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TV gir håp for
rusavhengige i Iran
Les mer på s. 9
– Spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag

For en tid som denne…
Av: Harald Endresen
Husker du historien fra Bibelen om Ester, den vakre
jødiske kvinnen som ble dronning til kong Xerxes i
Persia. Da folket hennes ble truet på livet, måtte hun
ta et vanskelig valg: Å gå ubedt inn i kongens hall for å
be kongen stanse folkemordet kunne resultere i at hun
ble hugget ned på stedet. Lot hun være å gripe inn ville
hun berge livet men miste sitt folk. Mens hun vurderte
dette, kom fosterfaren hennes, Mordekai, med de kjente
ordene:
«Hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid
som denne at du har fått dronningverdigheten»
(Ester 4:14)
Ester valgte å brukt sin posisjon til å berge sitt folk
Du og jeg bor i Norge, et velfungerende samfunn, en
sterk kirke, og de fleste har god økonomi og husly, mat
og klær. Vi er på en måte konger og dronninger i et av
verdens rikeste land. Spørsmålet vi må stille oss er det
samme som Ester fikk:
Hvem vet om det ikke er for en tid som denne vi har fått
vår rikdom og verdighet?

I dette bladet kan du lese
hvordan vi når inn til
mennesker bak stengte
grenser via TV, radio
og Internett. Gode TVprogrammer bidrar til å
hjelpe iranere som sliter
med narkotika. Våre
mediepartnere formidler
gripende historier om
hvordan kristne holder
ut tortur, og bruker tiden
i fengsel til få med seg
flere på veien. Gjennom
radioprogrammer får
kvinner sin verdighet tilbake.
De forstår at om samfunnet trykker dem ned, så løfter
Jesus dem opp. De er Guds dyrebare døtre.
Du som får dette bladet er med på å bære evangeliet
videre til de som enda ikke har hørt. Jeg synes du bruker
din tid og posisjon godt, akkurat som dronning Ester.
Med din hjelp når vi mennesker svært få andre kan nå. Vi
håper dette bladet kan inspirere deg til å bli med videre.
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Fordi du gav...
…dannes nye mannsgrupper i
Japan

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

Det begynte forsiktig med tre
karer i en liten menighet. De gikk
gjennom bøkene i Troens Menn, og
ble begeistrede disipler for Jesus.
Nå har vi en dyktig koordinator på
plass, Ruyuichi Tsubuku. Han er
nasjonal leder for arbeidet, og har
satt seg store mål for de kommende
årene. Vår støtte bidrar til bøker,
lønn og reisekostnader. På sikt er det
meningen at prosjektet skal bære seg
selv gjennom boksalget. Nå er flere
mannsgrupper i full gang, og antallet
vokser raskt.

…kan vi sende over en halv
million kr til ofrene i Beirut

Beirut. Foto: Elie Hayek

Noreas TV-partner SAT-7 var på
lufta bare timer etter eksplosjonen
i Beirut. Deres direktesendinger
med mulighet for å ringe inn sine
historier, få forbønn og trøst har
vist seg å gi nytt mot og håp til den
hardt prøvede befolkningen i det lille
landet Libanon. Norea besluttet å
kjøre en ekstraordinær innsamling til
disse viktige TV-sendingene. Fortsatt
kommer det gaver, og så langt har vi
passert en halv million kroner!

…gir vi tusener håp gjennom
radiosendinger i Tyrkia.

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

Gjennom vår partner Radio Shema
når vi over 14 millioner mennesker i
fire av Tyrkias største byer. Mange tar
kontakt med kanalen, ber om hjelp
til sin tro, vil vite mer om kristen
tro eller rett og slett ønsker noen
å snakke med. I programmene får
tyrkere vite at kristendommen ikke
er en vestlig religion, men faktisk var
hovedreligionen i Tyrkia rundt år 500,
da den katedralen Haga Sophia ble
bygd. Dette var ca 100 år før Islam så
dagens lys.

TILBAKEMELDINGER >>
Kvinne fra Sulawesi, Indonesia
Gud velsigne dere. Da jeg var liten gikk
jeg på søndagsskole og lærte om Jesus.
Men så ble foreldrene mine skilt, og
da gikk min mor tilbake til Islam. Hun
sa at Jesus egentlig ikke er Gud. Jeg er
forvirret, og vil gjerne spørre dere: Er det
sant at Jesus ikke er Gud? Tusen takk.
Mann fra Kupang, Indonesia
Hei fru Hanny Alfons (ansatt hos
Noreas partner Studio Sentosa). Min
kone lytter til radioprogrammene deres
hver dag. Tidligere likte jeg det ikke,
men av en eller annen grunn var jeg
ute av stand til å reise meg i dag, og ble
derfor tvunget til å høre på programmet
deres. Mens jeg lyttet, begynte jeg
å gråte. Jeg oppdaget at livet mitt
var skittent og urent, og ikke etter
Guds vilje. Etter å ha lyttet til talen i
programmet, ba jeg om nåde der jeg
satt. Vil Gud tilgi meg? Jeg vil at mitt liv
skal bli forvandlet av Gud. Hjelp meg!
Mann fra Manado, Indonesia
Hei, jeg heter Rudi, og er en pensjonert
soldat. Fordi jeg ofte var på oppdrag
borte fra hjemmet, familien og kona,
begynte jeg å besøke prostituerte. Etter
hvert ble jeg sex-avhengig. Etter at jeg
ble pensjonert var jeg aktiv i kirken og
gikk på gudstjeneste, men tankene mine
dreide seg om porno. I dag handlet
forkynnelsen om å bli fornyet i sitt
sinn og født på ny. Jeg har lyst til å bli
født på ny, så mitt hjerte kan bli rolig.
Hvordan gjør jeg det?
Mann fra Kalimantan, Indonesia
Guds fred. Jeg er veldig takknemlig,
for det dere delte fra Guds Ord har
ransaket meg. Jeg ber om Guds
tilgivelse fordi jeg har vært så slem
mot kona. Hver gang jeg ble sint, slo
jeg henne. Til slutt forlot hun meg. Jeg
begynte å be, og takk til Gud, hun kom
tilbake etter fire måneder. Mitt hus er
gjenoppreist av Gud. Hver dag lytter vi
til radioprogrammet deres. Gud velsigne
dere!
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Pandemien skaper nye
muligheter i Midtøsten
– Jeg frykter døden! Jeg er
bare 20 år, men jeg føler at
døden er et svart spøkelse
som hjemsøker meg uansett
hvor jeg går. En dag kom
jeg over deres Facebookside. Jeg lyttet til en episode
om Corona-epidemien, og
etterpå kjente jeg på fred
og trygghet. Freden varte
ikke så lenge, så jeg tenkte
at jeg kanskje kunne dele
denne frykten jeg kjenner på
med dere. Kanskje dere kan
hjelpe meg?

Illustrasjonsbilde.

Av: Elisabeth L. Sæth
Det plinger i innboksen på
Messenger. Det er Amina som
skriver. 20-åringen kjenner på frykten
og usikkerheten som epidemien har
ført med seg. Temaet og spørsmålene
er ikke ukjente for Håpets Kvinnerteamet i Midtøsten.
– Den langvarige nedstengningen
av samfunnet har fått mange til å
stoppe opp og tenke, forteller Joud,
mangeårig programprodusent for
programmet.
Vi har tatt kontakt for å høre hvordan
det står til i disse vanskelige tidene.
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Pandemien fører til økt usikkerhet
– Frykten og usikkerheten som mange
kjenner på nå, tror jeg er noe alle mer
eller mindre kan kjenne seg igjen i.
Vi har lett for å engste oss også i
«vanlige tider». Vi bekymrer oss for
familien, barna våre og ekteskapene
våre. Men med alt som nå skjer, og
som vi ikke har kontroll på, er frykten
fordoblet – ja, kanskje tredoblet.
Mange dveler nå ved eksistensielle
spørsmål. Er dette verdens ende?
Hva skjer med meg når jeg dør?
Men det er ikke bare de store sakene
som opptar oss i denne tiden.

Mange kjenner også på usikkerhet
knyttet til ekteskapskonflikter,
barneoppdragelse og økonomiske
utfordringer.
Karantenetid er tenketid
Joud forteller at dette kommer til
uttrykk gjennom meldinger og
kommentarer på Håpets Kvinners
Facebookside og andre sosiale
medieplattformer. – Selv har jeg fått
oppleve at det kun er i Jesus jeg har
funnet fred, sier hun. – Det er bare
han som kan gi meg styrke midt i alt
dette kaoset. Hun og familien har

TILBAKEMELDINGER
FRA HÅPETS KVINNER I
MIDTØSTEN: >>
Najiba fra Marokko lytter til et program
med tittelen «Pandemien»
Jeg har vært livredd på grunn av viruset.
Spesielt når jeg tenker på barna mine
og hvor sårbare de er. Ingen her hjemme
hjelper meg økonomisk, og jeg kjenner
meg helt alene med ansvaret. Jeg er
ikke kristen, men dere fortalte så fint
om hvordan Jesus ikke bare frelser oss
fra virus, men også fra våre synder.
Det gjorde at jeg fikk en slags fred. Nå
lurer jeg på hvordan jeg og barna mine
kan bli reddet, og hvordan kan Jesus
hjelpe meg? Jeg er alltid så usikker og
bekymret.
Covid-19 har spredd seg til store deler av verden. Foto: Martin Sanchez.

vært pålagt å sitte i karantene i lange
perioder dette året. – Midt i frykten
og mørket vi opplever akkurat nå, har
Gud lagt på hjertet mitt at det er håp.
Dette er det jeg ønsker å formidle til
kvinner gjennom radioprogrammene,
avslutter Joud. Hun har laget en ny
serie, basert på alle spørsmålene
som blir stilt på sosiale medier. Hun
erfarer at mange er trøtte, og at de
trenger et trøstende budskap.
Programmene er ofte første steg
til lengre samtaler med dem som
tar kontakt via sosiale medier. For
20 år gamle Amina ble kontakten
på Facebook begynnelsen på en
trosreise. Teamet fortalte henne mer
om Jesus, og hun skrev ivrig tilbake:
– Mener du Jesus (Isa)? Kan han
frelse meg fra evig død? Men, er ikke
han bare en profet? Dere må fortelle
meg mer!
Det gjorde de, og her er svaret
hennes: – Jesus ser ut til å være
en vei ut av frykten for meg. Jeg
har elsket ham siden jeg var ei
lita jente. Jeg elsker historiene om
ham, miraklene og beretningen om
hvordan han ble født. Men jeg visste
ikke at han kunne frelse meg fra evig
død. Kan dere være så snille og be

Joud er programleder for Håpets Kvinner i
Midtøsten, og var med på Norea Håpets Kvinnerkonferansen i 2018.
Foto: Linda Torkelsen

for meg, og at jeg må bli frelst? Jeg
ønsker så inderlig at Jesus skal være
min Herre og min venn i hverdagen.
Du kan høre en lengre samtale med
Joud i programmet «Håpets Kvinner»
som du finner på norea.no. Klikk deg
inn på Arbeid i Norge og videre inn på
Kvinnearbeid. Der finner du podcastserien «Håpets Kvinner».

Etter at oppfølgingsteamet svarte på
spørsmålene hennes, og fortalte mer
om Jesu frelsesverk, svarte Najibe:
–Wow, kan Jesus virkelig gjøre så mye?
For å være helt ærlig så er dette helt
nytt for meg. Jeg vet at min religion
ikke kan gi meg dette, heller ikke
Muhammed, vår profet. Men hvordan
kan jeg forholde meg til alt dette uten
å fornærme familien vår? Jeg vil så
gjerne tro at jeg kan bli båret gjennom
vanskelighetene, og jeg ønsker å tro
at Gud kan ordne et sted for meg i
Himmelen.
Oppfølgingsteamet tok kontakt med
henne igjen, og de fikk deretter denne
meldingen:
Jeg ønsker å ta imot din Jesus, og jeg
ønsker å tro på ham, men mannen min
sier at jeg er gal. Kan du være så snill
å be for meg om at jeg tar den rette
avgjørelsen? Jeg ønsker å være fryktløs
sammen med Jesus.
Salma fra Saudi-Arabia
I mitt land har jeg aldri følt meg unik
eller spesiell som kvinne, men dere
forteller at Gud skapte meg. Jeg ønsker
å få vite mer om dette.
Kvinne fra Marokko
Jeg elsker programmet deres, og jeg
vil fortelle vennene mine om dere. Jeg
opplever nemlig at det er annerledes
enn andre ting jeg har hørt. Jeg håper at
dere vil ta imot meg som en venn, selv
om jeg er muslim.
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Iransk pastor overgav
seg frivillig

Kristne i Iran har det ofte svært tøft, og mange utsettes for brutal tortur i landets
beryktede fengsler. Omeed Jouyandé, en kristen iraner, deler sine tanker etter å ha
sett Farshid Fathi sitt vitnesbyrd i programmet Insiders fra Noreas TV-partner i
Iran og Afghanistan.
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Av: Brit Kari Urdal
Foto: SAT-7
Det jeg la mest merke til i samtalen
mellom programlederne og Farshid,
var måten han opptrådte på. Han
framstod ikke som en mann som
hadde tilbrakt fem år i iransk fengsel.
Jeg kjenner politiske fanger som har
vært fengslet for sin overbevisning.
De framstår ofte som ofre, og de
omgir seg gjerne med en egen
«aura». Farshid bærer preg av å ha
erfart Jesu løfte om å være med sine
alle dager inntil verdens ende (Matt.
28, 20).
På spørsmålet om hva som holdt
han oppe i fengselet gjennom fem år,
svarer han:
– Det var fellesskapet med Den
Hellige Ånd som holdt meg
oppe. Han gav meg den dypeste
oppmuntring og fred. Jeg fikk smake
nåden på en ny måte. Dette styrket
meg.
Flukt eller fengsel
Et annet forunderlig aspekt ved
Farshids historie er valget han gjorde
i forkant av arrestasjonen.
– Jeg og familien bodde hos
svigermor. Vi visste ikke at
myndighetene planla å angripe og
arrestere alle pastorene som hadde
tjeneste i de ulike huskirkene. De
dukket opp kl. 6 om morgenen og
arresterte min svigermor og svoger
som begge hadde en tjeneste i kirken.
Farshid var i sikkerhetspolitiets
varetekt i flere timer før de omsider
lot ham gå. De visste ikke da at han
var den ledende pastoren i kirka.
Dette gjorde det mulig for Farshid
å få tak i sin konfiskerte telefon og
slette navnene til de kristne han
hadde på lista si.
Noen få minutter senere ble
han oppringt fra sitt eget
hjemmenummer. Sikkerhetspolitiet
hadde brutt seg inn i huset hans. De
ringte nå og bad ham om å overgi
seg.

TILBAKEMELDINGER
SAT-7 ARABISK >>
Cynthia fra Marocco
– Takk for rådene dere gir i programmet
«The Coach». Jeg lærer mye. Jeg
forandrer meg stadig i måten jeg
behandler barna mine på.

Farshid Fathi var
gjest i et TV-prog
ram på SAT-7
PARS.

Det var fellesskapet
med Den Hellige
Ånd som holdt meg oppe.
Han gav meg den dypeste
oppmuntring og fred. Jeg
fikk smake nåden på en ny
måte. Dette styrket meg.
– For meg var dette et
skjebnesvangert øyeblikk, forteller
Farshid. – Jeg måtte velge mellom å
gå i skjul, eller, som hovedpastor og
grunnlegger av huskirke-fellesskapet,
gå i fengsel og dele lidelsen med
mine brødre. Jeg valgte det siste, og
tok farvel med mine barn. Jeg kunne
naturligvis ikke redde mine kristne
søsken, men jeg kunne i det minste
følge med dem i deres lidelser.
Politioffiserene, og senere de som
avhørte Farshid, var forvirret. De
hadde regnet med at han ville stikke
av, og de undret seg over hvorfor han
kom tilbake. Farshid svarte at han
ikke hadde gjort noe galt, og at han
ikke trengte å flykte fra noen straff.
Framtidshåp
Farshid Fathi har betalt en høy pris
for sin tro. Lidelsen kristne fanger i
Iran opplever er tung å bære. Vi som
bor i den frie verden tar det ofte som
en selvfølge at vi skal kunne møtes
og ha fellesskap med hverandre uten
fare for represalier. Vi har riktignok

Ameena fra Storbritannia
– Jeg er fra Egypt, men har bosatt meg
i Storbritannia. Jeg vil takke for alt dere
sender. Dere hjelper oss til å bli bedre
mødre og fedre og oppdra en sunnere
generasjon. Gud velsigne dere!
Rawan, kvinne
– Å, Herre Jesus Kristus. Vi ber sammen
for Beirut om legedom og trøst for
knuste hjerter til dem som har mistet
sine kjære.
Dana fra Egypt:
– Takk for forbønn. Jeg spurte tidligere
om dere ville be for mannen min og
hans hjerteproblemer. Han er mye
bedre nå, og trenger ikke operasjon
likevel. Lovet være Herren. Gud velsigne
dere.
Sereena fra Egypt som har sett på
programmet «The Coach»
– Takk for at dere gir meg håp om at
både jeg og barna mine kan forandre
oss. Nå ser jeg fruktene av det jeg har
lært gjennom TV-sendingene. Tusen
takk!
Maarouf, mann som har sett på
programmet «From Heart to Heart»
etter eksplosjonen i Beirut
– Må Gud velsigne dere rikt i tjenesten
for å gi trøst, ikke bare til Libanon. Vi
merker det alle. Herren beskytter SAT-7,
og programmene vil alltid være en
velsignelse for alle som ser og hører på.
Jesus er med dere.
Bahga, kvinne som så programmet
«From Heart to Heart» etter
eksplosjonen i Beirut
– Vi ber for alle som jobber i SAT-7.
Hjertene våre er med dere. Vi ber om
at Herren gjør mirakler i Beirut. Vi ber
om at Han frelser sjeler, og at Han vil
gi dere et nytt land og hjelpe dere til å
bygge opp igjen et enda bedre Beirut.
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fått en smak av restriksjoner i løpet
av korona-tiden, men normalt tar
vi det for gitt at vi kan ha fellesskap
med andre kristne. Mange kristne i
Iran har aldri opplevd en slik frihet.
– Fra det tidspunktet da jeg tok imot
Jesus for 24 år siden, visste jeg at
forfølgelse ville komme, sier Farshid.
– Slik er det for alle med islamsk
bakgrunn som tar imot Jesus. Herren
selv sa det slik: I denne verden vil
dere ha trengsel. Derfor var det ingen
overraskelse at jeg den dagen ble
arrestert.
Fengselet var en uventet mulighet
Farshid forteller at tiden i fengselet
gav ham en uventet mulighet.
De kristne fangene kunne møte
hverandre og ha et åndelig fellesskap.
– Hver søndag kom fire kjære venner
til min køye som var det eneste
private stedet i hele fengselet,
forklarer Farshid. – Se for deg køya
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mi: 1,9 m lang, 80 cm bred og 70 cm
høy. Her satt vi fem menn mer eller
mindre oppå hverandre. Vi hadde
laget vår egen sangbok ut fra hvilke
sanger den enkelte av oss klarte å
huske. Heldigvis hadde vi også fått
med oss biblene våre. Vi studerte
Ordet og bad sammen. I denne køya
hadde vi åndelig fellesskap. Dette ble
vår kirke. Av og til dro bønnen ut så
lenge at beina mine sovnet fordi noen
satt på dem. Da måtte jeg hviske
forsiktig: – Kan du være så snill å
flytte deg litt, broder!
En annen fin ting var Farshids
erfaring med å dele celle med kristne,
bahaier, ateister og muslimer – alle
fengslet for sin tro. Alle fangene var
vennlige og støttet hverandre. Farshid
beskriver dette som «et bilde på det
framtidige Iran» der all mistro som
tiår med politisk, sosial og religiøs
splittelse har skapt, vil bli borte.

Be for alle som er i fengsel fordi de
bekjenner Jesu navn. Be om at de,
i likhet med Farshid, får kjenne og
erfare Guds nærvær. Det er han som
har gitt løftet: Se, Guds bolig er hos
menneskene. Han skal bo hos dem,
og de skal være hans folk, og Gud selv
skal være hos dem. Han skal være deres
Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra
deres øyne (Joh.åp.21, 3-4).
OMEED JOUYANDÉ

Omeed Jouyandé, fortatter av
denne artikkelen, vokste opp
som ateist. Inspirert av C. S.
Lewis sitt forfatterskap ble
han en kristen i 1980-årene.
Han ble født i Iran, men
som tenåring flyttet han til
Storbritannia. Der bor han nå
sammen med kone og to barn.
Omeed skriver og oversetter
for SAT-7.

HÅP FOR RUSAVHENGIGE
Ifølge Noreas TV-partner, SAT-7, er mer enn 2
millioner av Irans innbyggere avhengige av narkotika.
Det er det høyeste antall misbrukere i verden, sett
i forhold til folketallet. Mange rusavhengige får nå
hjelp gjennom de kristne TV-sendingene som Norea
er med på å finansiere.
Av: Harald Endresen
I et land med stor arbeidsledighet
og forbud mot alkohol, blir narkotika
ofte en flukt fra en vanskelig hverdag.
Nabolandet Afghanistan bugner
av kokain-plantasjer, så tilgangen
er god. Mange selger narkotika i et
forsøk på å komme ut av fattigdom.
TV-drama om stoffmisbruk
SAT-7 har grepet fatt i dette
nasjonale problemet gjennom flere
programserier. Et av programmene er
et TV-drama kalt Sumpen der Omid
Ahangar, en kjent iransk skuespiller,
deltar. Historien tar utgangspunkt i
et vennskap mellom en journalist og
en tidligere stoffmisbruker, Nader,
som har mistet alt. Dramaserien
løfter frem hvordan Gud kan
forvandle et destruktivt mønster til
noe vakkert.

Lyden av håp
I et dokumentarprogram forteller
stoffmisbrukere sine historier. I et
annet ukentlig direktesendt program,
Lyden av håp, formidles fakta og
kunnskap omkring stoffmisbruk
og dets grufulle konsekvenser
for misbrukeren og omgivelsene.
Programlederen er Miltan Danil,
en iransk pastor som selv var
stoffmisbruker. En hovedhensikt
med programmet er å kommunisere
direkte med seerne. Pastor Miltan
oppmuntrer dem til å dele sine
erfaringer og fortelle om sin egen
situasjon. Han ønsker å hjelpe seerne
til å forstå seg selv, og vurdere sitt
forhold til Gud. Pastoren sier det slik:
–Jeg ønsker å se mennesker sette
sitt håp til Herren Jesus i stedet for
heroin, og la ham helbrede dem og
Iran::
• 83 millioner innbyggere
• 99,4 % muslimer
• Under 1 % kristne
• 2 millioner avhengige av
narkotika

Narkotika er et stort problem i Iran, men våre
TV-sendinger hjelper mange i frihet gjennom troen
på Jesus.

sette dem i frihet. Vær med å be om
at jeg kan tjene Gud med visdom og
makt, og gi ære til Hans navn. Be
om at jeg kan tjene mine narkomane
landsmenn med kjærlighet og
omsorg, og be om frihet for Iran.
Noreas TV-partner mottar svært
mange henvendelser fra seere som
sliter med narkotika. Mange vitner
om at TV-programmet Lyden av Håp
har bidratt til å forvandle deres liv. En
seer skrev nylig:
– Hver dag takker jeg Gud for dere,
og spesielt deg, broder Miltan.
Akkurat som tittelen på programmet
ditt, Lyden av håp, så er du en håpets
stemme for oss. Jeg vil så gjerne
takke og si jeg setter stor pris på deg.
Jeg er i en fortvilet situasjon, men du
er en bror som gir meg håp midt i
mitt strev.
Tre ulike typer program, men ett
og samme mål: Gi mennesker som
søker etter et meningsfullt liv, frihet i
Jesus i stedet for flukt i narkotikarus.
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Enorm pågang for
Skole-TV i Midtøsten
Noreas TV-partner i Midtøsten, SAT-7 KIDS, tilbyr skoleTV i basisfagene. Programmene har flere millioner faste
seere både gjennom TV-sendinger og på sosiale medier
som Facebook og Youtube. Skole-TV har lenge vært
populært, men etter at Coivd-19 brøt ut har kommentarstrømmen fra seere fordoblet seg.
Av: Harald Endresen
–Skole-TV får meg til å føle meg
trygg, og jeg føler det som om jeg
er hjemme siden det er på arabisk.
Dette skriver Dalia fra Egypt.
–Jeg elsker programmet Pusle, og
jeg ble rørt av historiene om barna,
særlig de som slår fast at de har rett
til skolegang, til å leke, og å leve!
Deres pedagogiske undervisning er
nyttig, og jeg føler meg trygg når
datteren min ser på deres kanal.
Dalias respons er en av mange etter

at de begynte å sende musikkvideoer
og korte videoklipp med kunngjøringer om tema som berører
barne-ekteskap og beskyttelse fra
vold. Leder for Skole-TV, Juliana Sfeir,
forteller at de begynte med slike
kunngjøringer etter at barn deltok
i programmene. Vi forstod at de
visste ikke om sine grunnleggende
rettigheter som for eksempel rett til
å leke, å leve, trygghet og frihet til å
få være barn. Etter at de hadde sendt
en musikkvideo om tidlig ekteskap,
skrev en seer til dem og fortalte

at den sangen beskrev akkurat det
hun hadde gått gjennom da hun ble
tvunget til å gifte seg som barn.
De har også sendt andre programmer
myntet på foreldre. Her griper de
fatt i ulike tema som vi alle går
gjennom: Covid-19, forholdsregler, og
hverdagstips.
Lærerne lar seg ikke stanse av
Covid-19
Dessverre har Covid-19 tvunget dem
til å stanse nye produksjoner av
undervisningsprogrammene i studio,
men lærerne i matematikk, vitenskap,
arabisk, engelsk og fransk lar seg ikke
stoppe av den grunn. De har rigget
seg til i sine hjem, og har undervist
via Facebook og Youtube. Tusenvis
av seere følger dem, kommer med
spørsmål og gir svar til spørsmål i
undervisningen.
Troverdig kilde i Midtøsten
SAT-7 hadde en visjon om skoleTV lenge før Covid-19 kom. De
var allerede på lufta med skjermundervisning, og har blitt til
velsignelse for millioner av barn,
unge og foreldre over hele Midtøsten.
Etter mange års iherdig arbeid,
sannferdig formidling, historier og
stor kompetanse har Noreas TVpartner etablert seg som en troverdig
kilde i Midtøsten.
Mange seere uttrykker stor
takknemlighet. Abdo fra Algerie
skriver for eksempel at hun følger
engelskundervisningen, og har
allerede blitt mye bedre i lesing.

Skole-TV får meg til
å føle meg trygg, og
jeg føler det som om jeg er
hjemme siden det er på
arabisk.
Juliana Sfeir (i grønn topp) sammen med noen av
ungdommene som gav henne inspirasjon.
Foto: SAT-7
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Et arbeid i vekst
Av: Per Birkeli, daglig leder
For noen år siden sto jeg på
talestolen på Fjellheim bibelskole i
Tromsø. Jeg var invitert som taler på
et såkalt «kort-kurs», og nå skulle jeg
forsøke å forklare tilhørerne hva slags
organisasjon Norea Mediemisjon
var og hva vi arbeidet med. Mens jeg
sto der og så ut over forsamlingen,
ramlet det plutselig en tanke ned i
hodet mitt: Norea er en spesialenhet
for vanskelige misjonsoppdrag.
Jeg hadde i lengre tid grublet på
hvordan vi kunne lykkes i å snu
en trend med stadig synkende
gaveinntekter. Jeg «tygget» litt på
setningen, og lurte på om jeg våget å
dele den med tilhørerne.
– Dette høres nok litt for militært
ut, tenkte jeg. – Vi er jo ikke akkurat
«Telemarksbataljonen» heller. Jeg
forsøkte i stedet å forklare at Norea
kunne betraktes som en forlenget
arm inn i områder der misjonærene
ikke slipper inn. Jeg fikk imidlertid
ikke fred, og til sist tok jeg mot til
meg og delte tankene mine.
En tanke fra Gud
Slik jeg ser det, var det Gud som la
denne setningen ned i hodet mitt.
Da styret for Norea noe senere var
samlet, dristet jeg meg til å foreslå
at vi skulle bygge Noreas identitet
nettopp rundt dette begrepet. Jeg
var slett ikke sikker på om styret ville
ha syn for forslaget, men innspillet
falt i god jord. Da det etter hvert
skulle utarbeides en ny strategi for
Norea, ble det vedtatt at Noreas kall
er som følger: Å forkynne evangeliet
til de minst nådde folkegruppene
i verden, og gjennom dette bidra
aktivt til å fullføre misjonsoppdraget.
Målsettingen er oppsummert slik:
Norea er en spesialenhet for vanskelige
misjonsoppdrag. Vi skal utbre Guds
rike gjennom aktiv og målrettet bruk

TILBAKEMELDINGER
Khaleel, mann fra Egypt som
kontaktet kanalen etter å ha sett på
programmet «The Coach»
– Må Gud velsigne deg, Dr Maged
(programleder)! Du har lært meg
hvordan jeg bedre kan oppdra mine
døtre og behandle dem på en bedre
måte.
Anonym seer fra Algerie
– Vi her i Algerie ber for ofrene etter
eksplosjonen i Beirut. Må Gud bevare
og beskytte våre brødre og søstre.
Yehia fra Egypt tok kontakt med SAT-7
etter å ha sett programmet «Freedom
Brethren»
– Tusen takk, kjære SAT-7, for at dere
fortsetter å gi oss Guds ord og tjener oss
i våre egne stuer med disse vidunderlige
og åndsfylte sendingene. Må Gud
velsigne dere og utøse sin nåde over
deres liv.

Per Birkeli

av elektroniske og digitale medier,
nasjonalt og internasjonalt. Vi skal vise
omsorg for hele mennesket og forkynne
evangeliet om frelse ved troen på Jesus,
med et særskilt fokus på områder som
er stengt for tradisjonell misjon.
Pilene peker oppover
Etter at det ble vedtatt å skjerpe
profilen, og styrke satsingen blant
unådde/minst nådde folkegrupper,
har pilene stadig pekt oppover.
Gaveinntektene har økt jevnt og trutt,
og stadig flere har valgt å tegne en
avtale om fast givertjeneste til Norea.
Dette har gjort det mulig for oss å
øke støtten til misjonsprosjekter i
andre land. I 2014 ble det overført
ca. 4,3 millioner kroner til slike
prosjekter. I 2021 vil vi etter planen
overføre mer enn 12 millioner kroner
til våre internasjonale partnere!
Jeg vil benytte anledningen til å
sende en varm takk til alle som på
ulike måter står sammen med Norea
i arbeidet. Sammen er vi med på å
fullføre misjonsoppdraget!

Malak, kvinne som ser på
programmet «from Heart to heart»
– Jeg så på programmet etter
eksplosjonen i Beirut, og jeg måtte
bokstavelig talt bøye meg ned oppløst
i tårer. Jeg søkte Guds nærhet og bad
inderlig for dere. Gud velsigne mine
kjære, vakre programledere. Å, hvor jeg
elsker å se på programmene og lytte til
stemmene deres.
Claudia, ei jente fra Egypt, ser
programmet Bible Heroes
– Dette har vært et annerledes år på
grunn av Corona og eksplosjoner i
Midtøsten, men jeg er sikker på vi vil
komme oss gjennom denne tida og at
Gud vil passe på oss.
En kvinne som heter Fima skriver til
SAT-7 KIDS
– Takk for omsorgen og kjærligheten
dere har for oss. Dere er virkelig sanne
vitner og lys for våre barn midt i en
verden som er omgitt av mørke. Må
Gud velsigne dere.
Ehab, en 10 år gammel gutt fra
Marokko, ser programmet A Riddle
and a Story
– Jeg er så glad i dere og har lært så
mye nyttig gjennom programmet A
Riddle and a Story. Jeg liker det så godt!
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MER fokus på de 				
			MINST nådde
De ressursene som brukes for å nå ut til unådde folkeslag med evangeliet er
marginale i forhold til det som brukes på kristent arbeid i områder som allerede
er nådd med evangeliet. Norea Mediemisjon har derfor gjort det til sin fanesak å
bringe evangeliet til unådde folkegrupper.
Av: Martin Birkedal
evangeliet for at Jesus skal få fullført
sin frelsesplan for menneskeheten.

Under en misjons-konferanse på
Fjellhaug Skoler i 1973 bet jeg meg
merke i utsagnet: «Evangelize to
the uttermost in order to bring back
the King» (Ved å spre evangeliet til
alle folkeslag er du med på å bringe
Kongen tilbake). Kallet til å nå ut
til det ytterste av jordens grenser
med evangeliet har brent seg fast i
meg siden da. Vi må videre ut med
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Smertefulle endringer
Når en ny strategi tvinger oss til å
forlate et godt innarbeidet prosjekt,
til fordel for satsing et annet sted, er
det ofte smertefullt. Vi har vært med
på å skape trygghet hos partnere
som ofte har relativt små ressurser,
og over tid er det blitt knyttet sterke
vennskapsbånd. Når så tiden er
kommer for å forlate gamle partnere
og gå videre, oppstår det ofte en
følelse av tap og fortvilelse hos dem.
– Hva gjør vi nå? Dere startet dette
arbeidet sammen med oss. Dere er
vår mor. Dere er vår far... Personlig
kjenner jeg en smerte dypt inne i
hjertet mitt, og jeg har grått mine
modige tårer for meg selv under
disse endringsprosessene.

Nybrottsarbeid i Etiopia
Det hjelper når vi kan si at vi
ikke ønsker å forlate arbeidet i
eksempelvis Etiopia, men at vi gjerne
vil være til stede der fortsatt. Etiopias
mer enn 100 millioner mennesker
er fattige, og det mangler ikke på
utfordringer. Konkurransen med
islam merkes mange steder. Landet
har flere kirkesamfunn, deriblant
Mekane Yesus-kirken med mer enn
10 millioner medlemmer. Samtidig er
det etniske grupper i landet som er
totalt unådde. Vi samarbeider med
våre venner i Etiopia for å nå ut til en
av disse folkegruppene, Afar-folket
nord i landet.
Norsk Luthersk Misjonssamband
har i de senere år dreid arbeidet
mot unådde folkegrupper. Norea
følger sin eierorganisasjon i denne
strategien. I denne prosessen har
vi overlatt arbeidet i Peru og Bolivia
til lokale kirker. Fokus i Japan og
satsingen mot Kina er endret.
Norea har samtidig styrket fokuset
på Sentral-Asia, og i januar 2021
etablerer vi nytt arbeid i India. Paulus
stilte i sin tid følgende retoriske
spørsmål: – Er Herren med oss,
hvem er da imot oss? Med dette
spørsmålet i bunnen jobber Norea
videre for å nå de minst nådde med

Martin har en egen evne til å spre humør og
gi nytt mot til alle han møter, enten det er en
kirkepresident eller en fattig gutt på gata.

evangeliet. Med stolthet kaller vi
oss en Spesialenhet for vanskelige
misjonsoppdrag. Gjennom målrettet
bruk av ulike medier når vi langt
ut, også i områder der hvor ingen
skulle tro at noen kunne forkynne
evangeliet.
Midtøsten og Nord-Afrika
Norea har siden 1998 hatt et
omfattende samarbeid med SAT-7. På
tyrkisk, farsi og arabisk når vi ut med
evangeliet til mennesker i strategiske
områder. Gjennom et mangfold av
programmer er vi på lufta døgnet
rundt, hele året, på fire ulike
satellittkanaler. I tillegg er sendingene
tilgjengelige via Youtube og sosiale
medier. Programmene produseres i
Midtøsten og flere steder i Europa.
Målsettingen er å styrke de kristne i
Midtøsten og Nord-Afrika, og gjøre
evangeliet kjent blant befolkningen i
regionen. Norea øremerker støtten
til SAT-7 til program med evangelisk
innhold.
Midtøsten er en kaotisk del av
verden. Det daglige nyhetsbildet
med krigshandlinger og store
flyktningestrømmer bekrefter dette.
Mange barn hindres i å gå på skole

på grunn av uro og ustabilitet. SAT-7
tilbyr skole-TV for å bidra til at så
mange barn som mulig får tilbud
om grunnleggende utdanning. De
får opplæring i blant annet språk
og matematikk. Da Beirut nylig ble
rammet av en enorm eksplosjon,
ramlet medarbeidere i SAT-7 ut
av kontorstolene sine. Store deler
av Beirut ble lagt i ruiner, men
studioet til SAT-7 fikk heldigvis
bare små skader. Staben bringer
nå trøst og oppmuntring til de
mange forskrekkede og lamslåtte
innbyggerne i Libanon.
Norea står sammen med våre venner
i Beirut både i bønn og praktisk
arbeid. Forrige måned organiserte
vi en innsamling av penger til de
ekstraordinære TV-sendingene
deres. Vi ønsker å trøste, hjelpe,
be og arbeide der det til enhver tid
trengs mest. Når vi gjør det lille vi
kan, sammen med flere andre som
tenker likt, blir det til sammen noe
veldig stort. Sammen med våre
partnere utgjør Norea en forskjell
for mange mennesker. Og den
viktigste forskjellen vi bidrar til, er
at mennesker går over fra døden til
livet. Livet med Jesus.

TILBAKEMELDINGER
Behgat, en gutt som bor i SaudiArabia, skriver til SAT-7 KIDS
– Hei, jeg heter Behgat og er 9 år
gammel. Jeg kommer fra Yemen, men
bor i Saudi-Arabia. Mammaen min og
jeg er så glad i programmene deres, og
særlig skole-tv-sendingene. Kan dere
sende noe fra hjemlandet mitt, Yemen?
En kvinne som heter Zeina skriver til
SAT-7 KIDS
– Takk, SAT-7 KIDS. Dette er den beste
kanalen som finnes. Takk for at dere
oppmuntrer og gleder alle barna som
ser på nå midt i denne vanskelige tida.
Må Gud velsigne dere i arbeidet videre.
En kvinne fra Sudan som heter
Yolande skriver til SAT-7 KIDS
– Gud har satt dere i denne tjenesten
slik at barn i Midtøsten og Sudan kan
lære om Jesus, bli kjent med Ham og
lære å elske Ham. Vi setter stor pris på
dere!
En kvinne som heter Yasmina skriver
til SAT-7 KIDS
– Datteren min Sherry har sett på
programmet Let’s Sing Together
siden hun var liten. Hun var med
i programmet en gang og sang
på telefon, men jeg har dessverre
mistet opptaket jeg hadde av dette
programmet. Nå er hun blitt 15 år.
Siwar, ei jente fra Algerie, ser
programmet Bible Heroes
– Tusen takk! Jeg er så glad i
programmet deres og må få med meg
alt. Jeg er muslim. Dere er fantastiske!
Renalda, ei jente fra Egypt, ser SAT-7
KIDS-programmet Family of Jesus
– Vi setter så stor pris på programmene
på SAT-7 KIDS, og blir både inspirert og
imponert. Både voksne og barn blir rørt
av budskapet som formidles. Må Gud
velsigne dere alle.
Kameel, en mann fra Egypt, skriver
til SAT-7 KIDS-programmet Family of
Jesus
– Kjære alle sammen. Sønnen min ble
fire år for ikke lenge siden. Han er så
glad i dere og jeg ser klart og tydelig
hvordan programmene har en positiv
innvirkning på livet hans.

På de fleste turene i Etiopia har Tesfa
vært sjåfør. Her viser han barna
hvordan radioen tar inn Noreas
radiosendinger til Etiopia.
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Vi bygger bro til tro
Hovedvisjonen til
«Good News Media»
er å bygge bro mellom
kristne nordmenn og
våre nye landsmenn,
slik at samtaler om tro
og liv kan vokse fram.
Sentralt i dette står
rogalendingen Ronny
Myksvoll.
Av: Jostein Sæth

Gode samtaler begynner med
vennskap
For fjorten år siden fikk Ronny
Myksvoll en visjon om å kombinere
filminteressen med misjonærkallet.
Dette førte ham til Øst-Afrika i en
periode på flere år, men det var
først da han kom hjem til Norge at
visjonen for alvor ble realisert. Gud
åpnet da dørene på vidt gap for en
tjeneste der media og misjon går
hånd i hånd. Myksvoll står nå sentralt
i arbeidet med Noreas nye app, Good
News Media, hvor mottoet er «Gode
samtaler begynner med vennskap».
Formuleringen rommer det aller
meste av hva dette prosjektet ønsker
å utrette. De gode samtalene om tro
og liv forutsetter at tillit og vennskap
er etablert. Denne innsikten bygger
på erfaringer fra Øst-Afrika.
I 2012, i Øst-Afrika, etablerte Myksvoll
og hans kenyanske medarbeidere
et arbeid som fikk navnet «Penda
jirani». Det betyr elsk naboen din,
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Ronny Myksvoll

eller elsk din neste. Målet var nettopp
å bevisstgjøre kenyanske kristne på
at de har et ansvar for å elske og vise
omsorg for sine muslimske naboer,
selv om forskjellen både trosmessig
og kulturelt kan være stor. I tillegg
ønsket de å produsere kristent
innhold på et lokalt språk. Arbeidet
rettet seg mot en av de største
unådde folkegruppene i Øst-Afrika.
Teamet laget TV-sendinger og tok
i bruk internett og andre digitale
plattformer.

Nye dører åpner seg
Da Ronny Myksvoll og familien
kom hjem til Norge i 2016, var han
usikker på hvor mye av visjonen
han og det kenyanske teamet hadde
lykkes med å oppfylle. Han skulle
gjerne sett at prosjektet fikk bedre
fotfeste lokalt. Men nå åpnet Gud
helt nye og uventede dører. Myksvoll
kom i kontakt med en kristen mann
her i Norge, som delte de samme
visjonene. Utrolig nok kom han fra
den samme folkegruppen Myksvoll
hadde jobbet med i Øst-Afrika, en
folkegruppe der det finnes svært
få kristne. De to mennene fant fort
tonen, og Penda jirani-konseptet
tok en ny og spennende retning. De
tok i bruk sosiale medier og bygde
en app for å formidle evangeliet til
unådde mennesker, på deres eget
språk. Programmene fikk etter hvert
et betydelig nedslagsfelt, ikke bare i
Norge og Europa, men også i ØstAfrika.
Good News
Norea jobbet samtidig med å utvikle
ressurser for å nå mennesker fra
unådde folkegrupper her i Norge
gjennom digitale medier. Da vi
begynte å snakke sammen i 2018 ble
det fort klart at disse to prosjektene
hadde mye til felles, og det ble laget
en plan for å utvikle appen «Good
News Media».
Tre språkgrupper blinket seg raskt
ut, ettersom de utgjør de største
folkegruppene fra såkalte unådde
folkegrupper i Norge. Arabisk, farsi
og somali. Vi begynte å samle kristne
digitale ressurser fra Noreas ulike
internasjonale partnere, i tillegg til
det vi selv kunne produsere gjennom
samarbeid med kristne fra disse
språkgruppene her i Norge.
Good News-appen er nå etablert som
et konkret verktøy til hjelp for kristne
nordmenn som ønsker å bli utrustet
og utfordret til å møte innvandrere
med Guds kjærlighet og omsorg.
Gjennom appen kan de på den
ene siden selv få tilgang til digitale

TILBAKEMELDINGER
SAT-7 PARS >>
Poya, tenåring fra Iran
– Jeg hilser dere alle i SAT-7 PARS. Jeg
er så glad for de gode programmene
dere lager. Det har nå gått fire år siden
kanalen hjalp meg med å gi livet mitt til
Jesus Kristus.

ressurser som podcaster, videoer,
litteratur og annet som gir dem mer
kunnskap om islam, tverrkulturelle
spørsmål og relasjonsbygging. På den
andre siden kan de også gjennom
appen gi sine innvandrervenner
tilgang til informasjon om kristen tro
på sine morsmål.
– Når jeg i dag ser tilbake i tid,
da jeg drømte om å kombinere
filminteressen min med
evangelisering, ser jeg at det går en
rød tråd gjennom det hele, sier Ronny
Myksvoll. – Selv om mange ting har
blitt annerledes enn jeg så for meg,
får jeg nå i høyeste grad jobbe med
både media og misjon.
Myksvoll er ansatt som
utviklerkonsulent for flerkulturelt
arbeid i Norea. – Jeg drømmer om
at denne appen skal være til hjelp
for enkeltmennesker, sier han. – At
kristne nordmenn skal få hjelp til
å bli mer i frimodige i møte med
mennesker fra andre kulturer.
Drømmen min er at vi på denne
måten skal bygge bro mellom norske
kristne og innvandrere, slik at flere
unådde mennesker skal bli kjent med
Jesus, avslutter Myksvoll.
Good News-appen kan du laste ned
både for android gjennom Goole Play
og iPhone gjennom App store. Du
vil finne en egen instruksjonsvideo
for hvordan du bruker appen når
du har lastet den ned. Dersom du
opplever tekniske problemer eller
andre utfordringer når du bruker
appen, setter vi stor pris på om du tar
kontakt med oss slik at vi kan hjelpe
deg. Goodnews@norea.no

Sharad mann fra Afghanistan
– Takk for at dere svarte på alle
spørsmålene mine. Jeg elsker virkelig
denne TV-kanalen. Jeg ser masse på
programmene og er så takknemlig.
Vær snill å ikke nevne spørsmålene og
meldingene jeg har sendt til dere på TV.
Det vil være for farlig for meg.
Katayun, kvinne fra Iran
– Mitt vitnesbyrd er at jeg vet at
Herren hører mine bønner, beskytter
ektemannen min og meg, og løser oss
fra lenkene. Gud sørger for oss. Kan du
be om at mannen min må få en jobb?
At han kan bli fri fra usikkerhet og få
fred? Amen.
Koorosh, mann fra Iran
– Velsignet er de rene av hjertet, for de
skal se Gud. Jeg ber for dere som dag og
natt tjener Herren Jesus Kristus. Takk
for alt dere gjør. Jeg kjenner meg fylt av
kjærlighet.

Fariborz, mann fra Afghanistan
– Jeg blir aldri lei av å se på SAT7 PARS. Hurra for disse gode og
uvurderlige programmene!
Firooz fra Iran
– For noen uker siden spurte jeg om
forbønn for Alaleh, og dere ba om at
Gud ville berøre hjertet hennes. Ved
Guds nåde gav hun livet sitt til Jesus.
Våre kjære Alaleh er nå en del av vårt
kristne fellesskap!
Yesna, kvinne fra Iran
– Min far var i koma, og jeg ba om
forbønn for ham. Han var virkelig
dårlig, og jeg trodde ikke at han ville bli
bedre. Men ikke bare kom han ut av
koma på mirakuløst vis, han er nå også
ute av senga!
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En bukett fra ørkenen
Det er ikke alltid blomstene vokser der vi forventer å finne dem. Av og til kan de
plukkes på steder vi aldri hadde tenkt å lete. Eli Fuglestad kommer om kort tid ut
med boken «Over en kopp te» på Norea Forlag. Innholdet beskriver hun nettopp
som en blomsterbukett fra ørkenen.
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Av: Brit Kari Urdal
Tapas for troen
Noen av dere kjenner sikkert navnet
hennes igjen fra radioen. De siste
månedene har programposten
«Tapas for troen» vært en del
av Noreas programtilbud. Disse
miniandaktene ble til på den måten
at Eli begynte å sende bibelvers
på SMS til noen venninner. For at
versene skulle være lettere å forstå,
la hun til noen kommentarer som
ble sendt ut sammen med verset.
Etter hvert ble dette til de andaktene
som hun nå deler med oss gjennom
radioen. – Jeg føler det ofte slik at
Gud tar det som er lite og gjør til noe
stort. Det at disse små setningene
plutselig kommer ut «på lufta»
gjør jo at mange flere kan få del i
dem. – Ønsket er at folk skal komme
nærmere Gud, sier Eli, som nå altså
kommer ut med bok.
Over en kopp te
Som nevnt kaller Eli boka si «En
bukett fra ørkenen.» Boka er en
samling av små betraktninger som
har blitt til gjennom hennes vandring
sammen med Gud, mange ganger i
et ørkenlandskap. I mange år strevde
hun med sykdom og var satt på
sidelinjen. – Det var mange tunge
dager og tunge tanker, sier hun. – Jeg
følte meg imidlertid ikke forlatt, men
funnet. Gud var nær med trøst og
oppmuntring. Han var der sammen
med meg i ørkenen, og jeg fikk
erfare det som står i Høysangen 8,5:
«Hvem er hun som kommer opp fra
ødemarken, støttet til sin elskede?»
Jeg skrev jevnlig ned tankene mine
uten at jeg hadde noen plan for hva
det skulle bli til. Gud viste meg at det
skulle bli en bok utav det, men jeg
syntes det var vanskelig å tro det. Jeg
håper nå at stykkene i boken vil bli til
oppmuntring for andre, og at de kan
kjenne hjertet bak ordene som det
står i 2. Kor. 1,4: «Han trøster oss i all
vår nød, så vi skal kunne trøste dem
som er i nød, med den trøst vi selv får
av Gud».

Håpets kvinner
En dag fikk Eli brev fra sin mor i
Vennesla. Det inneholdt Håpets
Kvinner sin bønnekalender, og i
et brev som var vedlagt stod det
at Norea trengte en oversetter til
bønnekalenderen. «Noe for deg?»
hadde mor skrevet i margen. Eli
oversetter nå bønnekalenderen fra
engelsk til norsk hver måned. Dette
ble også starten på samarbeidet med
Norea Håpets Kvinner, som så langt
altså har resultert i andaktsserien
«Tapas for troen» og boken «Over en
kopp te».

Tapas for troen kan du få som
SMS tre ganger i uka. Send SMS
«Norea tapas» til 2065. Du finner
også andaktene på ulike podcastplattformer. Du kan lytte til dem
på nettradioene til Norea, og på
pTro og andre kristne lokalradioer.
Boka kommer for salg i Noreas
nettbutikk i løpet av høsten.
Både andaktene og boka er en del
av Noreas kvinnearbeid, Håpets
Kvinner, som har som mål å
oppmuntre og engasjere kvinner i
ulike deler av verden.

Hvem: Eli Fuglestad, 45 år, fra Nærbø – utflytta
sørlending
Hvor: Bondegård på Nærbø sammen med
smågrisprodusent Roald og tre sønner
Hva: Arbeider som kokk ved Åna kretsfengsel
Hvorfor: Kommer snart med sin første bok
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Glade vinnere
I september foretok Norea en trekning blant alle som enten hadde tegnet avtale om fast givertjeneste eller økt beløpet
på en eksisterende avtale. Den ene premien var to malerier av Anita Aaardalsbakke. Den andre premien var en
nettradio.
Ruth Iren Dyngeland fra Sola vant maleriene. Hun forteller at hun er fast giver fordi Norea er så tydelige
på at det er evangeliet, Guds ord, som skal forkynnes. Ruth Iren er vokst opp med foreldre som lyttet
til Norea, og hun synes det er fint å få støtte en organisasjon som sender ut Ordet til alle verdens
kanter. Arbeidet går imidlertid begge veier. Hun blir selv beriket av å høre vitnesbyrd om hvordan
menneskers liv blir forandret når de tar imot Jesus. Dette taler sterkt inn i hennes eget liv.
Litt lenger nord i landet, i Levanger i Trøndelag, bor Ragnhild Hermstad Olsen. Hun ble
trukket ut som vinner av radioen. Ragnhild forteller om tante Kristine som var en ivrig
Noreavenn, og som var en viktig faktor for at hun selv ble en støttespiller for Norea. For sin
egen del tenker hun at arbeidet er todelt. Hun blir selv velsignet av det hun hører på radioen, og så kan
hun ved sine gaver bidra til at andre mennesker blir frelst.

Noreaweekend 6.-8. november
Hjertelig velkommen til fellesskap og inspirasjon på Gimlekollen, Kristiansand, helga 6.-8. november 2020.
Noreas arbeid i Albania vil på en særskilt måte være i fokus. Ledi Hebibasi og Illirian Gjoni, ledere for Håpets Kvinner
og Troens Menn i Albania, vil gi oss innblikk i tjenesten de står i. Kurt Hjemdal og Noreapastor Svein Anton Hansen vil
forkynne Guds ord.
Det blir som vanlig mye god sang og musikk. Særlig vil vi trekke fram at Norea-ambassadør og sanger, Morten
Samuelsen, blir med oss hele helgen.
Deltakerne må selv ordne med overnatting. Vi har fått en god pris på Scandic Sørlandet, like ved Sørlandssenteret og
Dyreparken. Prisene er 920 kroner for enkeltrom og 1120 kroner for dobbeltrom pr. natt, inkludert frokost. Det er god
bussforbindelse til hotellet fra Kristiansand sentrum og fra Kjevik Lufthavn. Til Gimlekollen Mediesenter er det 13 km.
Stevnepris er 1560 kroner pr person. Dette inkluderer stevneavgift, forfriskninger mellom møtene og lunsj og middag på lørdag.
For mer informasjon kan du ringe oss på 38 14 50 20 eller sende en epost til post@norea.no
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Vi ønsker Åshild Appleyard velkommen
tilbake etter fødselspermisjon
Åshild og mannen Ryan bor på Senumstad i Birkenes. Ekteparet har nå to
nydelige jenter som gjør hverdagen mer og mer travel. Åshild skal jobbe i
administrasjonen, og hun overtar stillingen som kontorkonsulent etter Anne
Margareth Austgulen. Vi håper og ber om en god oppstart.

Vi takker Anne Margareth Austgulen
for 13 års tjeneste i Norea
Anne har vært ansatt som kontorkonsulent, og med sine lederevner og sitt sangtalent har
Anne vært til stor velsignelse for Norea. Hun skriver denne hilsenen:
Februar 2006 ble jeg ansatt i Norea og jeg ble raskt svært begeistret for arbeidet.
Mediemisjon er et unikt verktøy for å nå ut til mennesker med evangeliet. Det
var helt ukjent for meg at så mange mennesker ikke kan nås med tradisjonell
misjonsvirksomhet. Norea har vært en flott arbeidsplass med et godt åndelig
fellesskap hvor alle brenner for det samme, nemlig at hele verden skal få høre
budskapet om Jesus som er verdens frelser. I tillegg er Noreastaben en helt unik stab
med dyktige mennesker som får bruke sine egenskaper og talenter på ulike måter.
Jeg ønsker Guds velsignelse over arbeidet videre og er takknemlig for alt jeg har fått
være med på, og er glad for å kunne støtte dette viktige misjonsarbeidet med fast
givertjeneste!

Møtevirksomhet
Covid-19 har det siste halvåret satt sitt preg også på Norea. Konsert- og møtevirksomheten vår stanset nesten helt
opp i mars. Nå er vi godt i gang igjen, og i høst er flere medarbeidere på reise rundt omkring i landet. Du finner en
komplett oversikt over møtene våre på norea.no, men nedenfor er en liten smakebit. Vi arrangerer konsert-turné
sammen med vår ambassadør Morten Samuelsen fra Trøndelag og nordover til Tromsø:
20. oktober: Melhus bedehus
21. oktober: Utøy Bedehus på Inderøy
22. oktober: Saltdalen Kirke, Rognan
23. oktober: Alvsvåg Frikirke, Vesterålen
24. oktober: Finnsnes kirke
25. oktober: Fjellheim Misjonsforsamling, Tromsø
Følg oss gjerne på Facebook mens vi kjører nordover i Noreabilen. Vi håper du som er i
nærheten av disse stedene til riktig tid vil komme på konsert eller tipse andre som du tror kan
være interessert. Alt overskudd fra konsertene går til Noreas misjonsarbeid.
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En gave på 300 kr
tilsvarer en times
sendekostnader med
TV-sendinger på farsi,
3600 kr for en dag.

Pastoren gjorde sterkt inntrykk på de andre i fengselet,
men tenk hvilket inntrykk det gjør når han forteller sin
historie til millioner av seere i Iran og Afghanistan?
Vår TV-partner vet ikke hvor lenge de er på lufta.
Programlederne tar en stor risiko ved å vise sine
ansikter på TV.

De gjør sin del, er du villig til å gjøre din del?

Gavekonto: 8220.02.90158
Vipps: 74066
Kontakt oss på tlf. 38 14 50 20
post@norea.no

