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Somalia: Vi er seks menn og kvinner som har tatt imot 
Jesus etter å ha lyttet til Håpets Kvinner på radio. 

Nord-Korea: Dere holder liv i min tro! 

Kina: Dere har gitt meg ny styrke, ny glede, nytt liv! 

Kambodsja: Jeg er ikke lenger alene med mitt strev,  
jeg har Jesus!

Yemen: Deres religion er om tilgivelse og kjærlighet.  
Vi mangler dette her i Yemen.  

Syria: Det er hardt å være flyktning. Husk på meg og min 
familie i deres bønner.  

Iran: Jeg er alene her i Iran. Deres TV-kanal styrker min tro.

Eritrea: Jeg er veldig takknemlig for undervisningen  
om Jesus på radioen. 

Tunisia: Jeg har delt troen min med venner,  
nå står vi sammen i Kristus. Takk for TV-kanalen. 

Tilbakemeldinger

Bli en forbeder: Du kan enkelt registrere deg via sms: Send 
Bønn til 2065. Da vil vi sende deg en bønnefolder i posten, 
og annen relevant informasjon ca en gang pr måned.

Gi en gave eller bli fast giver via norea.no. Alle faste givere 
er med i trekning av en tur til et av våre prosjekter. Du kan 
også bruke kontonummeret nederst på denne siden, eller 
ringe oss om du lurer på noe. 

Bli Norea-ambassadør: Du kan invitere oss til din menighet, 
legge til rette for Norea-møter i ditt nærområde, eller 
få tilsendt bønnefolder, bøker og musikk for å bruke i 
smågrupper. Kathrine Gran fra Lakselv er en av våre 
ambassadører: 

Hva kan du gjøre?
Vårt budskap om Jesus på radio og TV 
er som et varmt smil til mennesker i 
områder utilgjengelig for vanlig misjon.

Norea har en unik mulighet 
til å nå unådde med 

evangeliet, spesielt gjennom 
radio og TV. Jeg ønsker å 
engasjere flere i dette arbeidet. 
Det er nok kristne i verden til 
å nå alle folkeslag, men det 
er ikke mulig å reise fysisk 
overalt. Da er Noreas TV- og 
radiosendinger en viktig brikke 
for å nå de unådde, spesielt i 
land som er stengt for kristen 
forkynnelse.

Med din hjelp kan vi nå enda flere!



Radiosendinger er spesielt godt egnet til å nå inn i stengte 
land hvor kristne forfølges for sin tro. Mange lytter  
i største hemmelighet, og stemmen i radioen blir deres 
venn, medvandrer, trøst og håp. Vi har radioarbeid i:

På ulike medier, møter og konserter forteller vi historier om 
hvordan vårt mediearbeid gir Jesus til de minst nådde. Vi er 
også opptatt av å styrke troen til kristne i Norge, og styrke 
tilliten til at Bibelen er Guds sanne og evige Ord. 

Internett: På norea.no og sosiale medier kan du lese om vårt 
arbeid og lytte til tusenvis av timer med bibelsk forkynnelse 
som lydfiler eller på en av våre to internettradioer: Norea+ 
og Norea Hope. 
 
TV: Våre månedlige program legges ut på norea.no, og 
sendes på Visjon Norge.  

Radio: Over en åpen Bibel og andre andaktsserier sendes på 
radiokanaler både på FM og DAB. Se oversikt på norea.no

Møter og konserter: Vi holder misjonsmøter og konserter 
i hele Norge. I tillegg har vi egne arrangement for menn, 
Troens Menn, og kvinner, Håpets Kvinner. Ta kontakt om du 
ønsker besøk i din forsamling.

I Midtøsten har over 90 prosent av befolkningen tilgang til 
satellitt-TV. Derfor satser vi på kristne TV-sendinger i dette 
området. Vi bidrar til TV-sendinger døgnet rundt på  
5 kanaler på språkene arabisk, farsi og tyrkisk. 

Over 23 millioner følger sendingene. Mange av seerne bor  
i områder der misjonærer ikke slipper inn. 

En av kanalene er en 24 timers barnekanal. Programmene er 
fargerike og morsomme og svært populære også blant ikke-
kristne. Barna er Midtøstens fremtid! Gjennom den kristne 
TV-kanalen får de gode verdier og et budskap om tilgivelse i 
stedet for hat.
 
På en egen TV-kanal, SAT7 Academy, får barn tilbud om 
undervisning i grunnleggende fag som arabisk, matematikk 
og engelsk. Programmene er så godt pedagogisk satt 
sammen at mange andre følger også sendingene.

Hva vi gjør på radio Hva vi gjør i Norge

Hva vi gjør på TVDet koster 500 kroner å produsere og sende  
et 15 minutters radioprogram til kristne  
i Sentral-Asia. 
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Hun er fra Nord-Korea, og forteller 
på norea.no hvor glad hun var for 
radioprogrammer fra utlandet. 

Flyktningebarn får undervisning via SAT-7 Academy. 


