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De venterInnhold

Av: Harald Endresen

Vi er som kristne kalt til å forkynne det gode 
budskap like til jordens ender. I dette ligger det store 
muligheter, men også begrensninger. Hva hvis vi ikke 
deltar i oppdraget? Dette nevner blant annet Asbjørn 
Aavik i sin lille, men svært godt kjente misjonsbok 
«De Venter». Han skriver: – Vi (kristne) er Guds rikes 
begrensning på jord.
 
Dette sitatet grep Jorunn Hamre fra Kvinesdal så 
sterkt at hun ble misjonær i Etiopia i 47 år. Hun 
ønsket ikke å være en begrensning, og fikk ofte se 

hva Gud kan gjøre når man er villig til å la seg bruke. En historie hun nevner 
er om gutten Liben Jima fra en landsby i Etiopia.
 
Som 12-åring ble han kastet på bålet av en ond trollmann. Brannskadene 
og lidelsen etterpå var uutholdelige. Fem år senere kom en evangelist til 
landsbyen hvor Liben bodde, og han tok imot Jesus sammen med noen 
andre. Den lille kristne flokken bad for den forbrente ryggen hans, og gradvis 
ble den så god at den nå unge mannen begynte som evangelist.
 
Etter noen år sprakk imidlertid ryggen opp igjen, og han fikk et stort åpent 
sår. Til tross for smertene kunne ikke Liben holde Jesus for seg selv. Han 
krysset fjell og daler i over 3 år for å dele de gode nyhetene, men såret luktet 
nå så ille at folk trakk seg bort fra ham. En dag i sin fortvilelse og smerte 
betrodde han seg til en venn som kjente misjonæren Jorunn Hamre. Kunne 
hun hjelpe? Som sykepleier hadde Jorunn sett mye fælt, men dette var noe av 
det verste. Det endte opp med at han måtte til hovedstaden i Etiopia, Addis 
Abeba, og ble operert der. Operasjonen var vellykket, men det var kommet 
kreftceller i såret. Ryggen sprakk på nytt, og Liben døde til slutt i gresshytten 
hjemme hos sin mor. Blant de få eiendelene hans fant de et offerskrin, med 
inskripsjonen «Til Menigheten». Den unge mannen hadde gitt av penger 
han selv hadde fått til mat og klær. Også etter sin død fikk Liben være et vitne 
om den Herre Jesus han tjente.
 
Overalt hvor Norea har sitt arbeid, finnes det slike som Liben. De ofrer alt 
for Jesu skyld, og det betyr mye at vi står sammen med dem i bønn, og 
givertjeneste. Vi håper dette bladet kan bidra til at vi som kristne ikke er en 
begrensning for evangeliet, men en ressurs for Guds rike både der vi bor, og 
til mennesker bak stengte grenser som fortsatt venter på det gode budskap 
om frelse og evig liv i Jesus Kristus.



3

Våre medarbeidere

1. Øivind Brennsæther - Radiotekniker og musikkansvarlig for Norea Hope, 2. Svein Anton Hansen - Noreapastor, 3. Linda Torkelsen - Fotograf og videoprodusent, 
4. Elisabeth Sæth - Radioprodusent og Koordinator for Håpets Kvinner, 5. Asbjørn Kvalbein - Noreapastor og musikkansvarlig for Norea Pluss, 6. Aina Koland - Kontorkonsulent, 
7. Martin Birkedal - Administrasjonsleder, 8. Jostein Sæth - Internasjonal prosjektrådgiver, 9. Åshild Appleyard - Informasjon og nettsidekonsulent, 10. Per Birkeli - Daglig leder, 
11. Roald Arnesen - Informasjons og musikk-konsulent, 12. Brit Kari Urdal - Kontorkonsulent, 13. Harald Endresen - Medieleder og koordinator for Troens Menn,  
14. Ronny Myksvoll - Utviklerkonsulent for flerkulturelt arbeid, 15. Marie Lindland - Ungdomskonsulent, 16. Harald Botn - Radiotekniker og IT-konsulent, 
17. Sofie Arnesen - sommervikar videoproduksjon
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MANNSARBEID

JAPAN

Lokale medarbeidere: 

Prosjektperiode: 2018-2020 (ny prosjektperiode fra 2021)

Årlig støtte: 300 000 kroner

Det er fortsatt få aktive kristne japanere, og færre menn enn kvinner. I mange 
menigheter er syv av ti medlemmer kvinner. Dette ønsker Norea å gjøre noe med. 
Sammen med Noreas partner i Japan (TWR) har vi lansert mannsarbeidet Every Man A 
Warrior. Konseptet bygger på det samme opplegget som vi har i Norge; Troens Menn. 
Målet er å starte mannsgrupper som går gjennom tre bøker med praktisk veiledning til 
livet ut fra Bibelen. Mannsarbeidet i Japan ledes av Ryuichi Tsubuku, som i disse dager 
lanserer bøkene og presenterer opplegget til menigheter og aktuelle miljøer i Japan. 

Kun 2,2 prosent av Japans 127 millioner mennesker regnes som kristne, og under én prosent er 
evangeliske kristne. Norea har i femti år bidratt til radioprogrammet Lys til hjertene i samarbeid 
med Vest Japan Evangelisk Lutherske Kirke (VJELK) og NLM. Mange er kommet til tro på Jesus 
gjennom radioprogrammet, men samtidig er det uendelig mange flere som ennå ikke har hørt 
evangeliet forkynt. Norea styrker nå arbeidet i Japan, og vi har engasjert oss på tre områder: 
Mannsarbeid, kvinnearbeid og ungdomsarbeid.
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Leder for Troens Menn i landet i midten, Ryuichi Tsubuku, sammen 
med sine gode venner i mannsgruppa, Mr Nobumasa Kuroda og

Mr Kan-ichi Suzuki  Foto: Harald Endresen



UNGDOMSPROSJEKT: 

HÅPETS KVINNER:

Lokale medarbeidere: 

Støtte i 2020: 100 000 kroner

Det er svært få unge i japanske menigheter. Kanskje har de ikke tid eller mulighet 
til å delta, eller de synes det er flaut å gå når de ikke møter andre på sin egen alder. 
Samtidig ser vi at unge japanere responderer bra på sosiale medier når de får høre 
det kristne budskapet. I samarbeid med våre lokale partnere, NLM og VJELK, etablerer 
vi nå en videoplattform for ungdom. Vi håper på denne måten å engasjere flere 
ungdommer til å bli aktive i menighetene og mer bevisste som kristne. På lengre sikt 
er målet å drive mer utadrettet evangelisering gjennom videoer distribuert på YouTube 
og andre plattformer. Tanken bak dette prosjektet er at unge mennesker gjennom 
medieproduksjoner av høy kvalitet, presentert på internett, skal få et møte med 
evangeliet og kirken. 

Lokale medarbeidere: Under etablering

Prosjektperiode: 2020- 2022

Årlig støtte: 400 000 kroner

Dette er et klassisk «Håpets Kvinner-prosjekt» som retter seg mot japanske kvinners 
åndelige og sosiale behov. Potensielt sett kan prosjektet nå hele 30 millioner kvinner. 
TWR engasjerte seg sterkt i Japan etter tsunamien i 2012, og undersøkelser har vist 
at mange kvinner føler seg undertrykket og sett ned på av menn. Mange trenger både 
åndelig og fysisk helbredelse. 

Bønn for Japan:
Gud, vi ber om visdom for våre venner i Kobe, så de finner veien videre i dagens mediesamfunn. Vi ber spesielt for 
Tsubuku, leder av mannsarbeidet i Japan. Gi ham visdom og kraft til å lede menn til å bli disipler for Jesus. 
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Ill. foto

Karoline og Marius Bergersen (f.v), og Shinki Takahira er lederteamet 
for ungdomsprosjektet.

Kurs i videoproduksjon i Japan. Flere medarbeidere fra 
vår partner var med. Foto: Kari Opperud



KINA

UNÅDDE FOLKEGRUPPER I KINA

Kina har i dag en befolkning på omlag 1,4 milliarder mennesker. Etter at vestlige misjonærer ble 
utvist av landet i 1948, har evangeliet blant annet blitt forkynt til kineserne gjennom radiosendinger 
fra kraftige sendere utenfor landets grenser. Dette har bidratt til en formidabel økning av antall 
kristne. Ifølge Joshua Project er det nå 7,5 prosent evangeliske kristne i Kina. Landet er dermed 
definert som nådd med evangeliet. Det betyr likevel ikke at Noreas oppdrag i Kina er over – det 
finnes nemlig fortsatt ca. 450 unådde folkegrupper i landet. Mange av disse er små minoriteter, 
men til sammen har disse gruppene en befolkning på hele 146 millioner mennesker. Nå arbeider 
vi for å nå også dem. Mange av dem snakker og forstår hovedspråket mandarin, men de forbinder 
ofte mandarin med maktarroganse og undertrykkelse. Evangelisering på mandarin blant etniske 
minoriteter i Kina kan trolig sammenlignes med å evangelisere i Norge ved hjelp av tysk i årene rett 
etter 2. verdenskrig. Vi har som mål å nå disse gruppene på deres egne hjertespråk.

Lokale medarbeidere: 

Prosjektperiode: 2020- 2022

Årlig støtte: 300 000 kroner

SON-lift er tittelen på et spennende prosjekt med en målsetting om å nå 100 unådde 
folkegrupper i Kina på til sammen 100 millioner mennesker. Navnet på prosjektet 
kommer fra begrepet «lifting up the Son of God», eller å løfte Sønnen slik det står i Joh 
12, 32: «Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg». 

Det er Noreas partner, TWR, som står bak SON-lift. TWR oversetter og produserer 60 
dramatiserte bibelhistorier per språk, og disse blir distribuert og brukt aktivt av lokale 
evangelister. Programmene vil bli sendt som 15 minutters episoder daglig på kortbølge. 
I tillegg vil de distribueres gjennom utdeling av mediespillere.   

Norea har tatt ansvar for ett av språkene. 1,4 millioner mennesker snakker dette 
språket. Kun fire av tusen fra denne folkegruppen er evangeliske kristne. 

Du kan gi konkret til dette arbeidet ved å øremerke gaven “SON-lift”.
Lytt til en podcast om prosjekter:
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Vi kan dessverre ikke avsløre hvilken folkegruppe vi ønsker å 
nå, men her er noen bilder som representerer dem.



Bønn for Kina:
Be for bibelopplærings-prosjektet SOTA i Kina, som opplever økende press fra myndighetene. Be om visdom og 
trygghet for veiledere i Kina, og lederen William. Be for vår partner, Frelsens Røst, som nå jobber aktivt for å skaffe 
støtte lokalt etter mange år med økonomisk hjelp utenfra. Be om visdom for Brad Yu som leder prosessen.
Be også for vårt nye prosjekt blant en unådd folkegruppe i Kina. Be om at dette folket skal få se hvem Jesus er.

SOTA – DIGITAL TEOLOGIUNDERVISNING 

RADIOPROGRAM TIL TAIWAN OG KINA

Lokale medarbeidere: 

Årlig støtte: 500 000 kroner

Se TV-program om prosjektet her:

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. Tre tusen kristne 
ledere i Kina har fått opplæring gjennom programmet, og 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 mp3s-spillere og nettbrett. Det siste nye er en 
liten USB-minnepenn. Denne har overgang til de fleste mobiltelefoner og nettbrett. 
Minnepennen er billig å utvikle og enkel å skjule ved behov.

Noen husmenigheter i Kina organiserer selv opplæring av kristne ledere til de ulike 
kirkene, men ofte mangler de 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.

+

Lokale medarbeidere: 

Prosjektperiode: 2020- 2021

Støtte i 2020: 500 000 kroner

Frelsens Røst har siden 1974 sendt radioprogram på kortbølge inn over Kina. 
Programmene produseres på Taiwan. I en årrekke ble de sendt fra øya Guam i 
Stillehavet. Nå sendes de fra Filippinene. Undervisningen har de senere årene også 
vært gjort tilgjengelig via internett og sosiale medier.

Norea har i nesten femti år vært med på å finansiere produksjon og sendekostnader 
for Frelsens Røst. Etter at det ble besluttet å styrke innsatsen for å nå videre ut blant 
verdens minst nådde folkegrupper, vedtok styret for Norea en gradvis nedtrapping av 
støtten til Frelsens Røst. Vårt siste bidrag til dette arbeidet vil etter planen bli overført i 
2021.
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Den lille USB-minnepennen er liten, og passer til de fleste 
mobiltelefoner.

Roald Arnesen og Marie Lindland fikk møte noen av SOTA-
studentene i Kina. Foto: Linda Torkelsen

Staben og lyttere til Noreas partner på Taiwan, Frelsens Røst.



NORD-KOREA

RADIOSENDINGER 

Nord-Korea er det mest lukkede landet i verden. Juche-ideologien, som landet styres etter, 
innebærer at Nord-Korea skal være selvforsynt på alle vis og politisk og militært uavhengig. Landets 
president tilbes som en gud, og grensene har vært stengt for misjonærer siden andre verdenskrig. 
Det slås hardt ned på all kristen aktivitet blant de drøyt 25 millioner innbyggerne. Kristne anses 
som fiender av staten, og trosutøvelse som blir avslørt fører til lange fengselsstraffer – ofte 
med døden som følge. Nasjonale radio- og TV-sendinger er strengt kontrollert. Norea forkynner 
evangeliet til befolkningen i Nord-Korea via radiosendinger utenfra, og vi er engasjert i arbeid med 
å hjelpe avhoppere i Russland og andre naboland. 
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Lokale medarbeidere: 

Prosjektperiode: 2020-2021

Årlig støtte: 300 000 kroner

Gjennom daglige radiosendinger til Nord-Korea fra en kraftig kortbølgesender på hele 
500 000 watt når vi hele landet med forkynnelse, sang og undervisning. Radioer som 
selges i Nord-Korea er plombert til myndighetenes frekvenser, men mange klarer likevel 
å skaffe seg radioer som kan ta inn utenlandske sendinger.  

Gjennom ulike program sender vi god bibelundervisning, vi tar opp aktuelle spørsmål 
om kristen tro, og vi skaper et fellesskap med lytteren gjennom sangprogram og 
bønneprogram. Andre sendinger retter seg mer mot søkende, med fokus på tema som 
biologi, medisin og forskning. Noen av programmene har landets elite som målgruppe, 
for vi vet at tjenestemenn lytter til radioprogram fra utlandet. Vi sender også Håpets 
Kvinner, et radioprogram for kvinner hvor de får høre at Jesus elsker dem og der de får 
praktisk hjelp til hverdagen. 

I Sør-Korea er det mer enn 30 000 avhoppere fra Nord-Korea. Gjennom det disse 
forteller lærer Håpets Kvinner-teamet om kulturen og forholdene i det isolerte landet. 
Denne kunnskapen hjelper dem til å gjøre radioprogrammene relevante. 

Se tilbakemeldinger på denne videoen:

Mandag til fredag sendes programmene fra kl. 22:15 til 24:15, 
og i helgene fra 22:30 til 24:15 lokal tid. Frekvensen er 7510 kHz.

Avhopper fra Nord-Korea. Foto: Linda Torkelsen.



TIMOTEUS-PROSJEKTET
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Lokale medarbeidere: 

Prosjektperiode: 2020- 2022

Årlig støtte: 300 000 kroner

Prosjektet retter seg mot nord-koreanske avhoppere i et av Nord-Koreas naboland. 
Norea støtter to team som jevnlig besøker disse flyktningene og har med seg koreansk 
mat og gaver. Dette er til stor oppmuntring for avhopperne. De har ofte vært borte fra 
familien i hjemlandet i flere år. Etter et godt måltid med koreansk mat gir våre team 
praktiske råd om livet som venter dem når de kommer til Sør-Korea. Når avhopperne 
lurer på hvorfor teamet vårt vil hjelpe dem, får de anledning til å vitne om Gud. Mange 
ønsker å lære mer om den kristne tro. Gjennom bibelkurs via Internett kan våre team 
regelmessig være i kontakt med avhopperne. Norea bidrar med teknisk utstyr som 
små bærbare datamaskiner og små lydspillere som de kan bruke for å lytte til kristne 
programmer på sitt morsmål mens de venter på å få reise til Sør-Korea. 

Flyktningene følges tett opp helt til de er kommet i permanent sikkerhet, og de som 
ønsker det settes i kontakt med lokale menigheter. 

HÅPETS KVINNER

Lokale medarbeidere: 

Prosjektperiode: ?

Årlig støtte: 100 000 kroner

Programprodusent “Jojinga”, som holder til i Sør-Korea, forteller: – Livet for nord-
koreanske kvinner er ofte krevende. Matmangel gjør at stadig flere forsøker å krysse 
grensen til Kina. Mange av dem som lykkes i å krysse den strengt bevoktede grensen 
blir bortført av menneskehandlere som venter på den andre siden. Siden blir de 
solgt til bordeller eller giftet bort. Håpets Kvinner-programmene dekker store deler av 
Nord-Korea og landene rundt. Gjennom programmene minner vi om at Herren kan 
oppmuntre dem og gi dem kraft til enda en ny dag. 

I denne korte videoen møter du Jojinga: 

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

Jojinga, leder for Håpets Kvinner til Nord-Korea, men hun er også 
koordinator for Håpets Kvinner ellers i Asia.

Harald Endresen har vært med og sett Timoteus-prosjektet, og 
møtt noen av avhopperne. Bildet er fra Sør-Korea, med noen av de 
som er involvert i dette prosjektet. Foto: Linda Torkelsen.

Denne datamaskinen står på et rom hvor det bor tre avhoppere. 
Mens de venter på visum til Sør-Korea, holder vår partner kontakt 
med dem via Internett.



INDONESIA

RADIO OG TV-ARBEID PÅ NASJONALSPRÅKET BAHASA

UNÅDD FOLKEGRUPPE PÅ ØYA SULAWESI

Indonesia er et øyrike med 270 millioner innbyggere. Offisielt er 220 millioner av dem muslimer. 
Myndighetene i landet oppgir at 35 millioner av landets innbyggere er kristne, og at  
8 millioner av dem er evangeliske kristne. Våre kilder hevder at antall kristne er langt høyere enn 
det som offisielt oppgis. Utfordringen er at det finnes ca. 200 folkegrupper som enda ikke er nådd, 
og som alle har sitt eget språk. 

Bønn for Indonesia:
Allmektige Gud, vi takker for mulighetene vi har til å drive med kristent radioarbeid i Indonesia. Vi ber for arbeidet 
der, for Studio Sentosa, og for nybrottsprosjektet. Vi ber om at du, Herre, vil rive ned murene som hindrer oss i å nå 
denne folkegruppen med evangeliet. Må du åpne dører og hjerter. 
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Lokale medarbeidere: 

Prosjektperiode: 2020-2021

Årlig støtte: 300 000 kroner

Norea Mediemisjon har i en årrekke støttet produksjon av kristne radio- og 
TV-program på indonesisk. Programmene produseres av Studio Sentosa, en 
underavdeling av Det Indonesiske Misjonsforbund som har hovedkontor i byen Batu 
på øst-Java. Studio Sentosa ble etablert på 1970-tallet med støtte fra Norea. De kristne 
radiosendingene kringkastes av flere titalls radiostasjoner rundt om i landet. TV-
programmene sendes via stasjoner som dekker store deler av landet. 

+

Lokale medarbeidere: 

Folketall: 342 000 personer

Status: 1 % evangeliske kristne

Prosjektperiode: 2020-2021

Støtte i 2020: 400 000 kroner

Norea er med i et nybrottsarbeid for å nå en unådd folkegruppe i Indonesia med evangeliet. Prosjektet er et samarbeid mellom 
Studio Sentosa, Norea og et indonesisk kirkesamfunn. 

Folkegruppen har et svært enkelt levesett. Et lokalt ordtak sier: Hvis vi har tak over hodet, ris og fisk til dagens middag, så har vi 
nok. Gruppen består av vennlige mennesker som søker å unngå konflikt. De aller fleste er muslimer, men troen er ofte blandet 
med animisme og fedredyrkelse. Okkulte ritualer spiller eksempelvis en sentral rolle under innhøstingen av ris. Store deler av 
folkegruppen bor i landsbyer som er uten veiforbindelse. 

For å nå denne etniske gruppen må vi bruke deres eget stammespråk. Det produseres daglige radioprogram på 5 minutter med 
kontekstualisert bibelundervisning, og et ukentlig program (20 min) med praktisk undervisning om familieliv, helse, jordbruk – alt 
med bibelske verdier og prinsipper «i bunn». 

Staben til Noreas partner i Indonesia: Studio Sentosa.

Innhøstning av ris. Foto: Per Birkeli.



KAMBODSJA

To prosent av befolkningen på 16,2 millioner er evangelisk kristne. 
Traumene fra Røde Khmer-regimet og folkemordet på slutten av 
70-tallet har ført til at flere er åpne for evangeliet, men den store 
vekkelsen har uteblitt. Norea støtter Håpets Kvinner i Kambodsja. 
Målet er å forkynne hvem Jesus er til kvinner i alle aldre gjennom radio og bønnegrupper. 
Radioprogrammet har en sosial profil, slik at lyttere får praktisk råd til alt fra helse til 
barneoppdragelse. Gjennom et nettverk av lokalradioer når sendingene ut til store deler av 
befolkningen. Lokale medarbeidere besøker lyttergrupper, og og tallrike tilbakemeldinger tyder på at 
programmene både gir praktisk hjelp til livet og bidrar at lytterne blir kjent med Jesus. Vi overlater 
dette prosjektet til andre ved utgangen av 2020. Midlene vil da bli omplassert til unådde områder i 
andre deler verden.

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

Prosjektperiode: Til og med 2020

Støtte i 2020: 150 000 kroner

En av lytterne til Håpets Kvinner i Kambodsja. Hun er også kontakt for landsbyen hun bor i, og sørger for at programmet blir spilt for alle som ønsker å høre på det.

Leder for Håpets Kvinner i møte med en lyttergruppe utenfor landets hovedstad, Phnom Penh. Først lytter de til et program fra en liten høyttaler, så underviser hun dem i et av temaene som tas opp i programmet. Foto: Harald Endresen



SENTRAL-ASIA

FOLKEGRUPPE I USBEKISTAN

Regionen består av de fem tidligere Sovjet-republikkene Kasakhstan, Kirgisistan, Usbekistan, 
Turkmenistan og Tadsjikistan. I dag bor det ca. 72 millioner mennesker i dette området, hvorav  
69 millioner tilhører de ulike lokale etniske folkegruppene. Resten er hovedsaklig russere. 

Den kristne tro har hatt trange kår i Sentral-Asia i flere hundre år. Lokale kristne ledere forteller at 
det for 30 år siden var færre enn 100 evangeliske kristne blant de lokale etniske folkegruppene i 
Sentral-Asia. Kristne radiosendinger har vært avgjørende for at antall evangeliske kristne sentral-
asiatere har økt år for år, og at vi i dag snakker om anslagsvis 25 000.

Norea Mediemisjon samarbeider med Trans World Radio (TWR) om å bringe evangeliet om Jesus 
ut til innbyggerne i Sentral-Asia ved hjelp av radiosendinger og andre elektroniske og digitale 
medier. De siste par årene har vi styrket innsatsen i regionen i flere prosjekt: 

Lokale medarbeidere: 

Folketall: 720 000

Status: 0.001 % evangeliske kristne

Prosjektperiode: 2020-2022

Støtte i 2020: 200 000 kroner 

Folkegruppen bor innenfor grensene til Usbekistan, men er en autonom republikk 
med eget flagg og sin egen unike kultur. Området har lenge vært stengt for tradisjonell 
misjon. 78 prosent av denne etniske gruppen er muslimer. 22 prosent er ikke-religiøse. 
Det betyr at det er svært få kristne i denne folkegruppen. Vi kjenner til noen ganske få, 
men de bor spredt og lever under svært vanskelige forhold. 

Det Nye Testamentet var i 2004 ferdig oversatt til det lokale språket, og i 2019 ble også 
oversettelsen av GT fullført. Strenge restriksjoner gjør imidlertid at det ikke er mulig å 
distribuere trykte bibler til innbyggerne i landet. En løsning har vært å lese Bibelen høyt, 
og deretter kringkaste budskapet inn over området via kraftige radiosendere. Norea 
har i flere år samarbeidet med Trans World Radio (TWR) om å produsere og sende 
disse radioprogrammene. Programmene er de siste årene også gjort tilgjengelige for 
lokalbefolkningen via MP3-spillere, Internett, en app for smarttelefoner, SD-kort, USB-
pinner og CD’er.

En av de kristne lytterne vi er blitt kjent med er Zarina. 
Se hennes vitnesbyrd her:
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En av lytterne i Usbekistan. Norea møtte henne i et 
annet land. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke vise 

ansiktet hennes Ta henne gjerne med i dine  bønner. Hun 
har en nådegave med sjelesorg.



HÅPETS KVINNER I USBEKISTAN OG TURKMENISTAN

Bønn for Sentral Asia:
Gode Far, vi ber om at innbyggerne i Sentral-Asia må bli kjent med Jesus gjennom de kristne radiosendingene.  
Styrk de få kristne som finnes der i troen på Jesus, og bevar dem fra mismot og forfølgelse. 
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Lokale medarbeidere: 

Målgruppe: Innbyggerne i Turkmenistan og Usbekistan

Folketall: 35 millioner

Status: 3 500 evangelisk kristne (0,01 prosent)

Støtte i 2020: 350 000 kroner

Norea samarbeider med Trans World Radio (TWR) om å produsere og sende det kristne radioprogrammet Håpets Kvinner på 
turkmensk og usbekisk. Serien har form som en dialog mellom to kvinner og tar opp temaer som berører helse og hverdagsliv. 
Bibelske sannheter preger samtalen, og programmet er til stor trøst for lytterne. Gjennom programmene ønsker vi å gi lytterne gode 
råd for å takle livet – og gi dem del i det evige håpet ved troen på Jesus Kristus. Erfaring viser oss at det også er mange menn som 
lytter til disse sendingene. 

Den lokale lederen for prosjektet fortalte nylig om en ung, enslig mor som hadde tatt kontakt. Han hadde fortalt den unge kvinnen 
at Gud elsker henne, og at han sendte sin egen sønn til jorden for å dø i hennes sted. Hun begynte å gråte da hun hørte dette.  
– Er det virkelig sant, hulket hun, – at Gud elsker meg, akkurat slik som jeg er? 

Programmene blir også gjort tilgjengelige for lokalbefolkningen via MP3-spillere, Internett, en app for smarttelefoner, SD-kort, USB-
pinner og CD’er. 

Her er en kort video der du møter «Anna», en av programlederne for Håpets Kvinner. 

HÅPETS KVINNER I USBEKISTAN OG TURKMENISTAN

Kvinner i bønn på en kristen konferanse  
i Sentral-Asia. Foto: Harald Endresen



SILKEVEI-SENDEREN

Lokale medarbeidere: 

Dekningsområde: Sentral-Asia

Status: ca. 25 000 evangelisk kristne (0.04 %)

Støtte i 2020: 300 000 kroner

Norea samarbeider med Trans World Radio (TWR) om å sende kristne radioprogram 
til flere land i regionen via en kraftig mellombølgesender. Den kraftige senderen på 
200 000 watt, som ble satt i drift sommeren 2019, dekker et område med mer enn  
60 millioner innbyggere. De fleste folkegruppene i dette området regnes som unådde.
Sendingene dekker det meste av Sentral-Asia. I tillegg når de inn i den nord-vestlige 
delen av Kina, der det undertrykte uigur-folket bor. I hele dette området er det 
vanskelig, for ikke å si umulig, å drive tradisjonell misjon. En lokal kristen leder fra 
Usbekistan sier det slik: 

– Politiet gjør hva de kan for å hindre meg i å fortelle mine landsmenn om Jesus, men 
radiosendingene kan de ikke stanse. De kristne programmene er svært viktige for 
landet vårt.

De første programmene som gikk på lufta på den nye senderen var på kasakhisk, 
russisk, usbekisk og uigur. Siden vil nye språk bli lagt til i sendeplanen. Programmene 
inneholder god, bibelsk forkynnelse, som eksempelvis «Veien gjennom Bibelen» og 
evangeliserende program som er tilpasset de ulike folkegruppene.

Her forteller en av de kristne om situasjonen:

SENTRAL-ASIA

ANDRE SMÅPROSJEKTER VI HAR BIDRATT TIL I REGIONEN: 

KASAKHSTAN: Noreapastor Asbjørn Kvalbein har i en årrekke produsert en serie i bibelundervisning, 
«Opplæring». Nå er et stort antall av disse oversatt til kasakhisk, og undervisningen har fått svært god 
mottakelse

KIRGISISTAN: Oversettelse, produksjon og sending av programserien «Springs of living water» (Kilder med 
levende vann)

Vi har også vært involvert i bygging og opprustning av to radiostudioer i regionen 
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SAT-7 ARABIC

Målgruppe: Arabisktalende i hele den arabiske verden

Status: 0,008 % evangelisk kristne

Partner: SAT-7

Årlig støtte: En million kroner

Nores partner i Midtøsten, SAT-7, har siden oppstarten i 1996 hatt en positiv 
innflytelse på samfunnet gjennom å gjøre kirken synlig for millioner av mennesker 
og ved å forkynne evangeliet og ta opp sosiale utfordringer fra et kristent perspektiv. 
Programmene blir produsert i egne studioer i Egypt og Libanon, med lokale kristne 
programledere. Programmene sendes via satellitt til 22 arabisktalende land i Midtøsten 
og Nord-Afrika. Nesten alle innbyggerne i regionen har mulighet til å se de varierte 
programmene. Her finner man alt fra undervisningsprogram, dokumentarer og filmer 
til overføring av gudstjenester og talkshows. Seerne får svar på spørsmål, og kanalen 
gir fellesskap for ensomme og isolerte kristne. Flyktninger og utstøtte finner håp for 
livet og evigheten gjennom disse sendingene. 

MIDTØSTEN OG 
NORD-AFRIKA 

Norea ønsker å nå de over 600 millioner menneskene som bor i Midtøsten og Nord-Afrika med 
evangeliet (MENA-regionen). Vi vil også oppmuntre kristne i området til å være frimodige vitner 
om Jesus. Norea samarbeider med TWR om arabiske kristne radiosendinger, og med SAT-7 om 
tv-program på arabisk, farsi og tyrkisk. 
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Familien Baskaron i Egypt. Norea møtte dem og har 
laget et TV-program som du kan se på noreatv.no.



SAT-7 KIDS

Millioner av barn følger jevnlig med på den første og eneste kristne barnekanalen på 
arabisk, SAT-7 KIDS. Gjennom disse programmene blir barna kjent med kristen tro, 
og de lærer å bli glade i Jesus. Mange foreldre, også ikke-kristne, gir tilbakemelding 
om at disse programmene er de eneste barna deres får lov til å se på. Ungene 
blir oppmuntret til å være gode samfunnsborgere, og til å være et motstykke til 
radikaliseringen ellers i regionen. En annen viktig del av kanalens arbeid er å tilby 
skole-tv. Disse sendingene sikrer at mange flyktningbarn uten skoleplass får mulighet 
til å fullføre barneskolen. Dyktige pedagoger underviser i arabisk, matematikk og 
flere andre fag. 

I en video forteller sangeren Sveinung Hølmebakk om sitt møte med skole-TV i 
Libanon. Du kan se den her

Innholdet i våre TV-kanaler i Midtøsten står i sterk kontrast til mye annet 
som kringkastes i regionen. Dette kommer godt frem i møtet med Myriam 
fra Irak; flyktningjenta som tilgav terroristene: 

DEN ARABISKE VERDEN

RADIOSENDINGER I MIDTØSTEN OG NORD-AFRIKA

Målgruppe: Arabiske kvinner

Prosjektperiode: 2019-2021

Partner: TWR

Årlig støtte: 300 000 Kroner

Norea er engasjert i radioprogrammer på arabisk rettet mot kvinner. Dette er en 
del av det internasjonale kvinnearbeidet Håpets Kvinner. Gjennom radioprogram og 
lokale bønnegrupper får arabiske kvinner vite at de er verdifulle og elsket av Gud. 
Dette er et budskap som ofte står i sterk kontrast til deres erfaringer. I den arabiske 
verden blir kvinner ofte diskriminert, og fratatt den verdighet og frihet som Gud hadde 
tiltenkt alle mennesker. Radioprogrammet Håpets Kvinner møter arabiske kvinner 
der de er – med gode svar på spørsmål de ofte strever med. Tallrike tilbakemeldinger 
vitner om at programmene gir undertrykte kvinner nyttige og praktiske råd sammen 
med god åndelig veiledning. Bare Gud vet hvor mange som nettopp gjennom disse 
programmene har fått lære Jesus å kjenne som sin Frelser og Herre.

Håpets Kvinner-teamet benytter seg også av sosiale medier, og de har mye kontakt med 
kvinner via chattetjenester og sosiale medier som Facebook og WhatsApp.
I et TV-program fra Norea møter du programprodusenten for disse programmene, og 
leder for arbeidet i Midtøsten. 
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Miriam (mor) og Naomi har begge vært programledere 
på et sangprogram med bibelvers og drama. Millioner av 

barn kjenner den blide jenta. Foto: Linda Torkelsen



Bønn for den arabiske verden
Herre, vi ber for den arabisktalende verden, en region som har opplevd mye ufred og konflikter. Vi ber også om 
at de kristne radio- og TV-programmene vil være til trøst for den lille kristne minoriteten i området og føre nye 
mennesker til tro på Jesus. 

Land der arabisk er det offisielle språket:
Kilder: CIA World Factbook, JoshuaProject.net

1. Algerie
Befolkning: 43 mill
Evangelisk kristne: 0,08 %

2. Bahrain
Befolkning: 1,5 mill
Evangeliske kristne: 2,56 %

3. Chad
Befolkning: 16,9 mill
Evangeliske kristne: 7,57 %

4. De forente arabiske emritater
Befolkning: 10 mill (87,9 % er immigranter ifølge FN)
Evangeliske kristne: 1,19 % (6,3 % nominelle kristne)

5. Komorene
Befolkning: 846 000
Evangeliske kristne: 0,71 %

6. Djibouti
Befolkning: 920 000 
Evangeliske kristne: 0,09 %

7. Egypt
Befolkning: 104 mill
Evangeliske kristne: 4,28 % (12,7 % nominelle kristne)

8. Irak:
Befolkning: 38,8 mill
Evangeliske kristne: 0,2 %

9. Jemen
Befolkning: 29,9 mill
Evangeliske kristne: 0,02 %

10. Jordan
Befolkning: 10, 8 (inkl. flyktninger)
Evangeliske kristne: 0,27 %

11. Kuwait
Befolkning: 3 mill
Evangeliske kristne: 1,5 %

12. Libanon
Befolkning: 5,5 mill
Evangelisk kristne: 0,71 % (32,6 % 
nominelle kristne)

13.  Libya
Befolkning: 6,9 mill
Evangeliske kristne: 0,12 %

14. Mauritania
Befolkning: 4 mill
Evangeliske kristne: 0,13 %

15. Marokko
Befolkning: 35,5 mill
Evangeliske kristne: 0,1 %

16. Oman
Befolkning: 4,6 mill
Evangeliske kristne: 0,8 %

17. Qatar
Befolkning: 2,4 mill
Evangeliske kristne: 0,85 %

18. Saudi-Arabia
Befolkning: 34 mill (38,3 % er 
immigranter)
Evangeliske kristne: 0,57 %

19. Somalia
Befolkning: 11,7 mill
Evangeliske kristne: 0,01 %

20. Sudan
Befolkning: 45,5 mill
Evangeliske kristne: 0,39 %

21. Syria
Befolkning: 19,4 mill
Evangeliske kristne: 0,19 % (5,7 % 
nominelle kristne)

22. Tunisia
Befolkning: 11,7 mill
Evangeliske kristne: 0,03 %
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IRAN
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TV-produksjon til Iran, 
Afghanistan og Tadsjikistan.



Bønn for Iran:
Gode Gud, vi ber for Iran, Afghanistan og Tadsjikistan. Vi ber om at de kristne tv-sendingene blir en kilde til tro, og at 
de vil være til styrke for de kristne som bor i disse landene. Vi ber også om at de som har flyktet fra området, og som 
befinner seg blant annet i Norge, må få høre om Jesus. 

TV-SENDINGER PÅ FARSI

Målgruppe: Farsitalende i Iran, Afghanistan og Tadsjikistan

Folketall: 110 millioner 

Status: Ca. 1 % evangelisk kristne

Partner: SAT-7 Pars

Årlig støtte: 500 000 kroner

Det er ikke veldig mange gode nyheter verken fra Iran, Afghanistan eller Tadsjikistan om dagen. Tvert imot dreier nyhetene seg om 
krig og rykter om krig. Forfølgelsen av kristne har vært ganske brutal i mange år i alle disse tre landene. Innbyggerne der trenger å 
bli kjent med Fredsfyrsten. Vi takker Gud for at han lar en stor vekkelse gå over dette området i vår tid, ikke minst i Iran. De kristne 
TV-sendingene fra SAT-7 bidrar til at stadig flere persisktalende lærer Jesus å kjenne. 

Norea samarbeider med SAT-7 Pars i arbeidet med å dele de gode nyhetene om Jesus til millioner av seere i Iran, Afghanistan og 
Tadsjikistan – i tillegg til farsitalende i Europa og Asia. 

Se TV-program om våre sendinger i Iran:
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TYRKISKE TV-SENDINGER 

RADIOSENDINGER I TYRKIA

Målgruppe: Tyrkisktalende i Tyrkia, Sentral-Asia og Europa.

Folketall: 83 millioner i Tyrkia.

Status: Ca 6 500 evangeliske kristne (0.008 %) 

Partner: SAT-7 TÜRK

Årlig støtte: 500 000

SAT-7 Türk er den første og eneste kristne kanalen på den statskontrollerte satellitten 
Türksat. 50 millioner av Tyrkias innbyggere benytter regelmessig denne satellitten, i 
tillegg til mange tyrkisktalende innbyggere i Europa og Sentral-Asia. SAT-7 Türk gir 
tyrkiske kristne muligheten til å vise Guds kjærlighet til sine landsmenn, og kanalen gir 
dem anledning til å fortelle seerne hva kristen tro egentlig handler om. 

SAT-7 Türk tilbyr programmer for både barn, ungdom og voksne, og kanalen har egne 
program for kvinner. Disse sendingene har siden starten i 2006 vært en viktig kristen 
røst i et land hvor den vesle minoriteten av troende kan synes det er vanskelig å dele 
sin tro. Det finnes kun om lag 6 500 tyrkere som er evangeliske kristne, eller omtrent 
én av 10 000. 

Se noen av tilbakemeldingene i denne korte filmen:

Målgruppe: Tyrkisktalende

Prosjektperiode: 2020 – 2022

Partner: Radio Shema/TWR

Årlig støtte: 300 000 kroner

Gjennom radiosendinger i fire av Tyrkias største byer sender vår partner Radio Shema 
radioprogram på FM som når til sammen 14 millioner mennesker. Det er mange myter 
og misforståelser om den kristne tro i Tyrkia. I disse radioprogrammene presenteres 
grunnleggende kristne sannheter på en kulturelt sensitiv måte. Seerne får vite at  
kristendommen ikke er en vestlig religion som ikke angår dem. 

Bønn for Tyrkia:
Himmelske far, vi ber for det tyrkiske folk. Vi ber om at programmene på radio og tv vil bidra til å bryte ned 
fordommer mot kristen tro og føre til at mennesker blir frelst. 

TYRKIA

Melih Ekener, daglig leder av SAT-7 Türk.

Den kjente Haga Sophia katedralen i Istanbul, bygd 
rundt år 500. Foto: Harald Endresen
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ISRAEL

Folketall: 8,5 millioner

Status: 0,64 % evangelisk kristne jøder

Partner: Caspari Center

Prosjektperiode: 2019-2020

Årlig støtte: 300 000 kroner

Sammen med Caspari-senteret har vi prosjektet «Weekly Insight» i Israel. Dette er et nettbasert undervisningsopplegg for 
sabbatskolelærere (les: søndagsskolelærere) i de messianske menighetene i landet. Caspari Center har i en årrekke utrustet barne- 
og ungdomsarbeidere gjennom ulike kurs. Nå gjør vi undervisningsopplegget tilgjengelig på digitale plattformer. Dette gjør at 
langt flere kan delta i en travel hverdag der det ikke alltid er lett å finne tid til å prioritere et kurs. Det nettbaserte kurset baserer seg 
på videoundervisning. Etter hver tredje undervisningsbolk får deltakerne være med på et såkalt webinar, et digitalt «klasserom», 
der de får muligheten til å stille spørsmål og snakke med en veileder for å få oppfølging. Tilbakemeldingene fra de messianske 
menighetene i Israel er svært positive, og vi ser at tilbudet dekker et behov. Under kan du lytte til podcasten Misjonspuls om vårt 
arbeid i Israel.

Her er et videoklipp om prosjektet: 

Her er en podcast hvor vi samtaler med leder for arbeidet i Israel: 

UTRUSTNING AV SØNDAGSKOLELÆRERE 

Jesus var jøde, født i byen Betlehem i Judea av en jødisk mor. Likevel er jødene, Guds utvalgte folk, 
fortsatt blant verdens minst nådde folkegrupper. De små messianske menighetene som finnes i 
Israel har begrensede ressurser. Nå ønsker vi å gi evangeliet om Jesus tilbake til Guds folk, og dette 
året er det barna som er i fokus.
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Leder for søndagskoleprosjektet.

Alec Goldberg, prosjektleder, bosatt i Israel.



RADIOSENDINGER TIL ERITREA 

Fra en soldat i Eritrea:
Jeg er ikke bare en soldat i hæren, men også en Jesus-soldat. Kristne radiosendinger er svært viktige 
for meg fordi jeg bor i villmarka. Nå har også mine medsoldater vist interesse for evangeliet. Jeg 
gleder meg stort over hva Herren utretter gjennom dette arbeidet!

Målgruppe: Tigrinya og Tigre

Folketall: Ca. 5,3 millioner totalt

Status: Hhv 4,5 % og 0,06 % evangeliske kristne

Partner: TWR og Evangelical Lutheran Church of Eritrea (ELCE)

Årlig støtte: 120 000 kroner

Eritrea har i dag rundt 6 millioner innbyggere. Landet ligger på Afrikas Horn. Det grenser til Etiopia i sør, Sudan i vest og Djibouti 
i øst. Landet har de siste 30 årene vært i konflikt med Etiopia, og grensen mellom de to landene har i lange perioder vært stengt. 
I 2018 førte en ny fredsavtale mellom Etiopia og Eritrea til at grensene ble åpnet, og mange eritreere kunne for første gang besøke 
venner og slektninger i nabolandet.

Eritrea blir av noen beskrevet som «Afrikas Nord-Korea» på grunn av landets politiske situasjon. Forholdene for de kristne i landet 
er også svært vanskelig, og Eritrea ligger høyt på listen over de landene som er verst når det gjelder kristenforfølgelse. 
Eritrea har fire godkjente trossamfunn: Islam, den katolske kirken, den ortodokse kirken og den evangelisk lutherske kirken. Norea 
har gjennom flere tiår hatt et nært samarbeid med ELCE (den lutherske kirken), landets eneste godkjente evangeliske kirkesamfunn. 
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ERITREA

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



HÅPETS KVINNER PÅ SWAHILI 

Målgruppe: Swahilitalende kvinner i Tanzania og på Zanzibar

Folketall: Ca 56 millioner, hvorav 1,3 millioner på Zanzibar

Status: 51 % kristne, 11 % evangeliske. På Zanzibar: Under 1 % evangelisk kristne

Partner: TWR

Årlig støtte: 500 000 kroner.

Radioprogrammet Håpets Kvinner forteller jenter og kvinner at de er høyt elsket av Gud, 
i et samfunn hvor de ofte regnes som mindreverdige. I tillegg til bibelsk opplæring 
og undervisning fokuserer programmene på undervisning om fysisk og psykisk helse, 
ernæring, hygiene og forholdet til andre mennesker. Programmet styrker de kristne og 
skaper enhet blant dem, noe som er særlig avgjørende på Zanzibar, hvor ganske få er 
kristne. Også menn lytter til sendingene.
 
Se TV-program om arbeidet: (QR-kode) https://vimeo.com/353369675

Her kan du se den sterke historien om Elisabeth fra Zanzibar. 
Bønnegruppen og Håpets Kvinner-programmet hjalp den unge kvinnen 
tilbake til livet etter en voldtekt

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

Norea startet kvinnearbeidet Håpets kvinner i Tanzania i 2010, og vi kan se tilbake på 10 år hvor 
radioprogrammer, bønn og praktisk omsorg har hatt stor betydning for mange kvinner.  
Ca. halvparten av Tanzanias befolkning på 56 millioner regnes som kristne. 11 prosent av disse er 
evangeliske kristne. Men fortsatt finnes det områder som er unådd med evangeliet. Norea har et 
særskilt fokus på den muslimske øya Zanzibar, hvor det er mindre enn én prosent kristne.
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TANZANIA

Dette er en av lytterne på Zanzibar, Jane Soudi. Foto: Linda Torkelsen.

Bønnegruppe på Zanzibar. Foto: Linda Torkelsen.



Målgruppe: Somalisktalende kvinner

Partner: TWR

Årlig støtte: 160 000 kroner

I likhet med andre Håpets Kvinner-prosjekter retter også dette prosjektet seg primært 
mot kvinner. Det lages radioprogram med åndelig innhold som språklig og kulturelt er 
tilpasset til somaliske kvinner. Det lages også sosiale programmer som tar somaliske 
kvinners situasjon på alvor. Produksjonen skjer utenfor Somalia, og programmene 
sendes fra kortbølgesendere i andre land. Produksjonsteamet bruker også sosiale 
medier som Facebook, og på denne måten kommer de i kontakt med mange radio-
lyttere som har spørsmål og som gjerne vil vite mer om den kristne tro.

Målgruppe: Somalisktalende barn og deres familier

Partner: Lokal partner i naboland/Norea Danmark

Årlig støtte: 110 000 kroner

Programmene er dramatiserte bibelhistorier rettet mot barn, oversatt og 
kontekstualisert til somali. Innholdet baserer seg på den kanadiske serien «A visit with 
Mrs. G». Episodene er oversatt til en rekke språk. Forfatteren Kitty Anna Griffith ønsket 
at bibelhistorien skulle «bli levende» for barna. I Øst-Afrika blir denne serien produsert 
av en lokal partner, og inntil videre blir den distribuert via mediespillere. På sikt ønsker 
vi også å sende disse programmene på radio.

HÅPETS KVINNER 

RADIOTEATER FOR BARN 

Somalierne er blant verdens aller minst nådde folkegrupper. Landet deres har vært preget av krig og 
terror de siste 30 årene. De aller fleste av somalierne som ikke bor i hjemlandet bor i nabolandene 
Kenya og Etiopia. Mange av dem bor i flyktningeleirer. Norea og vår lokale partner har prosjekter 
som retter seg mot somaliere i hele regionen. I tillegg arbeider vi for å gjøre våre medieressurser 
tilgjengelig for somaliere som bor i Vesten, deriblant Norge.

Folketall: ca. 11 millioner i Somalia, ca. 13 millioner i diaspora.  
  
Status: 0,03 % evangelisk kristne

SOMALIA

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



Målgruppe: Ari og Oromo

Folketall: Ari: 462 000. Oromo: Ca. 37 millioner

Partner: TWR og Evangeliets Røst (Yemisrach Dimts)

Årlig støtte: 410 000 kroner

Prosjektperiode: Ut 2020

De siste årene har Norea styrket innsatsen for å nå unådde folkegrupper også i Etiopia. Dette innebærer at vi reduserer og 
faser ut støtten til noen av våre nåværende prosjekter for å kunne prioritere nye prosjekter mot unådde folkegrupper i Etiopia 
og ellers i regionen. 

Her er en kort film om blant annet Healing-Voice prosjektet:

Bønn for Etiopia:
Gud, vi ber for Etiopia om at radiolyttere vil ta imot det gode budskap. La etiopierne få vite at de er elsket av deg, selv 
om andre mennesker forteller dem at de er fattige og verdiløse. Må du, Herre, styrke kristne i Etiopia, og gjøre dem i 
stand til å nå ut til sine landsmenn med evangeliet. 

ETIOPIA

Etiopia er med sine 108 millioner innbyggere nest størst i Afrika. Landet har gjennom flere tiår vært 
et av de viktigste prosjektlandene for Norea. Norea har startet opp flere Håpets Kvinner-prosjekter 
her, og arbeidet har hatt stor betydning for kvinner over hele landet. I årenes løp har det vokst 
frem en stor bønnebevegelse i Etiopia. Gjennom Healing Voice-prosjektet har vi også gitt sosial 
og åndelig hjelp til Ari-kvinner som har lidd under skader de har fått i forbindelse med altfor tidlig 
graviditet og fødsel. Vi har også i en årrekke støttet radioprogram på andre store nasjonale språk.
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Wakshuma er leder for vårt radioarbeid i Etiopia. Her forklarer han 
hvordan man kan stille inn radioen for å få inn sendingene som 

kommer fra en kraftig sender utenfor Etiopias grenser.
Foto: Linda Torkelsen



Målgruppe: Malinké-Jula

Folketall: 6 millioner

Status: 0,001 % evangeliske kristne     
        
Partner: TWR

Årlig budsjett: 120 000 NOK

Prosjektperiode: 2020-2022

Prosjektet retter seg mot malinké-jula, som også er et språk knyttet til malinké-
folket. Radioprogrammene vil i første omgang bli kringkastet på en lokalradio i det 
nordvestlige Elfenbenskysten, et unådd område som er sterk dominert av islam. Det 
vil bli produsert og kringkastet 52 program årlig, ett hver uke. Disse vil ta opp de store 
spørsmålene om Gud og om Bibelen, kontekstualisert til målgruppen. Prosjektet har 
også som mål å etablere lyttergrupper og lokalisere fredspersoner som kan fungere 
som døråpnere for evangeliet.  

Malinké-jula består av totalt nesten 6 millioner innbyggere i hele Vest-Afrika, og ifølge 
Joshua Project er det så få evangeliske kristne at statistikken viser 0,0 prosent.

RADIOPROGRAMMET BEYOND BARRIERS 

Norea styrker satsingen i Vest-Afrika. Ved siden av Nord-Afrika er dette den regionen i Afrika med 
flest unådde folkegrupper. Store deler av regionen preges av voksende radikal islam, og både Al 
Qaida og IS er i ferd med å feste grepet flere steder. Rundt 500 folkegrupper i Vest-Afrika regnes 
for å være unådde. Disse har til sammen 170 millioner innbyggere. Mange av disse folkegruppene 
lever i områder totalt avskjermet fra evangelisk virksomhet på grunn av religiøse, politiske eller 
geografiske stengsler. Nesten halvparten av innbyggerne i regionen er under 15 år. Barn og unge er 
derfor en særlig viktig målgruppe for Noreas satsing. 
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VEST-AFRIKA

Lyttergruppe i Abidjan, hovedstaden i Elfenbenskysten.



Språk: Bambara

Målgruppe: Barn og unge som tilhører folkegruppen malinké

Folketall: 15 millioner

Status: 1 % evangeliske kristne  

Partner: TWR

Årlig budsjett: 290 000 NOK

Prosjektperiode: 2020-2022

Bambara er morsmålet til 6,5 millioner mennesker, men språket snakkes av rundt 15 millioner og forstås av enda flere. Prosjektet 
«Samuel» retter seg primært mot barn og består av dramatiserte bibelhistorier. Programmene blir kringkastet på en rekke 
lokalradioer og på TWRs mellombølgesender WATS. Denne dekker store deler av Vest-Afrika. I programmet tar vi opp aktuelle 
sosiale og kulturelle spørsmål. Som en del av prosjektet skal det etableres barneklubber knyttet til lokale kirker der det er 
sikkerhetsmessig og geografisk mulig. Her vil barna bli fulgt opp av voksne kristne. Der dette ikke er mulig i dag, vil de som tar 
kontakt bli fulgt opp på andre måter. Erfaringsmessig vil budskapet i slike enkle barneprogram også bli sett av mange voksne. 

Målgruppe: Mahoufolket, en undergruppe av malinké

Folketall: 400 000

Status: 0.07 % evangelisk kristne

Partner: NLM

Prosjektperiode: 2020- 2022

Årlig støtte: 400 000 kroner

Mahoufolket i Elfenbenskysten er blant de aller minst nådde folkegruppene innen det som kalles for malinké-folket. Denne etniske 
gruppen preges sterkt av islam og tradisjonell afrikansk folketro. Etter mer enn 30 år med misjon i området er det fortsatt svært få 
kristne der, og bare noen små kristne kirker. Avstanden mellom de mange små landsbyene er store, og man må ta seg fram mellom 
landsbyene på motorsykkel eller til fots.

Hjertespråket er en videreføring av Noreas tidligere mediearbeid i Elfenbenskysten, og dette vil være en ressurs for det 
evangeliserende arbeidet som drives gjennom de lokale kirkene. Gjennom kristne radiosendinger, og ved distribusjon av 
solcelledrevne mediespillere med kristent innhold, vil kristne og søkende mahouer få tilgang til evangeliet på hjertespråket sitt. 
Bibelundervisning, kvinneprogram, radioteater for barn og helseinformasjon er noe av innholdet i disse programmene. Visjonen vår 
er at mediespillerne kan fungere som «pastor» i avsidesliggende landsbyer hvor det går lang tid mellom hvert besøk fra evangelisten 
eller misjonæren. Medieressursene kan bli brukt i små lyttergrupper,  husfellesskap og av enkeltpersoner som ikke har andre 
muligheter til å høre evangeliet. Programmene blir også sendt på kristne lokalradioer i regionen.  

RADIOPROGRAMMET SAMUEL

RADIOPROGRAMMET HJERTESPRÅKET

Bønn for Vest-Afrika
Be for Vest-Afrika, om at evangeliets lys skal skinne i mørket, og at mennesker skal komme til tro gjennom media.  
Be om at det vil bli fred i regionen og at islamistiske terrororganisasjoner vil miste sitt fotfeste.
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Nesten to millioner av landets innbyggere er muslimer. Færre enn 20 000 er evangeliske 
kristne. Religiøs frihet i landet gir oss nå anledning til å dele evangeliet med albanske kvinner 
gjennom kristne radiosendinger. Vi har også fra 2020 bidratt til å starte mannsarbeidet Troens 
menn i landet. 

Folketall: Ca 2.8 millioner 

Status: 0,6 % evangelisk kristne

Partner: TWR Albania
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ALBANIA

Århundrer med islam og tiår med ateisme har ikke 
klart å utradere den kristne troen i landet. Men de 

kristne er svært få, derfor er Norea engasjert også her.



TROENS MENN

HÅPETS KVINNER 

Målgruppe: Albanske menn i Albania og naboland

Partner: TWR Albania

Årlig støtte: 250 000

Prosjektperiode: 2020-2022
 
Kun tre av ti kristne i Albania er menn. Selv om situasjonen kan se forskjellig ut i by og land, 
er det albanske samfunnet tradisjonelt sett patriarkalsk. Albanske menn lærer fra sine fedre å være sterke og lede familien med 
jernhånd. Undersøkelser viser at ni av ti kvinner regner vold i hjemmet som normalt. På grunn av frykt, tradisjon og kultur vil kun tre 
av hundre kvinner våge å anmelde vold i hjemmet.

Siden 2020 har Norea engasjert seg i å utvikle mannsarbeidet Troens Menn i Albania. Dette er et praktisk disippeltreningskurs basert 
på tre bøker. Første bok underviser menn om å bruke tid med Gud, studere Bibelen og lære sentrale bibelvers utenat. Bok nummer 
to gir veiledning om hvordan man kan være en god ektemann og far, og den tredje boken tar opp bibelske prinsipp om aktuelle 
temaer. Det har allerede blitt etablert flere mannsgrupper i Albania, og bønnekalenderen oversettes nå regelmessig til albansk. Vi har 
det samme opplegget også på norsk, og du kan lese mer om dette på troensmenn.no.

Målgruppe: Albanske kvinner

Partner: TWR Albania

Årlig støtte: 150 000

I mer enn 10 år har vi hatt anledning til å dele evangeliet med albanske kvinner gjennom radio og bønn. Radioprogrammene Håpets 
Kvinner har en sosial profil, og det gir praktiske råd og veiledning. Sendingene er samtidig med på å styrke troen på Jesus. Dette 
er viktig, ettersom folke-islam er i vekst i Albania, og evangeliet er ukjent i mange områder. Albania er blant de fattigste landene i 
Europa. Vold i hjemmet, arbeidsløshet og menneskehandel fører til at mange kvinner har det vanskelig. Derfor har Håpets Kvinner-
teamet et særskilt fokus på praktisk omsorg og hjelp til vanskeligstilte kvinner. De deler ut matpakker til fattige, og de samarbeider 
med krisesentre for voldsutsatte og ofre for menneskehandel. Nylig har de også innledet et samarbeid med en barselavdeling for å 
bistå nybakte mødre med informasjon og praktisk hjelp. 

Bønn for Albania:
Gud, vi ber for kristne i Albania som har vokst opp i et gudløst samfunn preget av et kommunistisk tankesett. Vi ber 
om at de må benytte seg av muligheten de nå har til å forkynne evangeliet. La radioprogrammet Håpets Kvinner og 
bønnekalenderen vise mennesker hvem Jesus er. Takk for muligheten vi har til å la jenter og kvinner bli kjent med Jesus 
gjennom radioen, og for at de som ønsker også har mulighet til være med i en bønnegruppe og få et åndelig fellesskap. 
Velsigne også arbeidet med Troens Menn i Albania, som Norea støtter fra 2020. Vi ber om at mange albanske menn 
vil bli utrustet til å ta ansvar i menigheter og hjem. 
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Norea er partner med TWR Håpets Kvinner som omfatter 
organisasjoner og kirker i 125 land. Vi bidrar til å finansiere dette 
arbeidet i flere land. Målet er å nå kvinner i unådde land og 
områder med evangeliet om Jesus. 

Samtidig ønsker vi å oppmuntre og engasjere norske kvinner 
til å leve nær Jesus, og til aktivt å ta del i arbeidet med å fullføre 
misjonsoppdraget. 

Eli Fuglestad gir deg gjennom Tapas for troen små glimt fra 
Guds ord. Du kan lese og lytte til dem på norea.no, og på 
Spotify. Om du ønsker kan du få tilsendt disse andaktene som 
sms mandag, onsdag og fredag hver uke. Send SMS «Norea 
tapas» til 2065. 

Vi lar kvinners troshistorier og vitnesbyrd om hva Gud har gjort i 
deres liv bli til oppmuntring og inspirasjon for andre gjennom vår 
månedlige podcast/radioprogram. Programledere er Marit Veimo 
og Elisabeth L Sæth. 

Bønn er selve ryggmargen i Håpets Kvinner. Mer enn  
65 000 kvinner over hele verden ber daglig over de samme 
bønneemnene. Det er en voldsom kraft i dette, og tallrike 
vitnesbyrd viser at Gud svarer. Det er et nytt hovedfokus hver 
måned, og for hver dag er det et nytt konkret bønneemne. Noen 
ganger kan du føle at dagens bønneemne handler om deg. Da 
er det sterkt å tenke på at tusenvis av kvinner over hele verden 
ber for akkurat din utfordring. Andre dager er du med å be for 
andres behov. På denne måten bærer vi hverandres byrder. 
Registrer deg ved å sende en sms. Skriv «Bønn Kvinner», legg til 
ditt navn og adresse, og send det til 2065. 

HÅPETS KVINNER

TAPAS FOR TROEN

TROSHISTORIER FRA HÅPETS KVINNER

BØNNEKALENDEREN 
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Troens Menn er disippeltrening for menn. Kurset består av tre bøker, en månedlig 
bønnekalender og podcaster/film. Menn samles i grupper og går i fellesskap 
gjennom de tre bøkene: 

Bok 1 - Tid med Gud
Den første boken legger grunnlaget for hele kurset. Den lærer deg å prioritere 
daglig tid sammen med Gud, og du får nyttige råd om hvordan du kan få mer 
utbytte av bibellesningen. 

Bok 2 - Ekteskap og barneoppdragelse
Denne boka gir praktiske råd til deg som mann. Mange kan vitne om at de 
gjennom Troens Menn har fått hjelp til å bli en bedre ektemann og far. 

Bok 3 - Penger, sex, yrkesliv, livets prøvelser og hvordan utgjøre en forskjell. 
Den tredje boka gir bibelbasert veiledning for andre viktige områder av livet som kan være en utfordring for menn. Nest etter 
forholdet til familien er dette de områder av livet en mann bruker mest tid på, og som han oftest trenger hjelp til å takle. 

Bøkene koster 129 kr pr stk og kan bestilles i nettbutikken på norea.no.  
Ønsker du å vite mer om Troens Menn kan du ta kontakt med Harald Endresen i 
Norea: hendresen@norea.no, eller tlf: 952 21 948.

Hver måned sender vi ut en bønnekalender med et daglig bønneemne for menn. 
Bønnekalenderen, som nå oversettes til hele 17 ulike språk, kan brukes både i 
ditt personlige bønneliv eller i fellesskap med andre. Du kan registrere deg som 
mottaker av bønnekalenderen ved å sende en sms til 2065 med «Bønn Menn + 
navn og adresse», eller du kan sende en epost til post@norea.no.

Gjennom relevante podcaster tar vi opp viktige tema som berører menn, basert på 
innholdet i de tre bøkene. Du finner podcastene på troensmenn.no, Spotify og de fleste 
andre plattformer som har podcaster. 

På troensmenn.no finner du også gode instruksjonsvideoer og vitnesbyrd fra menn i 
Norge som vitner om hva Troens Menn har betydd for dem. 

TROENS MENN

BØNNEKALENDER

PODCASTER
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Stadig flere mannsgrupper har startet opp med Troens Menn. Dette er noen karer fra Birkeland i Agder som er godt i gang med bok nr 2. 
Foto: Sofie Arnesen



Siden 1956 har Norea produsert radioprogram til lyttere i Norge, og mange har blitt kjent med 
oss blant annet gjennom andaktsserien Over en åpen Bibel. Disse andaktene sendes på mange 
lokalradioer. I tillegg produserer vi kortere innslag som Oppmuntring eller Trosvitaminer, og 
grundig bibelundervisning under titlene Basic Bible, Søndagens Tekst og Opplæring. Du finner alle 
disse innslagene på norea.no, Spotify og de fleste podcast-plattformene. Du kan også lytte til dem 
på våre to nettradioer, Norea Pluss og Norea Hope. 

Norea Pluss er nettradioen for deg som ønsker kristen sang og musikk fra de siste 50 årene. Noen stikkord er salmer, sanger, 
musikk med takk og bønn samt tydelige tekster. Barn, unge og voksne synger. Hver hele time kommer det et forkynnende innslag til 
oppbyggelse, oppmuntring, trøst og veiledning.

Norea Hope har en litt nyere musikkprofil, blandet med gospel og kristen pop-musikk fra 1970- og 80-tallet. Målgruppen for kanalen 
er dem som var kristen ungdom for 30-40 år siden, og som lyttet til artister som Larry Norman, Jerusalem, Petra, Keith Green og 
Andrae Crouch. Innimellom sangene kommer det god forkynnelse og glimt fra Noreas misjonsarbeid. 

Lokalradioer i Norge sender mange av våre andaktsprogram. Innslagene sendes på de to store kristne radiokanalene P-Tro og Radio 
3:16, i tillegg til flere kristne lokalradioer fra sør til nord. Se fullstendig oversikt på norea.no. 

Noreas TV-sendinger sendes fra mai 2020 på Kanal 10. Du kan se våre program søndag kveld kl. 18.00, og mandager kl. 19.00. 
Kanal 10 får du inn på satellitt og kabel-tv. Du kan også se programmene på noreatv.no.

Ny Internettradio fra Norea!
Norea har akkurat inngått ny avtale om videresalg av noen 
flotte nye radioer med Internett, DAB+ og FM. Den har fin 
lyd, og kan enkelt kobles til steroanlegget ditt, via kabel eller 
trådløst (bluetooth). Den kommer med fjernkontroll som 
du kan betjene radioen med, og programmere inn 6 kanaler. 
Bestiller du den fra Norea vil kanal 1 og 2 være forhåndsinnstilt 
på Noreas nettradioer, Norea Pluss og Norea Hope. Vi har fått 
kjøpt disse til sterkt nedsatt pris, så ved å kjøpe en radio fra oss 
vil det bli ett godt overskudd til vårt misjonsarbeid.

Funksjoner: 
• DAB+, FM, Internettradio
• Bluetooth
• Spotify connect
• Fargeskjerm
• 6 presets
• Klokkeradio
• Hodetelefonutgang
• Linje inn- og utgang
• Mulighet for ekstern antenne-tilkobling. 
• DC 12V/1,5 A.

Introduksjonstilbud i juli måned: 

1 490,- + frakt

Veil. Pris: 1 990,-

 
Med i pakken:
Strømadapter
Fjernkontroll med batteri
Bruksanvisning på norsk
Garantibevis fra leverandør
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Ordforklaringer:

Folkegrupper:
Definisjonen på folkegrupper i global misjon er etniske grupper 
med sitt eget språk, sin egen kultur, sitt eget verdensbilde og sine 
egne skikker. Lausannekomiteen definerte dette slik i 1982:

 «I en evangeliserende sammenheng er en folkegruppe definert 
som den største gruppen hvor evangeliet kan utbre seg som en 
kirkebevegelse uten å møte barrierer som hindrer forståelse eller 
aksept.» Wycliffe Bibeloversettere understreker at morsmålet til 
en folkegruppe (hjertespråket) er «det mest effektive språket for 
å kommunisere på dybden og for å lære nye tankesett.» Ut fra 
denne forståelsen av folkegrupper har eksempelvis Kina fortsatt 
ca. 450 unådde folkegrupper. Norea og våre partnere har som 
mål å formidle evangeliet til ulike etniske grupper på deres egne 
morsmål.

Unådde folkegrupper:
Dette er folkegrupper med få eller ingen lokale kristne. Noen fra 
folkegruppen kan ha hørt evangeliet forkynt, og enkelte kan også 
ha tatt imot Jesus, men de er fortsatt avhengige av hjelp utenfra 
for å utbre evangeliet videre. Joshua Project, en internasjonalt 
anerkjent organisasjon som utarbeider global misjonsstatistikk, 
har følgende definisjon på en unådd folkegruppe: En etnisk gruppe 
som har mindre enn to prosent evangeliske kristne og under fem 
prosent kristne totalt sett. Dette er basert på forskningen til Robert 
Bellah, en anerkjent amerikansk sosiologiprofessor. Han sier det 
slik: «En hel kultur kan endres hvis to prosent av befolkningen har 
en ny visjon.»

Det vil alltid være en feilmargin i denne typen statistikk. Poenget 
er at Norea ønsker å prioritere de folkegruppene med færrest 
kristne, med et særskilt fokus på områder der det er vanskelig å 
drive tradisjonell misjon.

En viktig del av Noreas arbeid er å arrangere 
møter, konferanser, konserter og større 
arrangement. Vi kan tilby både konsert og mer 
vanlig møte med tale, film og presentasjon 
av Noreas misjonsarbeid. Sterke historier om 
mennesker som er blitt berørt av Gud gjennom 
mediemisjon vitner om at Guds rike går frem – 
også i områder der kristen tro har trange kår. 

Den siste tiden har vi styrket vår musikk-satsning, og vi har 
lansert Norea Music gjennom vårt eget forlag. Du finner oss 
på Spotify. Vi har flere nye musikkalbum under planlegging, og 
i tilknytning til dette vil vi arrangere Håpskonserter i ulike deler av 
landet. Konsertene kombinerer en flott musikk-opplevelse med 
sterke historier fra Noreas arbeid internasjonalt. 
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Konsert i Lyngdal mars 2020.



R-TALLET
Skal kristendommen overleve, så er vi avhengige av at hver 
enkelt kristen deler sin tro med én eller flere personer. Vi ønsker 
et størst mulig reproduksjonstall.

I forbindelse med pandemien 
som coronaviruset nå forårsaker, 
lærer vi noen nye begreper og 
ordsammenstillinger. Selv om vi 
umiddelbart skjønner ord som 
«hytteforbud» og «sosial distanse», 
så har disse uttrykkene fått aktualitet 
først nå når Norge står midt oppe i 
en alvorlig smittesituasjon. Enda et 
spesialbegrep vi har blitt kjent med, 
er ordet «reproduksjonstall», også 
kalt R-tallet. Som oftest brukes det 
for å si noe om fruktbarheten i en 
befolkning. Innen faget epidemologi 
(læren om befolkningshelse og 
sykdomsutbredelse), forteller 
reproduksjonstallet hvor mange en 
enkelt smittet person i gjennomsnitt 
smitter videre der alle er mottagelige 
for sykdommen. Kommer R-tallet 
under 1, så vil viruset sakte men sikkert 
dø ut. For da smittes færre mennesker 
enn de som blir friske. Er derimot 
R-tallet 2, så vil hver syk smitte to nye 
personer.

Dette med reproduksjonstall kan vi 
også overføre til utbredelsen av den 
kristne tro. Skal kristendommen 
overleve, så er vi avhengige av at 
hver enkelt kristen «smitter» én eller 
flere personer med troen på Jesus. 
Hvis ikke så skjer, vil den kristne 
tro sakte men sikkert forsvinne i en 
befolkningsgruppe. Slik må troen gå 
videre fra foreldre til barn og naboer, fra 
enslige til slekt og arbeidskollegaer. Jo 
mer smittsomme vi som kristne er, jo 
høyere vil reproduksjonstallet bli.

«Det du har hørt av meg i mange 
vitners nærvær, overgi det til trofaste 
mennesker, som også er i stand til å 
lære andre.» (2.Tim 2,2).

Paulus innså nødvendigheten av at 
hans medarbeider Timoteus overtok 
stafettpinnen med å bringe evangeliet 
videre ut. På denne måten økte 
evangeliets produktivitet, ved at Paulus 
gav Jesus-troen til Timoteus, som igjen 

Tekst: Svein Anton Hansen, 
publ. 12.juni -20, norea.no

gav den til «trofaste mennesker» som 
selv var i stand til «å lære andre».

Reproduksjonstallet for sykdommer 
ønsker vi holde så lavt som mulig. 
Smitte skjer ofte raskere i kaldt enn i 
varmt klima. Smitten øker med antall 
personer den smittede har kontakt 
med, og den spres fortere der folk bor 
tett enn der det er god plass. 

Vi jobber for og ber om at R-tallet for 
den kristne tro skal være så høyt som 
mulig. Her vil den positive smitte, 
i overført betydning, trives bedre i 
varmere enn kaldt miljø. Og samtidig – 
vi kommer aldri utenom at tros-smitten 
vil øke når jeg som kristen har kontakt 
med flest mulig og ikke gjemmer troen 
min.

Du finner tusenvis av andakter som lyd og 
tekst på noreapastoren.no
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Det er et stort privilegium for Norea 
å motta testamentariske gaver. De 
siste årene har vi mottatt flere slike 
gaver, både større og mindre beløp. 
Ved å gi en testamentarisk gave 
til misjonen lar du dine visjoner 
og prioriteringer leve videre. Om 
ønskelig kan gaven øremerkes til et 
spesielt prosjekt som du har hjerte 
for.

Det er enkelt å sette opp et 
testament. Martin Birkedal, 
administrasjonsleder i Norea, kan 
om ønskelig være behjelpelig med 
dette. (Tlf: 38 14 50 20). 

Du kan lese mer på 
norea.no/kan/testamentariske

Arven etter deg  

Norea-helgen 2019 ble en stor opplevelse for både staben og andre 
deltakere. Tilbakemeldingene viser at mange ble oppmuntret og 
styrket i troen, og noen ble enda mer engasjert enn før i misjon for 
de minst nådde. Her er to av tilbakemeldingene: 

– Inspirerande og godt å vera der. Verka som om de i Norea har eit 
godt forhald til kvarandre, og at dere er engasjerte for det arbeidet 
de har.

– Det var ekstra spennende å høre om arbeidet i Sentral-Asia. Dere 
er en dyktig stab, og vi synes måten dere presenterte prosjektene på er appellerende. Gode bilder og videoer, sammen 
med deres engasjement, motiverer oss til å fortsette å stå i dette arbeidet. 

Dette er så oppmuntrende at vi “klemmer til” med ei ny helg allerede til høsten, 6.-8. november. Denne gangen samles 
vi på Scandic Hotel ved Sørlandsparken rett utenfor Kristiansand. Programmet er ikke helt klart enda, men vi kan 
love at det blir spennende besøk fra våre internasjonale samarbeidspartnere, god forkynnelse med blant annet Kurt 
Hjemdal, og ikke minst et nytt møte med Norea-koret. 

Norea-helgen 2020
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Gavekonto: 8220.02.90158  Kontakt oss på tlf. 38 14 50 20 / post@norea.no

Vil du også bli fast giver? 
Registrer deg enkelt på norea.no, eller bruk skjemaet som 
er vedlagt. Alle som registrerer seg som fast giver eller 
øker beløpet med 200 eller mer innen 31. august blir med i 
trekningen av en Internett-radio. Vi trekker pr. 50 stk.

Alle prosjektene du kan lese om i dette bladet finansieres av 
gaver fra enkeltpersoner. Her er noen av dem:

Jeg er fast giver til Norea fordi jeg har sansen for å bruke moderne 
medier til å spre evangeliet. Å forkynne via radio og TV er en 
talerstol mye større enn en enkel kirke eller bedehus, og gir enorme 
muligheter. Det gjelder spesielt inn mot land som er lukket for 
tradisjonell misjon.  Så vil jeg fremheve at det å være fast giver er en 
god måte å gi gave på, da går det bare automatisk.”

Odd Henning Gilje, Rogaland

”

Vi opplever at Norea snakkar eit forståeleg språk og tek i bruk ulike 
mediekanaler for å nå menneske med evangeliet her heime og i 
land som er stengde for kristen misjon. Det å høyre ein podcast fra 
Noreapastoren på veg til jobb er ein god start på dagen. Norea sitt 
kvinne- og mannsarbeid er spennande. Vi er på kvar vår måte aktive 
både i Håpets kvinner og Troens menn, og er faste givere til Noreas 
arbeid.»

Yngvar og Ingunn Nilsen

”

Jeg brenner for å gi evangeliet til arabere i Midtøsten. Misjon er 
mange steder nærmest umulig, men Noreas radio- og TV-sendinger 
når inn. Kona har vært fast giver i mange år, i vår ble også jeg en fast 
giver. Jeg er veldig glad i Norea og kan varmt anbefale andre å bli det 
også.»

Just Myhre

”


