
MEDIEMISJON
Informasjonsblad fra Norea Mediemisjon • 1-2019

– Spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag

Bak Nord-Koreas 
grenser



2

Redaktør: Harald Endresen | Ansvarlig redaktør: Per Birkeli
Adresse: Norea Mediemisjon, Bergtorasvei 120, 4633 Kristiansand

Tlf: 38 14 50 20 | E-post: post@norea.no | Internett: norea.no
Gavekonto: 8220.02.90158 | Organisasjonsnummer: 973 732 412

Layout og trykk: Synkron Media AS

INNHOLDSOVERSIKT

Side 4:  Storebror ser ALLE kinesere
Side 8:  Bak Nord-Koreas grenser
Side 7:  Teologi-studie på minnepenn
Side 11:  Bildereportasje
Side 14:  Nye veier for mediearbeidet i Japan
Side 18:  Smånytt

Kjære leser!
Av: Harald Endresen, informasjonsleder Norea Mediemisjon

Da Noreas TV-team besøkte de to bronsestatuene av 
Nord-Koreas ledere Kim Il Sung og Kim Jong-il, fikk vi 
klare instrukser for hvordan vi skulle oppføre oss. Vi 
måtte ikke snakke høyt, ha lue på hodet, eller stikke 
hendene i lomma. Vi måtte kjøpe en blomst, og vi måtte 
bukke. Det var viktig at vi stod på midten, og på linje. 
Jeg stod foran statuen med foldede hender, og bestemte 
meg for å be for sittende president Kim Jong-un. Tenk 
om Guds kraft kunne gripe den unge mannens hjerte, 
og forvandle det innenfra? Tenk om han kunne begynne 
å lytte til de kristne radiosendingene som hver kveld 
kringkastes fra ei øy i Stillehavet. Vi var inne i Nord-Korea 
i tre dager, og i dette bladet kan du lese om noe av det vi 
opplevde.
 
Også i Kina er Norea til stede, med både radiosendinger 
og ikke minst teologisk utdannelse av kinesiske kristne 
(SOTA). Mange av SOTA-studentene er tilknyttet 
husmenigheter og offentlige godkjente kirker i Kina, men 
noen reiser til folkegrupper i Kina som enda ikke har hørt 
evangeliet. En av dem kaller vi for John. Du kan lese om 
hvordan han jobber blant tibetanere med et minimum 
av lønn, men med maksimal innsats. Han er et godt 
eksempel på hvilken retning Norea ønsker å bevege 

seg de neste årene i Kina. I over 40 år har vi kringkastet 
evangeliet på mandarin over hele det kinesiske fastlandet. 
Dette har utvilsomt bidratt til den enorme veksten av 
kristne vi ser i landet i dag. Samtidig vet vi at det fortsatt 
er omlag 450 unådde folkegrupper i Kina. Fremover 
ønsker vi å både utruste kristne kinesere som misjonærer 
til disse, samtidig som vi starter radiosendinger på noen 
av språkene til de unådde folkegruppene. Med Kinas 
økende fokus på overvåkning, vil kanskje radiosendingene 
bli like viktige som de var under Maos regime?
 
Takk for din støtte til vårt arbeid med å nå de siste 
gjenværende folkegruppene som enda ikke har hørt om 
Jesus. Vi er en av få organisasjoner med en klar visjon 
om å nå de minst nådde folkegruppene. Visste du at 
for hver 100-lapp som samles inn, brukes 99 kroner på 
kristent arbeid i områder der evangeliet er kjent fra før. 
Kun èn krone brukes til misjon blant de minst nådde, 
skriver Joshua Project. Vi ønsker å øke bevisstheten om 
dette blant kristne i Norge, derfor har vi blant annet 
ansatt en forkynner og musiker, som du kan lese om 
på side 3. Vi vil gjerne komme på besøk der du er, til 
din forsamling eller menighet. Ta gjerne kontakt. Vi står 
sammen!
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En WeChat-lytter i Kina
«Jeg vil gjerne laste ned alle Popcorn-
programmene, slik at alle barna i barnehagen 
her kan lytte til dem».

En WeChat-lytter i Kina
«Kjære lærer: Dagens undervisning var nok 
en gang til oppmuntring for meg. Jeg ble 
så motløs da jeg så over notatene mine fra 
tidligere program om Høysangen. Jeg var en 
mye mer engasjert kristen da jeg hørte på det 
programmet, enn det jeg er nå. Men dagens 
program hjalp meg og rørte ved meg nok en 
gang. Vær snill og be for meg. Må Herren hjelpe 
meg til å gå den veien han vil jeg skal gå». 

En WeChat-lytter i Kina
«Mannen min og jeg lytter til bibelstudiet deres 
på radioen hver eneste dag. Må Herren velsigne 
arbeidet dere gjør for Ham». 

En WeChat-lytter i Kina
«Jeg er veldig glad i programmet deres, og kom 
over det takket være en lytter som sendte meg 
lenken til programmet. Jeg lytter til programmet 
via mobiltelefon» .

En lytter i Kina
«Jeg har lyttet til programmet ‘Our Time’ i over 
ett år. Det er et godt og lettfattelig program. 
Jeg blir så glad av det, og håper dere kan lage 
flere slike programmer. Så er jeg takknemlig for 
at Gud har gitt meg muligheten til å lære mer 
om Hans ord.  Jeg ber om at Han må velsigne 
kristenlivet mitt».

En WeChat-lytter i Kina
«Jeg takker dere for programmet deres, som 
sender meg rett til drømmeland. Takk til dere 
som produserer dette, og takk Gud for alle hans 
velsignelser» .

En lytter i Kina
«Jeg er 8 år, og søsteren min er 3 år. Vi lytter til 
programmet ‘Popcorn’ når vi spiser frokost. Vi 
synes programmet er veldig bra».

En WeChat-lytter i Kina
«Det er så sant det dere sa på radioen i dag, 
nemlig at Gud har velsignet oss. Det at vi tror 
på Gud handler ikke bare om å bli velsignet selv, 
men om å vise hans kjærlighet til andre».

En WeChat-lytter i Kina
«Jeg lytter til programmet deres hver dag. Det 
er til stor hjelp: Ikke bare blir jeg bedre i engelsk, 
men jeg vokser også som kristen. Takk for 
arbeidet dere gjør!»

TILBAKEMELDINGER >>Møt vår nye 
forkynner og musiker!

Norea opplever vekst i sitt arbeid, og 
har ansatt Roald Arnesen som forkynner 
og musiker. Arnesens hovedoppgave vil 
være å engasjere flere til misjon blant 
de minst nådde folkegruppene i verden. 
Etter 2000 år med misjon regnes fortsatt 
om lag 7000 folkegrupper som unådde. 
Noreas visjon er å nå verdens minst 
nådde i områder stengt for tradisjonell 
misjon, og arbeidet bærer frukt. Tusenvis 
av lyttere og seere forteller sterke historier 
om hvordan Jesus har talt til dem 
gjennom våre radio og TV-sendinger. 
Disse inspirerende historiene skal 
Arnesen formidle gjennom sang, musikk 
og forkynnelse til kristne i hele Norge. 
Han er musikalsk leder for sanggruppa 

En veteran har fått ny adresse
En av Noreas gamle veteraner, Haktor Thorsen, gikk bort 
tirsdag 26. februar 2019. Thorsen var i mange år misjonær 
i Etiopia, der han blant annet hadde et overordnet ansvar for 
kristne radiosendinger. Han arbeidet også flere år i Norea her 
i Norge, både som programredaktør og daglig leder. Vi er 
svært takknemlige for Haktor Thorsens sterke engasjement 
for mediemisjon gjennom mange år, og vi lyser fred over 
hans gode minne.

Fri Hals, som er ambassadører for Norea. 
Fri Hals vil ofte være med Roald Arnesen 
på oppdrag. 
 
Roald Arnesen er gift og har tre barn. Han 
jobbet tidligere for de som forfølges for 
den kristne tro, nå ser Arnesen frem til 
å jobbe for at flere skal finne den kristne 
tro.
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Storebror ser ALLE kinesere
I vår del av verden er vi vant med at banker og private teleselskaper gjør 
kredittvurderinger når vi ønsker å låne penger eller tegne telefonabonnement. 
Myndighetene i Kina går enda noen skritt lenger. 

Av: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon

Sosial kreditt
Kinesiske myndigheter har tatt i 
bruk et nytt system for beregning 
av «sosial kreditt». Systemet, 
Sesame Credit (SC), vil rangere alle 
kinesere på en skala fra 350 til 950 
poeng – etter spesielle algoritmer. 
Poengsummen vil avgjøre i hvilken 
grad innbyggerne i landet er verdige 
sentrale borgerrettigheter. SC skal 
vurdere folks karakter og vaner, og 

poengene beregnes etter følgende 
fem kriterier: Kreditthistorikk, evnen 
til å oppfylle en kontrakt, personlige 
opplysninger som adresse og 
mobilnummer, oppførsel samt 
preferanser og forhold til andre 
personer. 

Time Magazine har sett nærmere på 
det sinnrike overvåkningssystemet 
som kommunistpartiet i Kina nå har 

tatt i bruk. Myndighetene hevder at 
«systemet vil gi dem man kan stole 
på mulighet til å bevege seg hvor 
som helst, mens det for dem som 
ikke er tilliten verdig vil bli vanskelig å 
ta selv et lite skritt». 

2020
Kredittsystemet vil gi privilegier til 
noen, og straffe andre. God oppførsel 
(etter myndighetenes målestokk) gir 
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deg poeng. Dårlig oppførsel gjør at 
du mister dem igjen. Eksempelvis 
kan en nabokrangel føre til at du 
blir nektet lån i banken. Blir du 
blodgiver kan du få rimeligere rente 
på lånet ditt. Dårlig «sosial kreditt» 
kan straffes med reiseforbud, 
tregt nett og utestengelse fra 
skoler og hoteller. Folk med lav 
poengsum kan også bli straffet 
med lavere bredbåndshastighet, 
begrenset adgang til restauranter, 
reiserestriksjoner og alvorligere 
ting som yrkesforbud og mangel på 
sosiale ytelser. Motsatt vil folk med 
høy score få VIP-service på flyplasser 
og hoteller, hurtigbehandling av 
visumsøknader mm.

USAs visepresident, Mike Pence, 
holdt en tale 4. oktober 2018. I 
talen beskrev han det nye systemet 
i Kina som «et Orwellsk system for 
å kontrollere hver eneste fasett av 
menneskers liv».

Det finnes nå angivelig mer enn 200 
millioner overvåkningskameraer i 
Kina – med ansiktsgjenkjenning som 
en sentral funksjon. Hovedstaden 
Beijing skal allerede være fullstendig 
dekket av slike kameraer. Innen 
2020 skal alle Kinas innbyggere være 
kartlagt og underlagt en komplett 
kameraovervåkning. Den siste tiden 
skal kinesisk politi også ha begynt 
å bruke solbriller med samme type 
teknologi. Brillene gjør det angivelig 
mulig å ta ansiktsbilder – som 
deretter blir sammenlignet med 
bilder i interne myndighetsregistre. 
Tjenestemenn kan på denne måten 
raskt få tilgang til informasjon 
om blant annet navn og bosted 
til mistenkte personer. Kinesiske 
medier har allerede informert om at 
brillene har resultert i arrestasjoner, 
der de mistenkte er siktet for alt fra 
trafikkforseelser til menneskehandel.

Mange frykter, trolig med god grunn, 
at teknologien også vil bli brukt til 
å kontrollere regimekritikere samt 
religiøse og etniske minoriteter. 
Utsagn som ikke samsvarer med 

kommunistpartiets ideologi, og 
kritikk av det politiske systemet, 
kan gi fratrekk i poengsummen. 
Tilsvarende uttalelser fra venner eller 
familie vil også kunne trekke ned på 
den personlige scoren. 

Trosfriheten under press
United States Commission in 
Religious Freedom (USCIRF) avslører 
graverende forhold i sin siste rapport 
om utviklingen i Kina. Rapporten 
viser til at Kina allerede i 2017 

videreutviklet tanken om en såkalt 
«sinicization» av alle religioner, 
inkludert kristendommen. Dette 
forståes som en omfattende strategi 
for å kontrollere, styre og manipulere 
ulike trosretninger slik at enhver 
form for trosutøvelse i Kina tilpasses 
landets sosialistiske ideologi. 
Samtidig har myndighetene styrket 
kontrollen med «annerledes» troende 
enkeltpersoner og organisasjoner, 
med et særskilt fokus på islam og 
kristen tro.

Solbriller med overvåkingskamera.

Kina har pr. i dag 200 millioner kameraer utplassert i store deler av landet. Målet er 600 millioner 
kameraer.



En lytter på landsbygda i Kina
«Hvordan går det med dere? Jeg lyttet 
til programmet deres nylig, og fikk svar 
på flere ting i Bibelen som jeg lenge har 
lurt på. Tusen takk for hjelpen!»

En lytter i indre Kina
«Jeg lytter til programmet deres hver 
eneste dag, og deler det med andre 
også, og alle liker det de hører».

En lytter i indre Kina
«Jeg liker programmet deres veldig 
godt, og det hjelper meg i en vanskelig 
periode av livet. Jeg er deprimert og blir 
ofte sint uten noen grunn. Jeg er snart 
30 år og gifteklar, men strever med 
mange spørsmål. Dere må gjerne be for 
meg».

En lytter i indre Kina
«Sønnen min er veldig glad i 
barneprogrammet dere sender på 
radioen. Dere er forbilder for oss begge, 
og til god hjelp for meg som er ansvarlig 
for søndagsskolen her hvor vi bor». 

En lytter i indre Kina
«Jeg liker å høre på programmet ‘Our 
Time’. Jeg lytter hver eneste dag, og 
videresender lenken til programmet til 
mine kristne brødre og søstre. Hjertene 
våre lengter etter Jesus, og dere er med 
på å gi oss åndelig føde. Vi gleder oss 
bestandig til å høre på programmene 
deres».

En WeChat-lytter i Kina
«Takk for programmet dere sender. 
Jeg har en sønn som har begynt på 
ungdomsskolen, og jeg ønsker virkelig 
at han skal bli kjent med Jesus og tjene 
Herren». 

En WeChat-lytter i Kina
«Både barn og voksne i familien min 
liker å høre på barneprogrammet 
deres. Må Gud velsigne alle dem som 
produserer dette programmet».

En WeChat-lytter i Kina
«Jeg lytter til hver eneste episode av 
barneprogrammet deres, sammen 
med min gamle mor. Jeg er veldig 
takknemlig for arbeidet Frelsens Røst 
gjør». 

TILBAKEMELDINGER >>
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Christian Solidarity Worldwide 
(CSW) meldte høsten 2018 om 
stadig økende press mot kristne 
i Kina. Tilstrammingen rammer i 
hovedsak uregistrerte menigheter. 
Husmenigheter er blitt tvunget til å 
stenge, og det rapporteres om stadig 
større press mot disse i form av økt 
overvåkning, arrestasjoner og bøter. 
Samtidig melder CSW at også kirker 
som er tilknyttet Tre Selv-bevegelsen 
tvinges til å styrke sin tilpasning til et 
sosialistisk tankesett. Kirkene må bevise 
at de spiller på lag med myndighetene. 
Dette skjer ved at kors og andre kristne 
symbol blir fjernet, ved at man heiser 
det nasjonale flagget og gjennom at 
forsamlingene under gudstjenestene 
synger patriotiske sanger som hyller 
kommunistpartiet. 

Viktige radiosendinger 
Kina har helt siden 1949 vært stengt for 
tradisjonell misjon. Siden den gang har 
det ikke vært mulig å sende ordinære 
misjonærer til «Midtens Rike.» Men 
heldigvis finnes det andre metoder for å 
utbre evangeliet. Radiostasjonen Voice 
of Salvation på Taiwan, Frelsens Røst, 
ble etablert i 1974 av norske misjonærer. 
Målet var å nå befolkningen i Kina 
med evangeliet via radio. Millioner av 
mennesker har opp gjennom årene 
lyttet til Frelsens Røst, og bare Gud vet 
hvor mange det er som nettopp på 

Alle overvåkingskameraene har ansiktsgjenkjenning, så myndighetene kan raskt finne ut hvem du er, 
og hvor du er. Krysser du for eksempel gaten på rød mann, kan du risikere å få en bot i posten noen 
dager senere.

denne måten har fått lære Jesus å 
kjenne. Husmenighetsledere i Kina har 
fortalt meg at radio-sendingene, slik de 
ser det, har spilt en avgjørende rolle for 
den store vekkelsen i landet gjennom 
flere tiår.

Norea Mediemisjon er med på å 
finansiere disse sendingene, og på 
den måten er vi aktivt med på å 
bringe evangeliet til Kinas befolkning. 
Programmene sendes på kortbølge 
fra en kraftig sender på Filippinene, 
samtidig som de gjøres tilgjengelige 
via internett og sosiale medier.

Ledelsen for Frelsens Røst har ansatt to 
nye medarbeidere med å skaffe lokal 
støtte til dette misjonsarbeidet. 32 
kirker har til nå invitert dem på besøk 
for å fortelle om arbeidet. Vi håper 
at det i løpet av noen få år vil lykkes 
å finne mange nok givere lokalt til 
at Norea kan fase ut støtten til dette 
arbeidet. De frigjorte midlene kan 
da bli brukt til målrettet satsing mot 
unådde folkegrupper i andre områder. 

Millioner av mennesker har opp 
gjennom årene lyttet til Frelsens 
Røst, og bare Gud vet hvor mange 
det er som nettopp på denne 
måten har fått lære Jesus å kjenne.



7

Siden Kulturrevolusjonen har Kina 
vært gjenstand for den største kristne 
vekkelsen i verdenshistorien. Flere 
titalls millioner nyfrelste i løpet av 
noen få år skapte et enormt behov for 
nye kristne ledere. I 2001 var Norea 
med på å etablere et studieopplegg 
for kristne ledere i Kina, Seminary On 
The Air (SOTA). Studiet tilsvarer en 
Bachelorgrad i teologi. Vi har i dag 
mer enn tusen teologistudenter «på 
skolebenken». Hver leksjon begynner 
med disse ordene: «Nå er det tid 
for å lære mer om Guds ord, og bli 
velsignet.» 

De første årene ble undervisningen 
formidlet gjennom radiosendinger fra 
Stillehavet. Siden ble radiosendingene 
erstattet av nettbrett. Det siste nye er 
en liten USB-minnepenn (bilde). Denne 
har overgang til de fleste mobiltelefoner 
og nettbrett, er billigere å utvikle og 
lettere å skjule. 

Noen husmenigheter i Kina 
organiserer selv opplæring av kristne 
ledere til de ulike kirkene, men i 
mange tilfeller mangler man både 
undervisningsmateriell og kompetente 
lærere. Et husmenighetsnettverk med 3 
millioner medlemmer besluttet nylig å 
gjøre SOTA til sitt program for teologisk 
skolering av sine 5 000 pastorer. Rundt 
400 av disse pastorene er allerede 
godt i gang med utdannelsen. 

Kinas unådde folkegrupper
Du tenker kanskje at Kina er ett land, 
og at kineserne er en homogen gruppe 
– som tenker likt og snakker samme 
språk? Sannheten er at Kina er et etnisk 
lappeteppe. Ifølge Joshua Project består 
landet av hele 543 ulike folkegrupper. 

SOTA
444 av disse gruppene regnes fortsatt 
som unådde. 

Ved siden av å utdanne pastorer, tar 
SOTA også sikte på å utruste kristne 
som kan gå ut med evangeliet til noen 
av de minst nådde folkegruppene i 
landet. Noen av studentene har et slikt 
kall allerede før de begynner på studiet. 
Andre opplever i studietiden å bli kalt til 
å krysse grenser med evangeliet. Norea 
bidrar til nødvendig underhold for disse 
som ønsker å reise ut som misjonærer. 
Noen av dem drar utenlands, mens 
andre blir kalt til å bosette seg blant 
unådde folkeslag i Kina. 

Misjon blant tibetanere 
Norea møtte nylig en av SOTA- 
studentene som arbeider blant 
tibetanere. Med litt over 6000 kroner 
i lomma tok han med seg kona og 
datteren og reiste til det tibetanske 
folket. De har støtte fra en kinesisk 
menighet, men denne er minimal. Livet 
er ikke lett, men når vanskelighetene 
tårner seg opp minner datteren på 5 år 
sine foreldre om at Jesus er med dem. 
Han forklarer at de aller fleste tibetanere 
er buddhister, og har mange ritualer 
som krever mye. Det finnes eksempler 
på at en mann bestemmer seg for 
å bøye seg 100.000 ganger foran et 
buddha-tempel. 

– Teologistudie på minnepenn

Hun som holder opp minnepennen er leder 
for teologi-studentene som har kall til å krysse 
kulturelle og nasjonale grenser som misjonær og 
evangelist. Av sikkerhetsmessige grunner kan vi 
ikke vise ansiktet hennes. Vi kaller henne Ester. 
Ta henne gjerne med i dine bønner. Hun er også 
pastor for en husmenighet i et hotell, og kjenner 
på det økende presset fra myndighetene.

Bøyer de seg 2 ganger pr minutt, vil 
dette ta et år om de holder på dag og 
natt. Familien bringer dem mat. Innen 
tibetansk buddhisme er det også svært 
lite fokus på stabile familierelasjoner. 
Mange har flere koner, og menn kan 
være gift med både datter og svigermor, 
og ha barn med begge. De som lider 
mest er barna. Han har opplevd at flere 
har tatt imot Jesus, selv om dette koster 
dem både familie, jobb, venner og ofte 
må de flytte fra landsbyen sin. Noen blir 
slått og mishandlet, ja det finnes dem 
som også blir drept hvis de velger å 
døpe seg. 

Vi gav den unge mannen en pengegave 
på reisen, og oppfordrer deg til å be for 
han, og andre unge kristne kinesere 
som med stor fare for familien og seg 
selv reiser til andre kulturer innen Kina 
for å fortelle dem om Jesus. 

Vil du ta del i dette arbeidet gjennom 
bønn og givertjeneste? Herren har sagt 
i sitt ord at evangeliet skal forkynnes 
for ALLE folkeslag før Jesus kommer 
tilbake. Derfor må vi stadig ha som mål 
å «utvide grensene for teltene våre». 
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Bak Nord-Koreas 
grenser

Noreas TV-team besøkte nylig Nord-Korea, i Rason-distriktet 
nord i landet. Det som møter deg bak Nord-Koreas grenser 
er ganske annerledes enn hva man forventer.

Av: Harald Endresen
Foto: Linda Torkelsen

Vi var mye på kne i bønn i forkant av 
turen, og hadde mobilisert mange 
til å be for oss mens vi var i landet. 
Det er ikke til å legge skjul på at vi 
var nervøse. Nord-Koreas regime 
forfølger kristne, sender hele familier 
i straffeleirer hvis de uttrykker 
uenighet med regimets ledelse og 

har fått massiv kritikk fra blant annet 
FN. Vi hadde ingen planer om å gjøre 
noe ulovlig i landet, men vi var litt 
bekymret for at myndighetene skulle 
oppdage at vi er engasjert i kristne 
radioprogram til Nord-Korea. For min 
del fant jeg trøst i bibelverset fra 2. 
Mosebok 14:14: 

Herren skal stride for dere, og dere skal 
være stille. 

Etter at vi landet i byen Yanji nord 
i Kina, fikk vi en orientering fra vår 
kontakt. Han er koreaner fra USA, 
men har fått oppholdstillatelse og 
har bodd med familien i Nord-Korea 

Noreas TV-team foran barn i Nord-Korea som gav oss et fantastisk show.
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i over 20 år. Han fortalte at det er 
viktig å følge reglene, og ikke gå noe 
sted på egenhånd. Vi måtte gjerne ta 
med Bibelen, men ikke glemme den 
igjen på hotellrommet. Vi kunne også 
ta med mobiltelefon og datamaskin, 
men de måtte være rensket for 
innhold som krenker regimets idelogi 
eller dets ledelse. Selv om vår venn 
hadde ordnet alt det praktiske, ville 
vi bli tatt hånd om av myndighetenes 
egne guider mens vi var inne i landet. 
De er egentlig agenter, de beste av 
de beste. Det var viktig at vi passet 
på hva vi sa. Vi ble rådet til å unngå 
å snakke om politikk, og ikke si for 
mye om hva vi drev på med, utenom 
nettbutikken vår på norea.no. 
 
Grenseovergangen
Vi satte oss i bilen grytidlig om 
morgenen, og kjørte de to timene 
det tok til grensa mellom Kina og 
Nord-Korea. Etter den kinesiske 
grensekontrollen ble vi fraktet over 
elva Tumen i en liten buss. Nå var 
vi i Nord-Korea. Her ble vi møtt av 
ei ung kvinne i rød pelsjakke som 
presenterte seg som Hwang. Hun var 
vår «guide», og hadde med seg en 
ung kar ved navn Pak. Disse to skulle 

følge oss under oppholdet de neste 
tre dagene. 

Etter passkontrollen var det tid 
for sjekk av det tekniske utstyret 
og bøkene våre. Inspektørene 
sperret øynene opp da de så alt 
kamerautstyret, men etter en liten 
sjekk vinket de oss gjennom, og 
plutselig satt vi på en ny buss, på vei 
til hotellet. Vi fikk god kontakt med 
guiden vår. Praten gikk lett og livlig, 
men hele tiden voktet vi våre ord. 

Soldater beordret til husbygging
Vi stanset ved noen nye hus som lå 
i en fin dalside. Her hadde flommen 
gjort 3000 familier husløse i 2014, 
rett før vinteren satt inn. Presidenten 
hadde besøkt området, og beordret 
tusenvis av soldater til å bygge nye 
hus. De ble ferdige på rekordtid, og 
alle fikk flytte inn i nye boliger, ferdig 
innredet og klar til bruk uten å betale 
ei krone. Det er ikke rart det var 
mange bilder av mennesker gråtende 
av takknemlighet til deres president, 
landsfaderen. Innbyggerne prøver på 
alle måter å gjøre landets president 
fornøyd, og det begynner allerede i 
barnehagen. 

Guiden vår, Hwang, var en ung kvinne på 28 år som vi følte umiddelbart ville oss vel. Men bak smilet 
og småpratingen visste vi godt at alle guider er agenter på vegne av myndighetene.

En WeChat-lytter i Kina
«Min dypeste takk til dere alle. 
Programmet deres har hjulpet meg godt 
på vei når det gjelder bibellesning. Må 
Gud vise vei slik at dere kan nå ut og 
være til hjelp for enda flere mennesker» 

En WeChat-lytter i Kina 
«Jeg lytter til bibelundervisningen deres 
– og det gjør også mine kristne brødre 
og søstre. Hver dag kommuniserer jeg 
dem og oppfordrer dem til å lytte til 
programmet deres».

En WeChat-lytter i nordøst-Kina
«Jeg har lyttet til barneprogrammet 
deres i over ett år. Selv om jeg er en 
godt voksen person, så er jeg veldig 
glad i programmet, og deler det med 
vennene mine i menigheten. De er også 
veldig glad i det. Programmet tar for 
seg bibelske sannheter. Må Gud velsigne 
Frelsens Røst og alle de som er involvert 
i å produsere programmet» 

En WeChat-lytter i Kina
«Jeg lytter ofte til programmet 
deres ofte, og det er til stor hjelp. Jeg 
synes det er svært krevende å ha en 
tenåringsdatter, men programmet deres 
minner meg om å ha fokuset på Jesus 
og prøve å være tolerant og tålmodig. 
Vær gjerne med og be om at jeg må få 
visdom i denne perioden av livet».

Fra en lytter i Kina
«Jeg er 5 år gammel, og lytter til 
programmet ‘Popcorn’. Jeg synes det er 
gøy å lytte på. Tante hjalp meg med å 
skrive dette til dere» .

En WeChat-lytter i Kina
«Programmet deres er helt fantastisk, 
og jeg kan lytte på det om og om igjen»  

En mor i indre Kina
«Barneprogrammet ‘Popcorn’ er også 
bra for oss voksne! Jeg ber om at Jesus 
må hjelpe meg til å være en god mor, at 
jeg kan forstå hva barna mine trenger 
og være i stand til å gi dem det. Jeg ber 
om at det jeg gjør må være til Guds 
velbehag»  

TILBAKEMELDINGER >>
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Barnehagen
I en barnehage hadde barna en 
forestilling kun for oss, som i starten 
begeistret oss. De var skikkelig flinke. 
Men etter hvert la vi merke til de 
tomme blikkene, de mekaniske 
bevegelsene. De var barn, men 
danset, sang og spilte som 
programmerte dukker. Vi kjente oss 
uvel etter forestillingen, og jeg lurte 
på hva som skjer når et barn blir trøtt 
av å øve, hvordan blir de motivert til 
å stå på videre? Jeg så knapt et smil 
blant personalet som stod og holdt 
øye med barna, og hjalp dem å bytte 
kostymer under forestillingen. Alle 
Nord-Koreas barnehager har slike 
forestillinger, fortalte guiden vår, og 
det er frivillig å være med på. 

Hva er frihet?
Senere fikk vi møte noen smilende 
ungdommer som gikk på 

engelskkurs. Først og fremst drømte 
både guttene og jentene om å bli 
soldater, etterpå så de for seg en 
karriere innen arkitektur, helse, og 
militæret. Skoledagen varte fra 8.00 
til 18.00, og så lekser et par timer 
hver kveld. Allikevel fikk de tid til å 
dyrke interesser som basketball og 
volleyball. Det virket som de følte seg 
frie, selv om det stilles store krav til 
dem. Det har kanskje noe med at de 
kjenner kun til livet i Nord-Korea? 
De vet lite om verden utenfor. For 
oss er frihet verdier som demokrati 
og stemmerett, religionsfrihet 
og bevegelsesfrihet. For en nord-
koreaner er frihet å gjøre sine foreldre 
og presidenten stolte gjennom 
gode resultater på skole og idrett, 
militærtjeneste og jobb. 

Det fikk vi kjenne på kroppen da vi 
besøkte det lokale treningssenteret. 

Barna gav oss en forestilling vi aldri kommer til å glemme. Det var så dyktig gjennomført, og så koordinerte bevegelser, at vi følte mer og mer vi så på voksne 
småbarn, eller små roboter.

Skoledagen varte fra 8.00 
til 18.00, og så lekser et par 
timer hver kveld. Allikevel 
fikk de tid til å dyrke 
interesser som basketball og 
volleyball. 

Her ble det spilt tennis, basketball, 
badminton, og ikke minst volleyball. 
De var skikkelig flinke, og hadde 
åpenbar glede over å vinne en duell, 
å lure motstanderen, og oppmuntre 
hverandre, akkurat som i Norge. Vi 
spilte litt volleyball med et par unge 
karer som forbarmet seg over oss 
turister og slo noen slag før de gikk 
videre.  
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En av dagene besøkte vi en treningshall, hvor vi blant annet fikk spille volleyball med lokale nord-
koreanere. De var skikkelig flinke, og hadde like mye engasjement, smil og latter, og telling av poeng 
som vi gjør i Norge.

En WeChat-lytter i Kina
«Jeg vil gjerne høre på alle ‘Popcorn’-
programmene, og la disse være basisen 
for trosopplæringen jeg skal gi til babyen 
min». 

En WeChat-lytter i Kina
«Programmet deres er en gjenganger 
hos meg. Jeg får så gode forklaringer på 
ulike bibelvers».

En WeChat-lytter i Kina
«Kjære programleder, god dag! Du er 
en god og trofast venn. Vi ‘treffes’ på 
lufta hver eneste dag. Jeg setter stor pris 
på programmet deres – ord strekker ikke 
til. Jeg har fått så mye hjelp av dere, og 
har vokst mye i troen». 

En lytter i indre del av Kina 
«I dag på bussen fikk jeg frimodighet 
til å dele evangeliet med to unge 
mennesker, og de tok begge imot Jesus! 
Pris Herren! Jeg fikk også hjulpet dem 
med å logge seg inn på WeChat på 
mobilen, og de var så takknemlige for 
det. Da jeg kom hjem, ble mannen 
min svært sint på meg. Han er ikke en 
kristen. Jeg sang noen salmer inni meg 
da dette skjedde slik at jeg ikke skulle 
begynne å krangle med ham».

En lytter i Kina
«Jeg er en gift, kristen kvinne. Jeg hører 
på programmene deres, og særlig et 
program som handlet om tilgivelse har 
fått meg til å tenke gjennom ting. Det 
er så vanskelig for meg å tilgi svigermor. 
Hun har sagt noen ting som har vært 
veldig sårende. Svigerfamilien min er 
rik og arrogant, og er av typen som 
måler andre utfra hvor mye penger de 
har. Uten penger har man ingen sosial 
status. Jeg vet at Gud er rettferdig og at 
jeg burde tilgi, men jeg er fortsatt bitter 
og lider på grunn av dette. Hvordan kan 
jeg fullt og helt tilgi?» 

En lytter i Kina
«Jeg lytter til programmet deres 
ofte. Det gir meg mye inspirasjon i 
hverdagen. For ikke lenge siden hørte 
jeg på undervisning i programmet om 
det å forelske seg, og det var til stor 
hjelp for meg».

TILBAKEMELDINGER >>Gudstjeneste i Nord-Korea
Det er flere utlendinger i dette området, 
og mange av dem er kristne. Hver 
søndag møtes de for å synge, be og 
dele Guds ord sammen på en litt 
avsidesliggende gård. Vi var også 
invitert, og siden vi var på besøk, fikk 
vi anledning til å si noen ord. Roald 
Arnesen, vår nyansatte musiker og 
forkynner, tok utgangspunkt i Jesu ord 
fra Matteus 5:14: Dere er verdens lys. En 
by som ligger på et fjell, kan ikke skjules…
La deres lys skinne for menneskene, så de 
kan se de gode gjerningene dere gjør og 
prise deres Far i himmelen. 

Som kristne utlendinger er de, og vi, 
lys i Nord-Koreas mørke. Det er klart 
innbyggerne, kanskje først og fremst 
guidene, lurer på hvorfor vi er der? 
En dag kan vi fortelle det. Inntil den 
dagen kommer kan vi gjøre lite annet 
enn å be for landet og folket, og støtte 
radioprogrammene som sendes hver 
kveld. 

Fyrlys midt i natten
Radiosendingene er som et fyrlys 
midt i natten, som leder hver …
hjelpløs seiler inn til frelsens trygge 
havn. Når solen mer ei skinner, Jesu 
navn det lyser enn, da den frelste skare 
synger, høyt dets pris i himmelen. Disse 
mektige ordene fra salmen Navnet 
Jesus fikk vi synge bak Nord-Koreas 
grenser. Det var et spesielt øyeblikk.

Vi kom oss trygt ut av Nord-Korea neste 
dag. Ikke et eneste bilde eller video ble 
slettet fra alle minnekortene våre. Da 
jeg stod på kinesisk jord, kjente jeg rent 
fysisk hvordan presset rant av skuldrene 
mine. Nå skal alt sammen redigeres og 
settes sammen til filmer og fortellinger 
som vi gjerne vil dele med deg og din 
menighet eller forsamling. Kanskje vil 
du bli med på en tur til landet og møte 
våre kristne venner bak Nord-Koreas 
grenser? - Det hviler et tungt mørke 
over oss, sa en av dem til oss. Dagene 
kan bli lange. Da er et besøk til stor 
glede og oppmuntring. 

Ettertanke
Det ble en flott tur til Nord-Korea. 
Folkene er så blide, og vi fikk absolutt 
se landet fra sin beste side. Så vet 
vi inderlig godt at bak de opplyste 
ansiktene finnes et mørke av lidelse for 
alle som våger å tenke selv, eller enda 
verre, ønsker å bli kristen. Straffeleirene 
eksisterer. Det hemmelige politiet sprer 
frykt og usikkerhet. Man vet aldri når 
de kommer på uanmeldt inspeksjon i 
hjemmene. Er det støv på bildene av 
presidentene, så blir de banket opp. 
Landets ledelse bygger sin makt på 
frykt, og bryr seg lite om de som lider. 
På de neste sidene kan du se noen 
av bildene fra landet, og noen av de 
mange reglene som hver dag minner 
befolkningen på at de er barn og tjenere 
for landets far, Kim Jong-un. 
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Bildereportasje
f r a  n o r d - k o r e a

Pack (30) og Huan (28) 
Guider/mindere fra et 
statlig eid reisebyrå. 

Man må kjøpe og legge ned blomster, 
når man skal besøke statuene av 

landets to avdøde ledere.

Pack (30) og Huan (28)
Guider/mindere fra et
statlig eid reisebyrå.

Barn lærer å ligne mest
mulig på Kim Il-sung. 

De blir bedt om å tegne bilder
av ham eller bilder han ville
likt. De beste tegningene
blir hengt opp på skolene.

Alle studentene vi 
møtte drømte om å bli soldater. 

Landet har en av verdens 
største militære styrker.

I barnehagen lærer barna å si
frem en takkebønn for maten, 

“Takk far, Kim II-sung”.

“Mennesket er herre over
alt og bestemmer over alt”

– (Kim II-sung)

Vi ble vist et stort kart over et 
gjenforent Korea. Det er noe 

alle drømmer om.

Kim Jong-un beordret tusenvis av 
soldater til å bygge nye hus til 3000 familier 
som hadde mistet alt i en stor flom i 2013.

Kim Il-sung definerer Juche som selvberging, 
tillit til egne krefter og tro på egen styrke. 

Nasjonen skal helt og 
fullt stole på seg selv.
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I Nord-Korea er det ingen private 
biler eller båter. Alle får en sykkel og 

man kan ta lappen for el-sykkel.

Ddd

Guidene fulgte oss overalt 
og sov på samme hotell . De hadde 

opplegg fra morgen til kveld. 

I Nord-Korea er det ingen private biler eller 
båter. Men sykkel har mange råd til, 
og man kan ta lappen for el-sykkel.

Kvinner må gå i skjørt fra
mai til september, har

begrensninger på
hårlengde og har kun lov å

farge håret sort. Det er heller 
ikke tillatt for kvinner å drikke 

eller å røyke.

Vi hadde gudstjeneste med med kristne 
utlendinger som bor inne i Nord-Korea.

Guidene fulgte oss overalt og sov på samme 
hotell som oss. De hadde opplegg opplegg 

for oss fra morgen til kveld.

Befolkningen kan ikke dra hvor de vil. De må
søke om å besøke andre deler av Nord-

Korea og de færreste har vært ute av landet.

Ukentlige møter:
Fredag: Ideologi

Lørdag: Selvransakelse

Guidene våre tilhører eliten.
Høyt utdannede som er

lojale mot regimet.

En av fem
nord-koreanere
jobber for det

hemmelige politiet
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Nye veier for 
mediearbeidet i Japan
Norea har i flere tiår vært med på å finansiere radioprogrammet Lys 
til hjertene, tilknyttet NLM og Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke 
(VJELK). I årenes løp har radiosendingene ledet mange japanere til 
kristen tro, og styrket menighetene. I dag er ikke radioprogrammene 
like populære, og VJELK opplever at menighetsveksten har stagnert. 
De ønsker å fornye mediearbeidet for å nå lenger ut, men hvordan skal 
de ta rett valg for fremtiden? 

Yokohama by. 
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Av: Harald Endresen og Marius Bergersen
Foto: Marius Bergersen

Etter ønske fra radiostyret i VJELK 
begynte Norea å planlegge et 
videokurs i 2017, sammen med 
7MEDIA. Dette er en dyktig kristen 
organisasjon som gjennom video 
og sosiale medier setter fokus 
på aktuelle utfordringer for unge 
mennesker i Japan, og kobler det til 
kristen tro. Styret for mediearbeidet 
og en ung japansk teologistudent fikk 
mulighet til å delta, og de inviterte 
også med seg en misjonær fra Norge, 
Marius Bergersen. Han og kona 
Karoline er utsendinger for NLM, og 
flyttet til Japan for snart tre år siden. 
Sent i høst ble de velsignet med en 
liten gutt, Aron Isaiah. 

Marius er en ivrig fotograf og 
interessert i medier, og ungdom. 
Det var derfor med stor interesse 
han ble med på videokurset Norea 
arrangerte. Vi utfordret ham til å 
skrive en liten refleksjon i etterkant: 

Tidlig i oktober reiste radiostyret, 
teologistudent Shinki Takahira og 
jeg til Yokohama for å delta på 
noe som skulle forandre hvordan 
vi tenker media i kirken. I mange 

år har radioarbeidet stått sentralt, 
og det gjør det fortsatt. Men vi 
har nå lært om nye måter å jobbe 
på. På kurset fikk vi være med fra 
ide-dugnad til ferdig kortfilm med 
bibelsk innhold, skjult i fortellingen. 
Jeg ble valgt til å være Director of 
Photography. Jeg lærte veldig mye 
om filmproduksjon og bruk av film i 
evangeliseringsarbeid. 

Vi fikk også møte kristne fagfolk 
innen sosiale medier, og de 
underviste oss i utfordringer og 
ulikheter med å engasjere unge 
japanere på denne plattformen. 
Japanere bruker for eksempel sjelden 
egne navn i sosiale medier, og er 
forsiktige med å røpe sin identitet. 
Det var nyttig for oss å lytte til 
erfarne mennesker på dette området. 
7MEDIA, som arrangerte kurset, 
ønsker å støtte japanske kirker som 
vil fokusere på media, og har kontakt 
med mange kirker og organisasjoner i 
Japan. Vi fikk mange nye kontakter på 
kurset som vil bli nyttige i fremtiden. 

Medienettverk i ungdomsarbeidet
Problemet er ikke at det mangler 

Kvinne, 67 år, Osaka
Mens jeg lytter ivrig, kjemper jeg mot 
Satan i mitt hjerte. Jeg ber inderlig hver 
kveld: Lær meg mer om korsets frelse. 

Kvinne, 65 år, Nara 
God dag. Etter at jeg ble introdusert 
til en kirke, har jeg bare vært der to 
ganger. Men jeg vet nå hvordan jeg skal 
finne fram. På gudstjenesten følte jeg at 
Gud bevarer meg. Jeg lever nå med fred 
og ro i hjertet.

Kvinne, 70 år, Hyogo 
Jeg våkner tidlig om morgenen og 
lytter da ivrig til deres program. Det 
virker lindrende og hjelper meg til å se 
framover. 

Mann, 75 år, Osaka
I forrige program sang Kobiho en sang 
om at alt vil bli godt. Tusen takk. Det er 
lenge siden jeg hørte den sangen.

Kvinne, 65 år, Okayama
Jeg tar imot Guds ord med mange slags 
følelser. I bladet deres står det at man 
kan få tilsendt en tospråklig bibel. Vil 
dere være så snille å sende en til meg?

Mann, 42 år, Chiba
Jeg hørte at man kunne få tilsendt en 
tospråklig bibel. For en nybegynner 
som meg vil det kanskje hjelpe for å 
forstå kristendommen. Jeg håper det, og 
ønsker meg derfor en bibel.
 
Mann, 72 år, sykehus i Tokushima
En venn har sterkt anbefalt meg å skaffe 
meg en bibel. Så jeg ber herved om å få 
en tilsendt.

Kvinne, 45 år, Aichi
En bibelskoleelev introduserte meg til 
sendingene på internett. Nå er jeg også 
interessert i bibelskoleundervisning.

Kvinne, Shimane
Før kunne vi i Matsue høre 
programmene hver dag. Det er sørgelig 
at det nå bare er sendinger på lørdager. 
Det er litt slitsomt at sendingene er så 
tidlig om morgenen. Men det gir fred 
i hjertet å lytte. Så jeg vil lytte så ofte 
som mulig.

TILBAKEMELDINGER >>

Shinki Takahira var med på 48 timers videokurset i Yokohama i høst.
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ungdommer i kirkene, men de 
er så få i hver kirke. Ofte er det 
bare en eller to i hver menighet. 
Det gjør det vanskelig å arrangere 
ungdomssamlinger lokalt. Her kan 
media bli et godt hjelpemiddel, blant 
annet gjennom et «nettverk» for de 
unge, hvor de blir oppdatert på hva 
som skjer. Kanskje kan vi opprette 
et felles navn som er enkelt å finne 
på Internett og i ulike sosiale medier 
hvor vi vet japanske ungdommer 
befinner seg. Jeg tror kirken mer 
og mer bør ta i bruk Twitter, 
Instagram, YouTube, Line osv både 
i markedsføring og evangelisering. 
Sosiale nettverk kan brukes til å 
informere om og invitere til leirer 
og ungdomsarrangement hvor flere 
menigheter står bak. 

Marius og Shinki. De har mange felles interesser, og brenner for å nå ungdommer ved bruk av media.

Kursdeltakerne fikk god hjelp fra en erfarne TV-produsenter.
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Mann, Osaka 
Å leve vil si at vi er gitt livet i gave. 
Syndere blir frelst. Et slikt program er 
vanskelig å forstå, synes jeg.

Mann, 70 år. Osaka
Jeg står tidlig opp hver dag og lytter til 
programmene deres.

Mann, 70 år, Kyogo
Jeg våkner tidlig, når programmene 
deres begynner. Å lytte gir meg lindring 
og hjelp til å se framover.
 
Mann, Hyogo
Jeg lytter hver morgen på min 
smarttelefon. Det er slik jeg begynner 
dagen. Temasangen er stilig, minner 
meg om Kobe-jazz.

Kvinne, 74 år, Osaka
Jeg gleder meg alltid til å lytte til deres 
evangeliske morgenprogram. Når det er 
ferdig, kler jeg på meg og drar ut som 
frivillig for å gjøre rent.
 
Kvinne, 55 år, Kyoto 
Etter å ha fullført kurset «Guds 
kjærlighet», forstår jeg innholdet bedre, 
takket være gode forklaringer som er 
lett å forstå. Nå tror jeg på Den hellige 
Ånds ledelse, og vil fortsette å lære mer.

Kvinne, 49 år, Okayama
Dette studiet kommer flytende inn i 
mitt hjerte. Dessuten gir det meg fred. 
Jeg tror dette er Guds ledelse.

Kvinne, 50 år, Osaka
Jeg lenget etter noe for mitt hjerte. 
Derfor begynte jeg på dette studiet. 
Jeg synger i et kor. Jeg tror noen av de 
tekstene vi synger stammer fra bibelen, 
og vil derfor lære å forstå disse.

Kvinne, Nara
I år går jeg inn i mitt siste år av 40 åra. 
Jeg vet ikke hvorfor, men det har streifet 
meg at jeg har lyst å begynne å studere 
kristendommen ved hjelp av Bibelen. 
I tenåra og 20 åra lyttet jeg ivrig til 
«Lutheran Hour» sendingene deres. 

TILBAKEMELDINGER >>

Gruppebilde av de som var på kurs i Yokohama. Nå er vi snart klar for å ta med kunnskapen videre til 
neste steg. 

Om en har et slikt nettverk, vil videoer 
og andre oppdateringer enkelt kunne 
deles med mange. Illustrasjonsvideoer 
til andakter, kortfilmer eller annet 
vil kunne spres til alle menighetene 
tilknyttet nettverket, uten ekstra 
kostnader. 
Min drøm for arbeidet fremover                                                                                                         
Vi som driver med kirkens 
ungdomsarbeid har mange 
drømmer og visjoner, men vi vet 
ennå ikke helt hvor veien vil gå 
videre. Kanskje kan vi opprette 
et ungdomslokale for samlinger, 
kontor til ungdomsarbeiderne, og 
studio for video? Jeg skulle ønske at 
ungdommene i VJELK sammen kan 
finne en felles visjon for hva de ønsker, 
så vi kan samarbeide og dra i samme 
retning mot et felles mål. Når jeg spør 

ungdommer i Japan hva som er viktig 
for dem dersom de skal reise på en 
samling eller leir, så svarer de fleste det 
samme: Å finne kristne venner. 

Kanskje må vi først bygge opp en god 
medieplattform som knytter kristne 
ungdommer sammen. Så kan neste 
steg være rettet mot ungdom generelt i 
Japan. Jeg håper at et nytt mediearbeid 
i Japan kan resultere i at både flere 
vennskap bygge,s og at flere blir kjent 
med Jesus! Nå har kurset bidratt til å 
løfte blikket vårt, og gitt oss mange 
ideer. Bli med å be om at vi må ta de 
rette valg for mediearbeidet fremover. 

Vennlig hilsen 
Marius Bergersen. 
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MERK: Dette året kan inntil 50 000 kroner av gaver gitt 
til Norea Mediemisjon trekkes fra på selvangivelsen.

Økt skattefradrag

Du har kanskje en spesiell hjertesak? Et land eller en 
folkegruppe som du har særskilt omsorg og interesse for? 
Mange av oss har slike hjertesaker, og da vil vi naturligvis 
gjerne høre så mye som mulig om nettopp dette arbeidet. 
Norea vil nå legge til rette for at våre misjonsvenner kan få 
hyppigere informasjon om sine hjertesaker. 

Hvis det er et Norea-prosjekt som du ønsker å få jevnlig 
oppdatering fra, så ta gjerne kontakt med oss. Du kan ringe 
oss på telefon 38 14 50 20, så vil Anne eller Aina notere 
hva som er din hjertesak. Eller du kan sende en e-post til 
post@norea.no. Vi vil gjerne gjøre vårt beste for å holde deg 
oppdatert om det arbeidet som du har spesielt hjerte for.

Roald Stevik har i mange år vært en varm støttespiller 
for Norea og kristent radioarbeid. I fjor gav han tre 
flotte malerier til Norea, og det første maleriet har nå 
fått en heldig eier: Åse Lill Nygård. Hun økte sin faste 
givertjeneste under en kampanje i fjor. De første 100 
faste giverne etter 1. juli 2018 ville bli med i trekningen av 
et Stevik-maleri. Dette slo så godt an at vi starter en ny 
kampanje nå fra mars 2019. 

De første 100 som enten blir fast giver eller øker sin 
månedlige støtte med 200 eller mer blir med i trekningen 
av et nytt maleri fra Stevik. Tar du utfordringen? 

Din hjertesak

Kjent kunstner gav malerier til Norea 
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Joyce Malima er leder for bevegelsen «Håpets Kvinner» 
i Tanzania og på Zanzibar, og hun kommer til Agder 
og Rogaland i uke 10 i mars i forbindelse med den 
tradisjonelle Noreauka i Lyngdal og omegn. 

«Håpets Kvinner» er en bevegelse som har spredd seg 
til mange land. Gjennom bønn og radioprogram på over 
100 språk formidler de Guds kjærlighet og gir håp til 
tusenvis av kvinner i ulike former for vanskeligheter som 
fattigdom, undertrykkelse, misbruk og sex-slaveri. 

En av lytterne forteller at mannen hennes lyttet i smug 
på radioprogrammet Håpets Kvinner. – Programmet har 
forandret vårt liv, og jeg føler at min mann er virkelig glad 
i meg. 

Joyce har mange slike historier å fortelle, og vi selger 
kaffe med gavekort og håndverksprodukter fra kvinner i 
Tanzania og på Zanzibar. Du finner en oversikt over hvor 
hun er på norea.no, og Noreas facebook-side. 

Stadig flere blir faste givere til vårt arbeid med å nå de minst nådde med evangeliet. Denne store gruppen er vår 
økonomiske ryggrad, og gjør det enklere for oss å planlegge vårt arbeid og engasjere oss i nye prosjekter. Hvert år 
trekker vi ut et navn blant alle våre faste givere som får tilbud om å bli med på tur til et av våre prosjektland. 

Vinneren i 2018 ble Jon Syver Solberg Nordbye, fra Tennevoll i Nord-Norge. 

Norea får besøk fra Tanzania

Vant tur med Norea



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

Kinas myndigheter 
forandrer Bibelen!
Vår teologiske utdanning hjelper 
kinesiske kristne til å:
•  avsløre forfalskningen
•  bli styrket i sin tro
•  reise ut som misjonærer

Vår støtte til prosjektet 
tilsvarer 270 kroner 
pr student. Vil du ta 
ansvar for en, eller 

kanskje to studenter? 

Gavekonto: 
8220.02.90158


