JANUAR

FEBRUAR

Mandag: Be for medieprosjektet vårt som
retter seg mot nordkoreanske avhoppere i et
av nabolandene. Be om at disse flyktningene
får møte Jesus og blir satt i åndelig frihet.

Mandag: Be for vårt nye medieprosjekt i Japan
på sosiale medier, rettet mot ungdom. De fleste
unge japanerne er på Internett. Da må også vi
være der.

Tirsdag: Be for sendingene til det unådde
malinkéfolket i Vest-Afrika. Gjennom
dramatiserte bibelfortellinger når vi både
barn og voksne med evangeliet.

Tirsdag: Be for Abdoulaye Sangho, regional
leder for vår partner TWR i Vest- og SentralAfrika. Dette er den mest unådde regionen i
Afrika, med mer enn 500 unådde folkegrupper.
Be om visdom, helse og styrke i hans tjeneste.

Onsdag: Gjennom TV-sendinger når
vi millioner av arabisktalende barn og
deres foreldre med et budskap om Guds
kjærlighet. Takk Gud for denne muligheten.
Torsdag: Be for «Håpets Kvinner» og
alle frivillige som er med og bidrar på
ulike måter. Be for forberedelsene til
kvinneweekenden som planlegges våren
2021.
Fredag: Be for «Håpets Kvinner»-prosjektene
i Sentral-Asia. Be for de mange kvinner
som lever i undertrykkelse og åndelig nød.
Be om at Gud vil berøre dem gjennom
radioprogrammene.
Lørdag: Be for styret og ledelsen i Norea. Be
om visdom til å ta rette og kloke avgjørelser
i året som ligger foran. Be om at Norea får
være det redskapet Gud ønsker vi skal være.
Søndag: Be om at Norea skal nå ut gjennom
musikk, konserter, nettradioer, TV-program
og andre publikasjoner. Be om at vi skal
få være til velsignelse både nasjonalt og
internasjonalt.

Onsdag: Be for vårt mediearbeid rettet mot
en unådd folkegruppe i Indonesia. Be for vår
indonesiske partner Studio Sentosa som driver
dette prosjektet lokalt.
Torsdag: Be for alle medarbeidere og frivillige
i Norea. Be om beskyttelse for hver enkelt og
deres familier.
Fredag: Be for Kanal 10 som er en viktig
plattform for å nå ut med våre TV-program.
Be om visdom til å finne nye, gode
samarbeidspartnere for å nå lenger ut i Norge.

HØSTEN 2020

Takk for at du ber for oss
Vi ønsker å dele det gode budskap inn
i verdens mørkeste avkroker, da kan vi
forvente at onde krefter vil motarbeide oss.
Det er så viktig at du ber for oss og våre
partnere, og ikke minst alle våre lyttere
og seere.
Vi vil gjerne be for deg
Ta gjerne kontakt på vår forbønnstelefon som
er åpen hver fredag fra kl. 09.00 til 11.00.
Ring oss på nr. 38 14 50 20, send en melding
på post@norea.no eller via Facebook. Så
vil vi ta det med i vår forbønnstund fredag
ettermiddag. Alle henvendelser behandles
konfidensielt.
Denne filmen på bare 1 minutt viser en
kvinnes tanker bak sløret. Gå inn på
kameraet på mobilen din og hold det over
firkanten, så får du se hva det vi gjør kan bety
for muslimske kvinner.

Lørdag: Be om beskyttelse for personell og
installasjoner til radiosenderne vi bruker flere
steder i verden. Disse er helt avgjørende for
at kristne radiosendinger når inn i lukkede
områder.
Søndag: Be om arbeidsglede, godt arbeidsfelleskap og visdom for hele Noreastaben.
Be om Guds beskyttelse.

I bønn
med
Norea
For jeg har grepet din høyre hånd
og sier til deg: Vær ikke redd! Jeg
hjelper deg.»
(Jesaja 41:13)

MEDIEMISJON
Telefon: 38 14 50 20
norea.no

MEDIEMISJON

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Mandag: Be om at vårt teologiske
opplæringsprogram SOTA i Kina må være
til hjelp for kinesiske kristne i å bringe
evangeliet ut til sine unådde landsmenn.

Mandag: Be for prosjektet vårt i Kina, der vi
bruker dramatiserte bibelhistorier for å formidle
evangeliet på morsmålet til en helt unådd
folkegruppe.

Mandag: Be for vår partner Frelsens Røst
på Taiwan. Be for lederen, Brad Yu, og be
om at de må lykkes med å finne flere lokale
partnere som kan bære arbeidet økonomisk
i framtiden.

Mandag: Be for radiosendingene våre til
Nord-Korea. Be om beskyttelse for dem som
lytter med fare for eget liv.

Tirsdag: For første gang på flere tiår kan
eritreere nå besøke sine naboer i Etiopia. Be
om varig fred og be om at våre radioprogram
vil være til oppmuntring og trøst for mange
lyttere.

Tirsdag: Be for vår partner «Evangeliets Røst» i
Etiopia. Be om visdom når vi nå satser sterkere
mot en ny unådd folkegruppe i landet.

Onsdag: Be for vår TV-partner i Midtøsten og
deres programmer på arabisk. Sendingene
kan sees av mer enn 90 prosent av
innbyggerne i Midtøsten og Nord-Afrika.
Torsdag: Be for Norepastorene Asbjørn
Kvalbein og Svein Anton Hansen. Be om
visdom og arbeidsglede i deres forkynnelse
gjennom radio, TV og internett.
Fredag: Be for «Troens Menn» - prosjektet i
Japan. Be om at mange nye mannsgrupper
kan etableres og at radiosendingene berører
japanske menn.
Lørdag: Be for «Håpets Kvinner» - prosjektet
på arabisk. Be om at kvinner over hele den
arabiske verden skal nås med evangeliet
gjennom radio.
Søndag: Be for Noreas mange samarbeidspartnere både i Norge og internasjonalt. Be
også om beskyttelse for Norea-staben.

Onsdag: Be om beskyttelse for vår TV-partner
som sender TV-program til Iran og Afghanistan
(SAT-7 Pars). Be om at seerne må møte Jesus.
Torsdag: Be om at vi kan tenne mennesker i
brann for misjon til de unådde på Noreahelgen
den 6. – 8. november.
Fredag: Be for «Håpets Kvinner» - prosjektet
i Albania. Be om visdom, mot og styrke for
lederen Ledi Hebibasi og hennes stab.
Lørdag: Be for vår nye radiopartner i Tyrkia,
Radio Shema og TWR. Be om at mange unådde
tyrkere skal nås med evangeliet.
Søndag: Be for Noreas givere og forbedere. Be
om at de må få kjenne glede og velsignelse over
å få være med i det store arbeidet.

Tirsdag: Be for vår somaliske radioteaterserie i Øst-Afrika som distribueres gjennom
mediespillere. Serien produseres av en lokal
partner.

Tirsdag: Be om at radioprogrammet
«Hjertespråket» vil være som en
«pastor» for det unådde mahoufolket
i Elfenbenskysten. Mange bor i
avsidesliggende områder.

Onsdag: Be for vår TV-partner i Tyrkia og
programmene deres. Be om trygghet for alle
som arbeider i kanalen og for deres familier.

Onsdag: Be for Rita El- Mounayer som er
direktør for SAT-7, vår TV-partner i Midtøsten.
Be om visdom, kraft og god helse for henne
og resten av ledelsen.

Torsdag: Be for «Troens Menn» - prosjektet
og mannsgruppene som etableres i Norge.
Be om at norske menn blir berørt av Gud, og
at flere menn blir kalt til å starte nye grupper.

Torsdag: Be for «Good News»- et arbeid her
i Norge blant innvandrere og flyktninger fra
unådde folkeslag. Be både for appen og for
podkasten.

Fredag: Be for «Håpets Kvinner» - prosjektet
i Tanzania og på Zanzibar. Be for Joyce
Malima som leder dette arbeidet.

Fredag: Be for «Troens Menn» - prosjektet
i Albania. Be om at Gud berører og kaller
albanske menn til å ta åndelig ansvar i hjem
og menighet.

Lørdag: Be for Peggy Banks, internasjonal
leder for Håpets Kvinner, og for Lauren Libby
som er øverste leder for vår partner TWR. Be
om visdom, helse og arbeidsglede.
Søndag: Be for Norea-ambassadør Morten
Samuelsen. Be om at han gjennom sin sang
og musikk får berøre og inspirere mange.

Lørdag: Be for prosjektet «Weekly Insights»
sammen med Caspari i Israel. Be om
at barne- og ungdomsledere gjennom
dette skal bli bedre utrustet til å formidle
evangeliet i menighetene sine.
Søndag: Be for Noreas møtevirksomhet. Be
om åpne dører og be om beskyttelse for de
av våre medarbeidere som er ute på reise.

