer enn 
60 000 forbedere i disse landene i 
bønn for verdens kvinner. De bruker 
da en månedlig bønnekalender 
som vi også regelmessig sender 
ut i Norge. Om du ønsker å få den 
tilsendt i posten eller via e-post, 
kan du sende en SMS med kodeord 
BØNN KVINNER til 2065. 

Et nytt liv
Håpets Kvinner har forandret mye også 
i livet til Joud. Hun omtaler sine syv år 
som programleder og produsent som 
en skole for livet.  – Jeg er privilegert 
som får være kristen, sier hun. – Tenk 
at jeg er fri på grunn av Jesus. Jeg har 
håp for morgendagen fordi jeg vet at 
Jesus alltid vil være med meg, både her 
på jorda og senere i himmelen. Jeg har 
håp for nåtiden, fordi jeg aldri er alene. 
Jeg har også et håp for det som har 

vært. Gud er så mye større enn mine 
nederlag og min synd. I Jesus har jeg 
fått et nytt liv. Det er dette budskapet 
jeg ønsker å formidle videre til alle som 
trenger håp og frihet, avslutter Joud. 

Bønneemner  
• Be om at Gud må gi Joud 
 visdom når hun produserer radio-
 programmet Håpets Kvinner. 
• Be om trygghet for alle de som 
 tjener Herren i Midtøsten. 
• Be om at Gud vil åpne øynene til 
 arabiske kvinner, og at de må bli 
 kjent med Jesus som er Veien, 
 Sannheten og Livet. 
• Takk for radioprogrammene til vår 
 partner, TWR, som har vært på 
 lufta i mer enn 50 år i områder 
 hvor kristne ofte blir forfulgt for 
 sin tros skyld.
Kilde: TWR 
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Tema for helgen var «Bak masken». 
Joud, som er radioprodusent for 
Håpets Kvinner i Midtøsten, var 
hovedtaler. Joud utfordret oss til å 
kaste maskene som preger livene 
våre, og se hvem vi er i Jesus. Hun 
fortalte gripende historier om 
dagliglivet til muslimske kvinner, og 
om hvordan radiosendinger brukes til 
å nå dem med et budskap om at de 
er høyt elsket av Gud. 

Sarina fra Sentral-Asia var også 
sammen med oss, og berørte 
mange med sitt sterke personlige 
vitnesbyrd. Da hun som nyfrelst 
ung jente bodde i hjemlandet 
Usbekistan, var våre kristne 
radioprogram en viktig kilde til 

åndelig påfyll. Sarinas familie er 
muslimer, og de utsatte henne for 
fysisk vold i et forsøk på å få henne 
til å fornekte sin kristne tro. Det 
gjorde inntrykk på flere å møte en 
kvinne som har lidd så mye, men 
som fortsatt er sterk i sin tro på 
Jesus. 

Her er responsen fra noen av 
deltakerne: 

Anniken H. Breivik
Anniken hørte om Håpets Kvinner 
gjennom pTro radio, og hun meldte 
seg på fjorårets kvinnehelg dagen 
før arrangementet begynte. Dette 
er andre gang hun har vært på 
kvinnehelg med Norea. 

Hva har gjort sterkest inntrykk på deg?
– Temaet, nemlig det å ta av masken 
og være mer ærlig, er noe som 
engasjerer meg veldig. Jeg setter pris 
på ærlige relasjoner. I tillegg har det 
vært helt hjerteskjærende å høre om 
kvinners situasjon i Midtøsten. 

Norea Håpets kvinner arrangerte i september kvinneweekend på Gautestad leirsted ved Evje. 
Vakker natur og godt fellesskap, både med hverandre og med Gud, satte rammene for helga. 
40 damer overnattet hele helga, og i tillegg kom nærmere 20 på dagsbesøk lørdagen.

Bak masken: Håpets Kvinner 
inspirasjonshelg 2018 

Av: Åshild Appleyard
Foto: Linda Torkelsen
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– Jeg tror temaet for helga, det å 
ta av masken man bærer på, er 
relevant for kvinner uansett hvor i 
verden de kommer fra. Det er jo et 
kjent fenomen at vi ofte tar på oss 
en maske for å skjule smerten eller 
skammen vi bærer på, eller fordi vi 
vil fremstå som en annen enn den 
vi er. Masken kan gjøre at vi ser 
lykkeligere ut enn det vi virkelig er, 
forteller Joud. Hun påpeker at slike 
masker i virkeligheten bidrar til å 
holde Gud på avstand. 
– For å kommunisere bra med Gud 
er det viktig å være ærlig. Selv om 
vi kan lure andre mennesker med 
masken vi har på, så gjennomskuer 
Gud oss alltid. Når vi velger å ta 
masken av, får vi kjenne på en frihet 
og kjærlighet som bare Han kan gi 
oss, sier Joud. 

Joud fikk møte mer enn 50 norske 
kvinner på Gautestad. Hun mener 
vi har mye til felles, selv om vi er fra 
ulike deler av verden.  – Vi strever jo 
med mange av de samme tingene, 
sier hun, – uansett hvor i verden 
vi kommer fra. Derfor er det viktig 
at vi løfter blikket, og ser hvem vi 
er i Jesus, og verdien vi har i Ham. 
Vårt største kall er å tilbe Gud. Det 
er dette som først og fremst burde 
prege identiteten vår. Maskene våre 
skjuler hvem vi egentlig er, men 
denne helgen fikk vi legge fra oss 
maskene hos Jesus. På denne måten 
fikk vi kjenne hvordan Han virkelig 
har satt oss fri, avslutter Joud. 

Har Gud minnet deg på noe spesielt?
– Jeg synes det har vært ekstra 
fint å få se hvor verdifulle vi som 
enkeltmennesker er for Gud. Det er 
et godt budskap inn i mitt eget liv, og 
også for kvinner over hele verden. Joud 
oppfordret oss til å smile til kvinner 
rundt oss, og kanskje særlig til dem 
som er tildekket. Det er noe jeg tar med 
meg videre herfra. 

Tone Andersen
Tone ble kjent med Håpets kvinner på 
en konsert i Rogaland. Hun hørte om 
kvinnehelgen via Facebook og er her 
for første gang. Tone er glad for at hun, 
i likhet med flere av deltakerne, valgte 
å komme hit selv om hun ikke hadde 
noen å reise sammen med – og til tross 
for at Håpets Kvinner fortsatt var litt 
ukjent for henne.   

Hva har gjort sterkest inntrykk på deg 
denne helga?
– Det har gjort inntrykk å høre Joud 
fortelle om hvordan arabiske kvinner 
virkelig har det, og å få førstehånds 
informasjon om dette. Det var også 
sterkt å høre på Sarina fra Usbekistan. 
Salen var nesten på bristepunktet når 
hun snakket. 

Har Gud minnet deg på noe spesielt?
– Det kan være vanskelig for oss å 
forstå hvordan det er å være kristen 
i Midtøsten og Sentral-Asia. Sarina 
fortalte at jenter i hennes kultur tvinges 
til å gifte seg med menn som ikke er 
kristne. Jeg ble rørt over nøden hun 
hadde for kristne jenter. Tenk at de 
klarer å bevare troen på Jesus selv om 
de ofte blir tvangsgiftet med muslimske 
menn. 

Elisabeth Brennsæter
Elisabeth er godt kjent med Noreas 
kvinnearbeid, Håpets kvinner. Dette er 
andre gang hun er på kvinnehelg.   

Hva har gjort sterkest inntrykk på deg?
–Å høre Joud fortelle om muslimske 
kvinner i Midtøsten. De er veldig fanget, 
sitter mye inne og kan ikke gå ut på 
egenhånd. Det er da man innser hvor 
godt man har det i Norge. 

Har Gud minnet deg på noe spesielt?
– Jeg har blitt minnet om at vi vi er en 
del av et verdensomspennende arbeid 
som er veldig viktig. 

Lovsangsteamet under kvinneweekendeen bestod av flere, her med Joud som en av forsangerne. 

– Vi la fra oss 
maskene hos Jesus

Joud, som er radioprodusent 
for Håpets Kvinner på 
arabisk, var hovedtaler på 
Noreas inspirasjonshelg på 
Gautestad. Her deler hun noe 
av det hun selv sitter igjen 
med etter en slik helg. 
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Borgerkrigen i Libanon startet i 1975 og varte offisielt frem til 1990. Rundt 20 000 
nordmenn tjenestegjorde under krigen, for FN (UNIFIL). 21 norske soldater mistet 
livet i løpet av denne perioden, og noen har i etterkant slitt med traumer. 

I dette landet har Noreas TV-partner 
i Midtøsten, SAT-7, ett av sine TV-
studioer. TV-programmene som lages 
er fargerike og glade, med smilende 
ansikter, men krig og terror har laget 
dype sår i det libanesiske folk. 

Ble stum etter bombe
En av krigens ofre heter Johnny. 
Han var tre år da krigen brøt ut. En 
dag han lekte på rommet sitt slo en 
bombe ned så nært at huset ristet. 
Lufttrykket gav ham dotter i ørene så 
han kunne ikke høre noe. I fullstendig 

stillhet, i et rom fullt av støv og røyk, 
famlet han seg frem til døra, men den 
var blokkert. Etter noen minutter ble 
den livredde gutten funnet av sine 
foreldre. I flere dager etterpå var han 
helt stum. Frykten tok et fryktelig grep 
om den lille gutten. 

Da han omsider klarte å snakke 
igjen, stammet han kraftig. I hele 
oppveksten hadde han store problemer 
med å uttrykke seg. Som student 
ved universitetet ble Johnny kristen. 
Gjennom forbønn og samtaler med 

Nordmenn hjelper Libanon igjen

gode sjelesørgere fikk han satt ord på 
sin frykt og bitterhet, og han klarte til 
slutt å tilgi sine fiender. Litt etter litt ble 
Johnny helbredet fra stammingen, og 
han begynte en karriere i TV-bransjen.

Av: Harald Endresen
Foto: Linda Torkelsen

Sveinung Hølmebakk fant tonen med en av flyktningene vi møtte i Libanon. 

Johnny gir all ære til Jesus for at han i dag 
ikke stammer eller kjenner på bitterhet overfor 
Libanons fiender. 
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Gutt fra Egypt
«’Jesu familie’ er et fantastisk program. 
Gjennom programmet har jeg kommet 
nærmere Jesus, og begynt å bruke mer 
tid med Ham.» 

Mann fra Egypt
«Jeg er 21 år og vil bare si at programmet 
‘Jesu familie’ utgjør en stor forskjell i livet 
mitt. Man kan se at dere virkelig elsker 
Gud og at dere er gode rollemodeller. 
Må Gud velsigne arbeidet deres.» 

Mor fra Midtøsten
«Selv om jeg ikke er kristen, liker jeg 
kanalen deres svært godt og har stor 
respekt for den. Hvor finner jeg den første 
sesongen av ‘My School’ (Skole-TV-
tilbudet SAT-7 Academy) i fag som fransk 
og engelsk? Jeg vil gjerne at barna mine 
skal lære mer.»

Mor fra Egypt
«Hvert år gleder dere barna våre ved 
å ha bursdagsfeiring på TV. Jeg er så 
takknemlig for at dere finnes, og for alle 
programmene dere sender.»

Mann fra Midtøsten
«God kveld, Rita. Jeg setter stor pris på 
budskapet du formidler på TV. Kan du 
hilse staben din fra meg og si at jeg er 
takknemlig for alt dere gjør for oss. Jeg 
vil gjerne dele historiene dine videre med 
menigheten min.»

Mann fra Midtøsten
«Jeg har lært mye av andaktene deres, 
men vil gjerne vite mer om den åndelige 
verden og hvordan vi blir påvirket av 
den. Takk, og må Gud velsigne arbeidet 
deres.»

Mor fra Midtøsten
«Takk for de fantastiske og verdifulle 
programmene dere sender. Døtrene 
mine har lært seg både fransk og engelsk 
takket være dere. Må Gud velsigne 
dere!» 

Kvinne fra Egypt
«Kanalen deres er svært viktig for oss. 
Filmene, som ikke er arabiske, gjør sterkt 
inntrykk på oss. Må Gud velsigne dere 
og håper dere fortsette dere fortsetter 
arbeidet.» 
  

TILBAKEMELDINGER >>

Kristen TV-kanal gir barn trygghet
Våren 2018 besøkte Norea Libanon 
sammen med sangeren Sveinung 
Hølmebakk. Vi ønsket å vise ham 
hvordan TV kan gi barn trygghet i 
en region preget av terror. Johnny 
fortalte Sveinung at flere TV-kanaler 
i Midtøsten lærer barn å hate, drepe 
og å drive krig. På den kristne barne-tv 
kanalen SAT-7 KIDS lærer barna gode 
verdier som fred, kjærlighet, toleranse, 
tilgivelse, og håp. Johnny tror tilgivelse 
er nøkkelen for å komme seg videre 
etter vonde opplevelser og traumer. 
Han har selv opplevd at Jesu ord om 
å elske våre fiender har satt ham fri fra 

hat mot de syriske soldatene som ødela 
oppveksten hans. Fordi han lærte å 
tilgi og vise kjærlighet, kunne han også 
motta kjærlighet. Kjærligheten driver 
ut hat og bitterhet, og stammingen er 
nesten helt borte i dag.  

Konserter for krigsofre
Nå er det ikke lenger norsk militærhjelp 
i Libanon, men vi kan fortsatt være 
tilstede med mental hjelp via TV-
skjermen. I høst arrangerer Norea og 
Sveinung Hølmebakk konserter til 
støtte for dette TV-arbeidet.  Les mer 
om konsertene på norea.no, og følg oss 
gjerne på Facebook.  

Et bilde tatt fra samtalen Johnny hadde med Sveinung Hølmebakk. Hele intervjuet blir tilgjengelig på 
noreatv.no i desember 2018.

Sveinung møtte noen syriske flyktningebarn på et senter hvor de bruker TV-kanalen SAT-7 Academy som 
«lærer».
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Hver tredje måned døpes opp mot 100 nye troende 
i kirkene i Algerie. De fleste av dem er unge, og 
mange av dem har kommet til tro gjennom radio  
og TV.

– De troende kommer til kirken allerede 
klokka syv om morgenen. Klokka halv 
ni er det fullt, selv om gudstjenesten 
begynner først en time senere.

Dette forteller ekteparet Samia og 
Salah, som begge er involvert i kristent 
mediearbeid i Nord-Afrika. Kirken de 
snakker om er ikke egentlig en kirke, 
for forsamlingen får ikke mulighet til 
å registrere seg som kirke. De troende 
møtes enten i private hjem eller i større 
forsamlingslokaler der de er trygge. 
Dette forsamlingslokalet har plass til 
700 mennesker, og det er helt fullt hver 
eneste uke. Mange kommer langveis fra 
for å møte andre evangeliske kristne.

Ungdom kommer til tro
Antall nyfrelste er økende over hele 
Nord-Afrika, og selv i Libya kan vi i dag 
finne kristne mennesker.  Fire av fem 
som kommer til tro er unge mennesker. 
– Vi deltok nylig på en konferanse der 
vi traff kristne fra Algerie, Marokko og 

Libya, forteller Samia og Salah. – Det er 
svært sjelden å treffe kristne mennesker 
fra disse landene. Mange fortalte oss at 
de ser på programmet Min menighet på 
SAT-7 i private hjem, og at de i etterkant av 
sendingen har bønnemøte.

Hva er det kristne ønsker seg mer av på TV?
– De vil gjerne høre andres vitnesbyrd. De 
ønsker seg også lovsanger. På den måten 
får de anledning til å tilbe Gud sammen 
med menigheter fra andre land i regionen. 
Mange av dem har kommet til tro nettopp 
gjennom media som TV og internett.

Teologisk undervisning
Hva ser dere på som den største utfordringen 
for kristne i Nord-Afrika?
– Det er stort behov for teologisk 
undervisning. Det er mange nye som 
kommer til tro, og vi har ikke nok 
kristne ledere til å gi dem opplæring. Vi 
i Nord-Afrika kommer fra en ikke-kristen 
bakgrunn, og mange har lett for å ta med 
seg den gamle kulturen og tradisjonen inn 
i kirken. Vi som har lederansvar trenger å 
bli bedre utrustet for å hjelpe nye troende 
til å vokse i troen på Jesus Kristus. 

En stille vekkelse  
i Nord-Afrika

Av: Jostein Sæth
Foto: Sat-7
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Mann fra Algerie
«Selv om programmet jeg ser på er 
enkelt og laget for barn, så er det til stor 
hjelp for meg. Jeg er på nybegynnernivå 
når det gjelder engelsk, men lærer stadig 
mer. Undervisningen er til stor hjelp i min 
jobb som advokat.» 

Syrisk lærer bosatt i Tyrkia
«SAT-7 Academy er en stor skatt for 
meg. Denne kanalen kan bidra til å spre 
kunnskap og forbedre leseferdighetene i 
mange hjem. Jeg underviser flyktninger 
på midlertidige skoler, og denne kanalen 
er til stor hjelp for meg.»

Fra en seer i Algerie
«SAT-7 Academy er så fantastisk! Jeg 
er en av deres trofaste seere, og får stort 
utbytte av alt jeg lærer i programmene. 
Tusen takk til alle lærerne som er med. 
Engelsken min har blitt så mye bedre.»

Mann fra Iran
«Takk for programmene dere sender. Jeg 
er ikke kristen, men jeg følger med på 
kanalen deres fordi dere sender noe annet 
enn voldelige serier. Jeg ønsker dere alt 
godt med arbeidet videre.» 

TV-seer fra Tyrkia
«For litt over ett år siden begynte jeg å 
søke etter Gud, men alt jeg så var mørke. 
Men så en dag fikk jeg møte Jesus. Jeg 
fikk se at Jesus lever her og nå. Jeg vil 
leve for og med Ham. Takk for all støtten 
dere har gitt meg gjennom programmene 
deres.»

TV-seer fra Iran
«For en tid tilbake trakk jeg meg tilbake 
fra menigheten min på grunn av en 
uoverensstemmelse med mine brødre og 
søstre der. En dag var jeg så lei meg og 
ville be, men klarte det ikke. Jeg husket 
ikke engang Fadervår. Da hørte jeg fra 
TV-en i stua at akkurat denne bønnen 
ble lest opp. Det var på kanalen SAT-7 
TÜRK. Jeg ba sammen med dere, og 
tårene trillet. Takk for det viktige arbeidet 
dere gjør. Det er så mange unge som blir 
kjent med Jesus gjennom programmene 
deres. Må Herren velsigne dere!» 
 

TILBAKEMELDINGER >>

Samia og Salah er begge vokst opp i 
Nord-Afrika, i hvert sitt land. De forteller 
at mange av dem som nå kommer 
til tro opplever store utfordringer i 
lokalsamfunnet etter at de blir kristne. 
Enkelte velger av den grunn å holde 
troen skjult.
– Vi forsøker å oppmuntre kristne til å 
være et lys for sine medmennesker, og 
til å dele sitt vitnesbyrd med andre, sier 
ekteparet. De understreker samtidig 
viktigheten av at de nyomvendte i Nord-
Afrika løftes fram i bønn.

Kristne TV-program
Det unge nordafrikanske ekteparet 
produserer kristne TV-program for 
SAT-7. Denne høsten lanserer de et 
nytt TV-program for barn som heter 
Et vers og en historie. I tillegg lager de 
opplæringsprogrammet Undervisning 
fra Bibelen og kvinneprogrammet 
Det første skrittet. 

Opplever dere at mange ser på 
programmene?
– Mange forteller at programmene er 
til stor oppmuntring for dem, og noen 
sier at de oppfordrer andre til å se TV-
programmene. De er veldig glade for å 
kunne se program på deres eget språk. 
Mange kommer til tro og oppsøker 
lokale menigheter. Programmet Min 
menighet er populært blant mange. 
Seerne får følelsen av å være en del av 
en  menighet. 

Nord-Afrikas kristne historie
Samia er opptatt av den kristne 

historien og kulturarven som Nord-Afrika 
bærer med seg. – Algerie har en kristen 
historie. Kirkefaderen Augustin ble født 
her. Vi oppmuntrer de kristne til å vende 
tilbake til sin historie og sin arv. De fleste 
mennesker ønsker å søke tilbake til sine 
røtter og sin identitet. 
 
Dette gjelder i særdeleshet berberfolket 
som bor spredt i flere nordafrikanske 
land. Mange av dem forteller at de ser på 
de kristne TV-programmene. 
– Vi oppmuntrer dem til å lese om deres 
egen historie, og vende tilbake til sine 
kristne røtter. De nordafrikanske berberne 
var opprinnelig kristne, sier Samiah.

Vekst under prøvelser
Samia og Salah forteller om store 
prøvelser for de små evangeliske kirkene 
i Nord-Afrika. Menighetene blir ikke 
godkjent av myndighetene, og mange 
lokaler der kristne samles til bønn og 
lovsang stenges av politiet.  
– Myndighetene aksepterer at vi er 
kristne, men det finnes ingen lover 
som gir oss beskyttelse. Vi ber om at 
Gud vil gripe inn og gjøre det slik at 
myndighetene godkjenner menighetene. 
Vi ber også om enhet mellom kirkene, 
og at ikke intern uro gir myndighetene et 
påskudd for å behandle oss dårlig. Det 
skjer en stille vekkelse i Nord-Afrika, og 
kristne radio- og TV-program spiller en 
viktig rolle for at stadig nye mennesker 
kommer til tro på Jesus.  På tross av 
prøvelser opplever enkelte menigheter en 
så stor vekst at de sliter med å få plass til 
alle de nyfrelste, avslutter Samia og Salah. 

Samiah under opptak et sted i Nord-Afrika. Rita El-Mounayer (til venstre) er ny leder av SAT-7 
organisasjonen, her sammen med Samiah under en 
konferanse. 
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Siden våren 2017 har jeg arbeidet 
i Norea Mediemisjon som en av 
noreapastorene, sammen med 
Asbjørn Kvalbein. Arbeidet går 
hovedsakelig ut på å skrive og 
lese inn stykker og andakter til 
Noreas undervisningsopplegg på 
noreapastoren.no, og for lokalradioer. 
Asbjørn Kvalbein har gjennom flere år 
levert mange andakter og betraktninger 
her, til glede og inspirasjon for mange. 
Sammen skal vi to prøve å oppfylle 
visjonen for Noreapastoren.no: «Påfyll 
for troen, oppmuntring til livet og 
inspirasjon til å dele med andre.»

Andaktsserier
I tillegg til å arbeide 50 % i Norea 
Mediemisjon, arbeider jeg også 50 % 
som forsamlingsleder i Misjonssalen 
Sandnes. Siden jeg er bosatt i 
Egersund, blir hjemmekontoret ofte 
arbeidsplassen min. En arbeidsdag 
består i å skrive ulike betraktninger, 
samt lese dem inn for å kunne sende 
dem på radio. Jeg skriver fast på 
tre andaktsserier. Hver uke kan du 
lese betraktninger over søndagens 
prekentekst, også kalt Bedre søndag. 
Den andre serien bærer navnet 
Trosvitaminer. Her ønsker jeg å gi små 
smakebiter fra troslivet, som kan skape 
ettertanke og gi energi i hverdagen. 
En tredje andaktsserie kalles Basic 
Bibel. Her tar jeg opp ulike tema som 
går på den kristne lære, en slags 
bruksanvisning til kristen tro.

Jeg lurer på ...?
I tillegg sender folk inn spørsmål 
knyttet til den kristne troen. Ganske 
ofte har spørsmålene interesse for 
en større lytter- og lesergruppe. Da 
legger jeg ut spørsmålet og svaret 
(anonymisert og avtalt med innsender) 
på Noreapastoren.no. Temaene 
som tas opp berører av og til også 
sjelesørgeriske tema. Jeg tror mange vil 

Av: Svein Anton HansenNoreapastoren 
hjemme og ute

Som Noreapastor har jeg gleden av å kunne skrive og 
lese inn andakter og stykker som forhåpentligvis kan 
være til inspirasjon i hverdagen. 

Dagens teknologiske utvikling gjør at hjemmet kan 
fungere som radiostudio. (foto: Linda Torkelsen)



17

Mann fra Iran
«Det tok 25 år før jeg endelig tok imot 
Jesus, og det er takket være SAT-7 at det 
nå omsider har skjedd.» 

Mann fra Iran
«Den eneste kristne TV-kanalen jeg har, 
er SAT-7 PARS. Jeg ser på programmene 
deres så ofte jeg kan, og blir styrket i 
troen. Jeg takker Gud for programmene 
deres, for alle programledere og ledere, 
og jeg ber om at Gud må velsigne dere 
rikelig!»

Mann fra Yazan/Syria
«Jeg har lært at alt kan forsvinne i løpet 
av ett sekund. Jeg har lært at ingenting 
varer evig, og at jeg kan ikke lene meg på 
noe annet enn Jesus. Han er den eneste 
som ikke forlater og ikke svikter meg. 
Takk for at dere minnet meg på at jeg 
i dag kan leve i håpet på Jesus, og Han 
alene.» 

Kvinne fra Maran/Syria
«Menneskeverdet døde ved yttergrensen 
for vår landsby. Vi roper om hjelp til 
Jesus. Av og til kjennes Han langt borte, 
men når vi sitter stille og lytter til deres 
program, føler vi at det tross alt er noe 
som kan kalles godt i livet, og den eneste 
som gir dette er Gud. Vil dere be for 
landsbyen vår?»

En mann fra Ramez/Syria
«Jeg har lært på den harde måten at å 
stole på andre kan ende med tragedie. 
Livet mitt er vanskelig, krigen dreper ikke 
bare vår kropp, men også vår sjel. Men 
hver gang jeg lytter til programmet deres 
Jeg er, så føler jeg meg ikke alene. Jeg 
begynner å forstå at Gud alltid er tilstede 
og tar seg av meg. Det er ikke lett, men 
med Ham kan jeg fortsette å leve med et 
håp om en lysere fremtid.» 

En mann fra Samih/Egypt
«Jeg har alltid følt meg mindreverdig, 
og har svært lav selvtillit. Men etter at 
jeg lyttet til deres episode om egenverdi, 
lærte jeg at det er destruktivt å 
sammenligne seg med andre. Jeg ba Gud 
om å la meg se min verdi i Han, og Gud 
hørte min bønn. Jeg kjenner meg trygg 
nå, og verdig. All ære til Gud.» 

TILBAKEMELDINGER >>

ha både glede og hjelp av å lese spalten 
«Spørsmål og svar».

Å møte medieinteresserte mennesker
Noe av det kjekkeste jeg gjør er å 
holde Noreamøter. Hovedsakelig 
reiser jeg i området mellom 
Flekkefjord i sør og Boknafjorden 
i nord. Av og til tar jeg også 
møtehelger utenfor kjerneområdet 
mitt. Som forsamlingsleder taler 
jeg ofte i Misjonssalen Sandnes. 
Derfor opplever jeg det inspirerende 
å komme rundt og møte mennesker 
i andre forsamlinger. Mange av 
de jeg møter setter stor pris på de 
kristne lokalradioene og Noreas 
internett-kanaler. Flere eldre sliter 
med å komme seg på gudstjenester 
og møter. Da blir ofte radioen deres 
menighet. 

Ut fra tilbakemeldingene jeg får på 
møtene, merker jeg at mange synes 
det er spennende å høre om Noreas 
internasjonale mediearbeid. Flere 
har egentlig ikke fått med seg hvor 
omfattende Noreas internasjonale 
arbeid er. Enten jeg forteller om 
radiosendingene til eksempelvis 
Nord-Korea eller TV-arbeidet i 
Midtøsten, så møter jeg åpne øyne og 
interesserte blikk fra salen. 

Lydopptak i vaskerommet
Jeg setter stor pris på denne 
kombinasjonen av å ha hjemmekontor 
og holde Noreamøter. Med 
dagens teknologiske muligheter og 
«duppeditter», kan hjemmekontoret 
fungere også som studio. Jeg har 
funnet ut at det beste rommet å ta 
opp andaktene faktisk er vaskerommet 
i kjelleren. Etter litt egenredigering, 
går vår lydmann Harald Botn over 
opptakene og gjør siste finish før 
andaktene legges ut som lydfiler på 
noreapastoren.no. Kanskje ikke dumt 
det der med å lese inn andaktene på 
vaskerommet, så får jeg forhåpentligvis 
«rene»  andakter ut på nettet. 

Takk til alle som leser og lytter på 
andakter og stykker på Noreapastoren.
no, samt alle som husker på meg og 
Asbjørn i bønn. Ta gjerne kontakt om 
du har tips til tema, eller spørsmål om 
kristen tro. 

Jeg er både glad og stolt over å kunne presentere Noreas arbeid (foto: privat)

Mange av de jeg møter 
setter stor pris på de kristne 
lokalradioene og Noreas 
internett-kanaler. 
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smånytt

Vi kan anbefale denne klassiske radioen med DAB+ og 
Internett. Lyden er helt fantastisk, og bestiller du en radio 
fra Norea har vi forhåndsprogrammert Noreas egne 
radiokanaler, Norea+ og Norea Hope. Alt du trenger 
å gjøre er å koble den til Internett, så kan du lytte til 
musikk, andakter og inspirerende historier døgnet rundt. 

Radio

Julegavetips fra Norea? 

2500 + frakt

200 + frakt, 
2 stk for 300

Troens Menn inneholder mange helt nye sanger med 
forkynnende tekster beregnet  på kristenlivet. Etter hver sang er 
det noen spørsmål til ettertanke, og samtale for eksempel i en 
bibelgruppe. Gruppa bak albumet, Fri Hals, er ambassadører for 
Noreas mannsarbeid, Troens Menn. 

Godsaker fra Noreas lydbånd-arkiv
Noreas lydbåndarkiv består av flere tusen bånd med andakter, 
taler, intervjuer, hele programmer osv, fra starten av Norea i 1956 
og frem til langt utpå 1980 og 90-tallet. Boksene A,B og C får du 
til 100 kr pr stk. 

Dette er forkynnelse som aldri går ut på dato, og en flott gave til 
for eksempel foreldre eller besteforeldre. Du kan kjøpe boksene 
hver for seg eller samlet. 

Vi har også noen cd-er igjen av Sommarfulgvenger, dette flotte 
albumet er gitt ut til inntekt for Norea Håpets Kvinner.  

Musikk og andakter

150 + frakt, 
2 stk for 200

100 pr stk 
+ frakt
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smånytt

Praktboken Kristus i vikingtid og i dag har solgt svært 
godt, og mange kjøper flere for å gi bort som gave. 
Kombinasjonen av Odd Dublands flotte malerier og 
de gripende tekstene gjør en hvilken som helst dag litt 
bedre. Særlig eposet om trellen Tore og hans familie gjør 
inntrykk.  

En bok koster kr 298 kr, og 2 for 500 kr. (+ frakt)

PS: Nytt TV-program med Odd Dubland lørdag 2. november 
kl. 19.30 på noreatv.no og TV Visjon Norge. 

Noreapastor Asbjørn Kvalbein er en kjent stemme på 
radioen, og mye er samlet i disse to andaktsbøkene 
bøkene Trygg i Dag, og Ung tro. Kanskje en idé til en 
ungdom du er glad i?

Troens Menn bok 1: Tid med Gud gir en grunnleggende innføring i hvordan 
man kan anvende bibelen praktisk i dagliglivets utfordringer. Den gir også 
uvurderlig hjelp til å utvikle gode vaner for en daglig stund med Gud. Dette 
er et helt unikt studie, som både egner seg i gruppe og som selvstudium, for 
både menn og kvinner. 

Troens Menn bok 2: Ekteskap og barn. Nest etter en manns forhold til Gud, 
finnes det ikke noe som er viktigere for en mann enn forholdet til kona og 
barna. Denne boka viser menn hvordan de kan kjempe for ekteskapet sitt og 
forholdet til barna sine, og gir en dypere forståelse av relasjoner både til kona, 
og barna. 

Når du bestiller den første boka, følger det også med en blokk med 
bibelverskort, beregnet på å lære seg versene utenat. Ønsker du å starte en 
mannsgruppe basert på disse bøkene, ta gjerne kontakt så hjelper vi deg  
med det. (post@norea.no)

Musikk og andakter

Litteratur

298 + frakt, 
2 stk for 500

299 + frakt

129 pr stk  
+ frakt

249 + frakt



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

Våre sendinger på radio, TV og Internett 
sprer glede og håp for millioner av 
mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika.


