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HVA KAN DU GJØRE?HJELP TIL DITT TROSLIV

Be:
Norea gir ut tre bønnekalendere - Håpets Kvinner og 
Troens Menn hver måned og en om Noreas arbeid to 
ganger i året. Send kodeord Bønn til 2065 og få tilsendt 
bønnekalender

Gi:
Du kan inngå avtale om fast givertjeneste på norea.no, 
eller du kan kontakte oss for å få tilsendt et skjema. Alle 
faste givere til Norea er med i en årlig trekning av en fin 
premie.

Enkeltgaver kan gis via bank eller Vipps (se nederst på 
siden)

Bli Norea-ambassadør:
Du kan invitere oss til din menighet eller hjelpe oss å 
legge til rette for Noreamøter der du bor.
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– spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag

– spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag

Med din hjelp kan vi nå enda flere

– Vi kan ikke gå til kirken, 
men dere bringer kirken 
hjem til oss. Tusen takk for 
disse dyrebare sendingene!
TV-seer, Iran

Norea arbeider for å styrke tilliten til Bibelen 
som Guds ord, og vi mobiliserer til misjon og 
evangelisering. 

Noreapastoren
–  gir påfyll for troen, oppmuntring til livet og inspirasjon  
 til å dele evangeliet med andre. Innslag finner du på vår  
 Facebookside, på norea.no og på ulike radioplattformer

Forbønnstelefon
–  hver fredag kan du ringe inn bønneemner 
 til tlf. 38 14 50 20 eller sende mail til post@norea.no

Nettbutikken
–  her kan du kjøpe oppbyggelig litteratur, CD-er m.m.

Håpets Kvinner
–  arbeider for å inspirere og utfordre norske kvinner  
 gjennom bønn, podcast, andakter og ulike arrangement

Troens Menn
–  utruster menn til å bli Jesu etterfølgere ved bønn,   
 undervisning og mannsgrupper
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TV
I Midtøsten og Nord-Afrika har over 90% av befolkningen 
tilgang til satellitt-TV. Norea bidrar via vår partner SAT-7 
til TV-sendinger døgnet rundt på fire kanaler på språkene 
arabisk, farsi og tyrkisk. Over 23 mill. følger sendingene 
regelmessig. Mange av seerne bor i områder der misjonærer 
ikke slipper inn. SAT-7 har en egen barnekanal som sender 
kristent barne-TV hele døgnet, og som gir barn og unge 
undervisning i grunnleggende skolefag. Dette er særlig viktig 
for barn som er på flukt.

Radio
Radiosendinger er et strategisk redskap for evangelisering 
og misjon. Vi støtter produksjon og distribusjon av program 
på mange språk. Troens Menn og Håpets Kvinner er to av 
prosjektene vi støtter i flere land. Radiostemmen blir for 
mange deres venn og medvandrer.

Digitale medier
Norea bruker de medier som er mest 

hensiktsmessige for å nå ut med 
budskapet om Jesus i ulike områder. 
Sosiale medier, minnekort, podcast 
og mediespillere er alle gode 
arbeidsverktøy i formidlingen av 
evangeliet.
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Noreas kall er å forkynne evangeliet til de minst 
nådde folkegruppene i verden.

Gjennom samarbeid med ulike organisasjoner og partnere 
arbeider Norea i 33 forskjellige land og på 24 forskjellige språk.

Gjennom ulike medier, møter og konserter deler 
vi vitnesbyrd om hvordan vi når ut til de minst 
nådde med evangeliet om Jesus.

TV
Våre månedlige program sendes på Kanal 10, både på TV 
og på deres mobilapp. Programmene kan også sees på 
noreatv.no.

Radio
Over en åpen Bibel og andre andaktsserier sendes via 
radiokanaler både på FM, DAB og nettradio. Se oversikt 
på norea.no/radio.

Digitale medier
På norea.no og sosiale medier kan du lese om vårt arbeid 
og lytte til tusenvis av timer med bibelsk forkynnelse.  
Vi har også ulike podcaster og to internettradioer, Norea 
Hope og Norea Pluss.

Appen Good News Media er et godt verktøy i møte 
med våre nye, unådde landsmenn. Her finnes lyd– og 
videoressurser på ulike språk.

Møter og konserter
Vi arrangerer misjonsmøter og 
konserter i hele Norge. Ta gjerne 
kontakt om du ønsker besøk der du bor. 
Vi har også ei årlig Noreahelg og egne 
kvinne- og mannshelger.

– Når jeg hører på programmene gir det meg en ro og 
styrke til å beholde troen på Jesus. Jeg er alene kristen i min 
landsby. Det er mange timer å gå for å komme til kristne 
medsøstre, så jeg har ikke et regelmessig åndelig fellesskap. 
De kristne programmene på mediespilleren jeg har fått blir 
derfor min husandakt som gir meg tro og styrke slik at jeg 
orker å fortsette å være Jesu etterfølger blant så mange med 
en annen tro. Jeg trenger daglig åndelig påfyll, og dette får 
jeg gjennom den lille mediespilleren som jeg hører på. Det 
har også begynt å komme andre kvinner som ønsker å høre 
sammen med meg, så nå er det flere i landsbyen min som 
får høre om den kristne Gud og Jesus.
Kvinne (40), Elfenbenskysten

– En dag kom noen venner for å være med på bibelstudie på 
Instagram (Compass, nettside for ungdom) sammen med 
meg. Jeg er glad for at jeg på den måten kan vitne for dem. 
Det er fint å lytte til andre unges vitnesbyrd. På den måten 
får jeg innsikt i hvordan Gud arbeider med mennesker. Takk! 
Shion (19), universitetsstudent Japan

– Jeg har aldri følt meg unik eller spesiell som kvinne, men 
deres program forteller meg at Gud skapte meg til den jeg er. 
Kan dere fortelle meg mer? 
Salma fra Saudi-Arabia

Tilbakemeldinger
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– Ingen pastorer kommer til en 
person som arbeider på åkeren 
for å ha gudstjeneste eller forklare 
en bibeltekst. Men vi lytter til 
programmene på minnepennen mens 
vi arbeider eller hviler. Vi lytter med 
høretelefoner eller har radioen på 
høyttaler. Vi kan lytte til Guds ord 
hele tiden og er veldig glade for det. 
Sentral-Asia
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