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Det arrangeres en kristen bønneaksjon 
for muslimene under den islamske 
fastemåneden ramadan, som i år markeres i 
perioden 13. april til 12. mai. Sammen vil vi 
be om at mange muslimer vil få lære Jesus 
å kjenne som sin frelser og herre.
 
Ta kontakt med Norea for å få bønneheftet 
gratis tilsendt. Du kan sende en e-post til 
post@norea.no  eller ringe oss på telefon 
38 14 50 20.
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Loti, mann fra Elfenbenskysten
Han hadde lett for å bli sint, men 
etter å ha hørt på undervisningen har 
han innsett at det ikke er nødvendig. 
Man trenger ikke bli sint for alle små 
fornærmelser dersom en tilhører 
Gud. Han har også sluttet å delta i 
avgudsdyrkelse, og sier han prøver å 
trekke seg tilbake fra denne praksisen.

Madou, mann fra Elfenbenskysten 
– Jeg hører alltid på radioprogrammene 
og undervisningen på den lille 
radioen min. Programmene deres 
formidler sannheten, og jeg har sagt til 
familien min at det kommer til å bli 
forandring hos oss. Vi er glade i å lytte 
til programmene på mahou, spesielt 
talene til pastor Moussa Kone. 

Mawa, kvinne fra Elfenbenskysten
Mawa er den eneste kristne i sin landsby, 
gift med landsbysjefen i Bafingregionen. 
Hun sier: – Programmene vi hører på 
radioen er klare og gjør at vi kan forstå. 
De gir meg styrke og mot til å tjene Gud. 
Det er ingen kirke i min landsby. Når vi 
hører på radioen sammen på tunet, er 
det ofte mange som kommer og setter 
seg ned for å lytte sammen med oss. 
Mange setter spesielt stor pris på at 
programmene er på vårt eget språk. 

Pastor BaMoussa fra Elfenbenskysten
– Radioen du gav meg er til stor 
velsignelse. Jeg har den med meg 
når jeg går ut for å møte folk. På 
nyttårsaften inviterte jeg noen venner 
som er mahouer til å komme til meg, 
og satt på et av programmene på 
mahou. Jeg spurte om de forstod det, og 
visst gjorde de det!  

Kvinne fra Elfenbenskysten 
– Programmene gir meg ro og styrke 
til å bevare troen på Jesus i livet mitt. 
Jeg er den eneste kristne i min landsby, 
og nesten alle rundt meg er muslimer 
og animister som tilber åndene. Det 
er mange timer å gå for å møte andre 
kristne medsøstre. Programmene på 
mediespilleren er min husandakt. De 
gir meg det jeg trenger av daglig åndelig 
føde. Jeg lytter ofte utendørs, og nå er 
det f lere andre kvinner som ønsker å 
lytte sammen med meg.  Flere i min 
landsby får nå høre om den kristne Gud 
og Jesus.

TILBAKEMELDINGER >>Det begynte så godt...

30 dagers bønn for verdens muslimer

Av: Harald Endresen

Av: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon

Fra 1. januar i år startet Norea opp sitt kanskje største 
prosjekt noensinne, Arven etter Adam. Det begynner så 
godt i Edens Hage, men vi husker hvordan det ender, og 
resten av serien handler om Guds redningsplan for oss 
mennesker. I arbeidet med prosjektet har jeg blitt drevet 
til korset, enda en gang. Jeg undres, forstår vi hva Gud 
gjorde?  

Jeg er glad i teologen John Stott, og han har beskrevet 
noen tanker om korset i boken The Cross of Christ. Jesu 
død på korset var ikke en slags avtale med djevelen, eller 
at den onde ble lurt fordi han ikke visste så mye som 
Gud. Det var heller ikke en frivillig underkastelse til en 
eller annen moralsk lov som selv Gud ikke kunne flykte 
fra, ei heller frelse i en kjærlig oppofrende Jesus fra en 
slem og motvillig Far som torturerer sin sønn. Nei, Gud 
ble menneske i Jesus, slik at Gud selv kunne ta vår synd 
og skyld på seg. I denne ydmykelsen forsonte Gud oss 
med seg selv. Dommeren steg ned fra dommersetet, 
løste våre lenker og satte oss fri, ja, frelste oss, fordi 
dommeren tok straffen. 

Men våre stolte hjerter gjør opprør mot dette faktum at 
vi trenger en som tar vår straff. Mange er uenige i at vi 
i det hele tatt er skyldige i noe som helst. Vi orker ikke å 
bære hverken alvoret i vår synd og skyld,eller at korsets 
lidelse er for oss. Det er vanskelig å forstå at det ikke er 
noe vi kan gjøre, eller bidra med, for å gjøre opp for oss. 

De fleste av oss har nok lyst 
til å rømme fra ydmykelsen 
det er å stå foran Gud. 
Men våre forsøk på 
selvrettferdiggjørelse skjuler 
like lite som som fikenbladet 
til Adam og Eva. 

Andre religioner, inkludert 
filosofi, lærer selv-frelse. De 
løser problemet med synd 
og skyld ved at mennesket 
skal gjøre sånn eller slik, og 
på den måten bidrar man 
selv, iallfall litt, og har litt 
ære igjen. Problemet er at 
dette strevet har ingen ende. Uansett hvor god man er, så 
er det alltid litt til som kan gjøres. 

Gjennom animasjonsserien Arven etter Adam håper vi 
at mange mennesker skal forstå hva Gud har gjort for 
oss. Vi ønsker at serien skal hjelpe oss til å løfte blikket 
bort fra oss selv, og se på Jesus på korset. Der er vår 
fred og hvile og i dette bladet kan du lese om mange 
som har funnet nettopp fred og hvile gjennom våre 
programmer på radio og TV, med et særlig fokus på våre 
misjonsprosjekter i Afrika. 

Økte gaveinntekter i 2020

Gaveinntektene fra månedlige utsendelser og 
fast givertjeneste økte totalt sett med drøyt 2,5 
millioner kroner fra 2019 til 2020. Dette er svært 
gledelig, og økningen gjorde at Norea i 2020 
kunne øke overføringene til misjonsprosjekter 
blant verdens minst nådde folkegrupper med 
med drøyt 2,1 millioner kroner.

Inntektene til Norea i 2020 var totalt  
20,2 millioner. Her kan du se hvordan pengene  
ble brukt:

Misjon i andre land 10,8 53,4%

Radio- og TV-arbeid i Norge 2,2 10,9%

Møter, konserter, informasjon og innsamling 4,5 22,3%

Administrasjon 2,7 13,4%

Sum (mill) Andel i prosent

Misjon 
i andre land

Møter, 
konserter, 

informasjon og 
innsamling

Radio- og
TV-arbeid

Admini-
strasjon

2020

NO - 3042
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Av: Harald Endresen

Lucky Luke og Donald Duck
Roger Gihlemoen er født i 1981 og 
vokste opp på Knapstad sammen 
med sin søster, Camilla. Fritiden 
gikk med til å leke høyt og lavt, lese 
blader om Fantomet, Lucky Luke og 
Donald Duck, og se på tegnefilmer 
fra svensk TV. Han lærte tidlig hvem 
Jesus var, og han fikk med seg gode 
verdier på livets vei. En av dem var 
å holde et løfte. – Sier jeg at jeg skal 
gjøre noe, da gjør jeg det, slår Roger 
fast. Derfor ble det vanskelig å synge 
sangen: Jesus her er jeg, send meg. 
Han nølte med å love noe sånt, for da 

Jesus 
er 

nokså

Roger Gihlemoen liker seg bedre i varmen i Øst-Afrika, 
men vår fotograf fikk frem et lite smil allikevel. 
Foto: Linda Torkelsen.

Roger Gihlemoen i Noreas TV-studio sammen med programleder Harald Endresen. Du kan se 
programmet på TBN Nordic. Last ned appen og registrer deg gratis. Programmet vil også bli sendt på 
Kanal 10.

Dette er slik Adam vil bli seende ut i serien. Første 
episode er klar innen sommeren, og når den ruller ut er 
produksjonslinjen klar. De neste 25 episodene vil komme 
på rekke og rad. Mye arbeid gjenstår, ikke minst det å 
skaffe finansiering til dette store prosjektet.

Rebekka. Legene mente at barnet 
ikke ville overleve, og rådet dem til 
å avslutte svangerskapet. Men de 
unge foreldrene ville gi den lille jenta 
en sjanse. Anne gikk full termin, og 
Rebekka ble født, men dessverre 
døde hun etter kun ett døgn. De unge 
foreldrene var i stor sorg, men de 
klandret ikke Gud. – David skriver 
mange salmer om livets utfordringer. 
Kunne vi forvente noe mer? undrer 
Roger. Livet går opp og ned, og man 
lærer av alle opplevelser. Jeg lærte 
ydmykhet. Jeg hadde et fint liv, en god 
jobb, og alt var bra, men da Rebekka 
døde fikk jeg en trøkk. Ingenting er 
perfekt, og dette ble en god innføring 
i det, konkluderer Roger tankefullt.

Tegneby
Roger stortrivdes i jobben som 
grafiker og animatør. Han har hatt 
mange artige oppdrag, for eksempel i 
serien Dyrisk med Hilde Hummelvoll, 
Sjarmørskolen, og flere 3D-oppdrag. 
En gang fikk han ideen til Tegneby. 
Barn kunne sende inn tegninger, så 
gav Roger dem «liv» ved å animere 
dem. Prosjektet resulterte i at han 
ble nominert til Emmy-prisen. Senere 
vant han to Hedda-priser for Jack og 
bønnestengelen, og Solaris Korrigert. 
Nå er det Arven etter Adam som skal 
realiseres, og det begynte i Øst-Afrika. 

David og Goliat
Anne fikk tilbud fra NLM om jobb 
i Tanzania. Siden hun er oppvokst 
som misjonærbarn i Kenya, ble 
dette en fin anledning til å se hvor 
hun vokste opp. Det første året var 
Roger lærer for jentene deres. Året 
etter begynte de på en internasjonal 
skole. Roger ble da vaktmester på 
misjonsstasjonen, og han begynte 
å mistrives. Anne og Roger var 
involvert i en barneklubb, og en dag 
spurte han barna: – Hvis jeg skulle 
lage en tegnefilm, hvilken historie fra 
Bibelen ville dere helst se? Mange 
svarte beretningen om David og 
Goliat. Roger forklarer at i Tanzania er 
det vanlig at når noen får litt makt, så 
utnytter de situasjonen til å tråkke på 
andre. Da er det kanskje godt med en 
historie hvor den lille fyren vinner. 

Arven etter Adam
Med dette som utgangspunkt 
begynte Rogers «små grå» å jobbe, 
og Arven etter Adam tok form. Det 
ble tidlig klart for Roger at manuset 
måtte skrives slik at både muslimer 
og kristne ville ha glede av filmene. 
Roger var bare så vidt kommet i 
gang med dette da Norea kom på 
besøk. Halvt i spøk fortalte Roger 
om prosjektet, og han kastet inn 
ideen om å kjøpe skikkelig utstyr 

Vi sitter i Noreas 
TV-studio. Jeg skal 
intervjue Roger 
Gihlemoen til vårt 
TV-program på Kanal 
10 og TBN, om 
animasjonsprosjektet 
Arven etter Adam. 
Lyset er på. Kamera 
går. Etter at jeg 
har introdusert 
ham, bryter det 
litt uutgrunnelige 
ansiktet hans opp i 
et stort smil, og han 
kaster seg ivrig inn 
i samtalen mens 
øynene formelig 
gnistrer. Jeg slapper 
litt mer av, og tar til å 
undres: – For en artig 
skrue! 

måtte han jo gjøre det. Men en kveld 
som 11-åring bestemte han seg for å 
la seg sende. Gutten holdt pusten, 
– hva skjer nå? Han fryktet en slags 
eksplosjon. Plutselig ville han stå 
med skjorte og slips og proklamere 
Jesus. Men det skjedde ikke noe, og 
etter hvert lærte han at Jesus er nokså 
ålreit å ha med å gjøre. Det å la Jesus 
ta over styringen i livet var egentlig 
ganske trygt, selv i krig.

På tokt for Telemarksbataljonen
Roger var med i Jeger-troppen i 
Telemarksbataljonen. En gang var 
de på tokt langs grensa til Kosovo. 
De var seks stykker i laget, som 
patruljerte to og to. Det var et 
forferdelig vær som vekslet fra hagl 
og kulde til regn og tåke. Soldatene 
var søkkvåte og ble så nedkjølt at 
de til slutt stanset midt på stien og 
krøp inn i en Jerven-duk i et forsøk 
på å få opp varmen. Soldaten, som 

patruljerte med Roger den natta, var 
skeptisk til Rogers kristne tro. Denne 
kvelden spurte han forsiktig: – Kan du 
be for oss, så vi overlever dette? 

Usikker med jenter
For Roger var det å klare 
opptaksprøvene, og bli tatt ut som
jeger til Telemarksbataljonen, en 
bekreftelse på at han var god nok 
som han var. Med jenter, derimot, 
var det verre. – Jeg har aldri vært 
god på dette med jenter, forteller 
han og smiler sjenert. – Jeg har 
alltid følt meg usikker sammen med 
dem. Roger beskriver seg selv som 
litt rar og ofte alvorlig. Men etter 
noen runder som leirleder med 
Anne, forstod han at hun likte ham. 
Hun viste ham oppmerksomhet og 
imponerte ved å bli med på kino 
og se Terminator. De to endte opp 
som mann og kone. Etter en tid ble 
Anne gravid med deres første barn, 

ålreit

til en halv million kroner. De to 
herrene fra Norea tok imidlertid 
forslaget meget seriøst. De så store 
muligheter internasjonalt. Da Norea 
ble involvert, endret prosjektet seg 
fra en enkel tegnefilm til en helproff 
3D-animasjon. I dag er budsjettet 
stort, og knutepunktet for det hele er 
Roger Gihlemoen sammen med en 
arbeidsgruppe bestående av ansatte 
i Norea, NLM og en representant fra 
styret. 

Som 11-åring sa Roger: – Jesus her 
er jeg, send meg. Gud har sannelig 
sendt ham. Jeg spør om han angrer 
på at han fortalte Norea om sin 
uferdige drøm. Roger tenker seg om 
et øyeblikk, så svarer han: 
– Noen dager regner det møkk, det er 
slitsomt. Jeg tror vi alltid blir prøvet, 
men ikke mer enn man tåler. Dette 
er og vil bli krevende, og jeg må 
leve med bekymringene. Da er det 
oppmuntrende å få melding om at en 
av musikerne i prosjektet som ikke 
var kristen, er blitt det nå. 

Vi smiler idet kamera går av. TV-
opptaket er ferdig, og redigeringsjobben 
kan begynne. Roger går glad ut av 
studio, og vi er begge spente på hva 
Gud vil gjøre med prosjektet vårt, Arven 
etter Adam. 
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TILBAKEMELDINGER  >>

Hvis du tar utgangspunkt i verdens 
viktigste fortelling, og gir en filmskaper 

og misjonær i oppdrag å filmatisere 
den, hva blir resultatet? Riktig svar er 
animasjonsserien Arven etter Adam.

siste episodene vil handle om Jesu 
fødsel, hans liv, korsfestelsen og 
til slutt Herrens oppstandelse og 
seier over døden. Teologiprofessor 
Bård Eirik Hallesby Norheim har 
kvalitetssikret manuset, så vi er 
trygge på at gjenfortellingen vil være 
tro mot Bibelen. 

En god investering
Denne produksjonen er kostbar, 
men vi tror det er en god investering. 
Norea har som mål at alle folkeslag 
på jorden skal få anledning til å høre 
om Jesus på et språk de forstår. Arven 
etter Adam vil bidra til at en rekke 
unådde folkegrupper nå for første 
gang vil få del i verdens viktigste 
fortelling – visualisert og gjenfortalt 
på deres egne morsmål.
 
Konseptet roses internasjonalt, 
blant annet av dem som står bak 
utviklingen av animasjonsserien 
«VeggieTales», og ikke minst vår 
TV-partner i Midtøsten, SAT-7. De har 
i mange år drevet en svært populær 
barnetv-kanal, SAT-7 KIDS. De venter 
i spenning på Arven etter Adam. 
Den første episoden vil etter planen 
være ferdig til sommeren. Når alle 
episodene er produsert, vil vi ha en 
fem-timers animasjonsserie som 
gjenforteller hele bibelhistorien. Nå 
begynner arbeidet med å finansiere 
ferdigstillelsen av de ulike episodene, 
minutt for minutt, og hvert minutt 
teller! 

Når minuttene teller

Yolande, kvinne fra Algerie
– Da jeg så et klipp på SAT-7 (Noreas 
TV-partner) om barneekteskap, var 
det som om jeg så meg selv i den unge 
jenta som ble gifta bort. Vi har selv 
gjort avtale med en nabo om at jenta 
vår skal gifte seg med ham når hun er 
kjønnsmoden. Da jeg så innslaget på 
TV, ble jeg minnet om hva jeg selv gikk 
gjennom som ung jente. Jeg fikk styrke 
til å kjempe for datteren min, og hindre 
at hun skulle lide samme skjebne. 

Sherry, kvinne fra Algerie
– Jeg håper dere har det godt og er 
friske. Jeg er blitt så glad i dere etter å 
ha fulgt dere fra tredje og f jerde sesong 
på My School. Jeg er 46 år gammel, 
og har lært meg fransk gjennom 
programmene deres. Jeg venter 
utålmodig på neste sesong. 

Rany, lege fra Algerie
– Jeg er ikke kristen, men hver søndag 
ser jeg på TV-gudstjenesten «Min 
kirke» i Algerie. Jeg er fascinert av deres 
integritet, trofasthet og oppriktige tro til 
deres Gud. Jeg respekterer deres tro, og 
mener dere vil utgjøre en stor forskjell 
her i regionen vår. Stå på. Dere kristne 
er et eksempel til etterfølgelse i Algerie. 

Amar, kvinne fra Algerie
– Jeg giftet meg da jeg var 16 år. Faren 
min valgte mannen jeg skulle gifte meg 
med, en mann jeg aldri hadde møtt. Jeg 
hadde det ikke godt sammen med ham. 
Han slo meg ofte, gjerne uten noen 
åpenbar grunn. Ofte dro jeg hjem til 
foreldrene mine, og jeg måtte da være 
borte fra barna mine. En gang var jeg 9 
måneder hjemme hos foreldrene mine 
for å komme bort fra fra mishandlingen. 
Jeg ba mannen min om å skille seg fra 
meg, men han nektet. Etter 23 år med 
lidelse skjedde det et mirakel. Mannen 
min hørte om Jesus Kristus, og han tok 
imot Ham som sin Herre og Frelser. 
Han er ikke til å kjenne igjen. Han 
er ikke lenger den røffe mannen som 
mishandler meg. Han fortalte meg 
om hva han har opplevd med Håpets 
Gud. Jeg har også tatt imot Ham 
som forandret min manns liv. Mine to 
sønner og min datter har også tatt imot 
Jesus nå. 

Som utsending til Øst-Afrika fikk 
filmanimatør Roger Gihlemoen en 
spennende idé: Tenk om han kunne 
filmatisere bibelhistorien på en slik 
måte at både barn, unge og voksne 
ville gå «mann av huse» for å få se 
filmene? Hvis han lyktes med dette, 
kunne han gi millioner av barn og 
unge mulighet til å bli kjent med 
Jesus!

Målet med filmene er å nå inn i 
unådde områder med evangeliet 
om Jesus, og dermed passer 
prosjektet godt for en «spesialenhet 
for vanskelige misjonsoppdrag». 
Styret for Norea Mediemisjon valgte 
derfor å bevilge 500 000 kroner 
til investering i avansert filmutstyr 
(motion capture). Med denne 
startkapitalen kunne opptakene 
begynne, og ved hjelp av skuespillere 
fra Tanzania ble alle de mest sentrale 
beretningene i Bibelen filmatisert. 
Filmen om Guds redningsplan for 
menneskene begynner i Afrika. 

Tro mot Bibelen
Roger Gihlemoen er selv manus-
forfatter og regissør. Fagfolk fra 
ulike deler av verden bidrar nå til å 
kaste farge og glans over de ulike 
scenene, og de gir de ulike personene 
klær, sko, hud og hår. Gjennom 26 
episoder á 12 minutter gjenfortelles 
bibelhistorien på en ny og spennende 
måte. Den første episoden skildrer 
hvordan Gud skapte universet. De 

Av: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon

Bildene til venstre er scener fra den første episoden. Bildet ovenfor viser en kvinne med et kamera foran 
ansiktet som fanger opp ansiktsbevegelsene hennes. På kroppen hadde skuespillerne drakter med sensorer 
som fanget opp kroppens bevegelser mens de dramatiserte de ulike scenene. Alt blir blir siden overført til 
3D-figurene.
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Av: Jostein Sæth/Brit Kari Urdal

Somalia Håpets Kvinner:
• Det bor 11 millioner somaliere i Somalia, 13 millioner i andre land.
• Bare 0,03% av somalierne er evangeliske kristne, dvs totalt færre 

enn 7 000 personer
• Norea bidrar med 160 000 kroner årlig til produksjon av 

radioprogrammet Håpets Kvinner som sendes av vår partner TWR
• Programmet gir innføring i kristen tro og hjelp til hverdagen
• Via Facebook kommer TWR i kontakt med lyttere som kan få svar på 

spørsmål og personlig veiledning

TILBAKEMELDINGER >> 

Yolande, kvinne fra Sudan
– Gud har sendt dere for å tjene barna 
så de kan se og lære om Jesus og elske 
Ham. Vi elsker programmet deres 
«Hallo Marianne» på SAT-7 KIDS 
(Noreas TV-partner), og barna i Sudan 
elsker deg, Marianne. 

Amany, Kvinne fra Sudan
– Tusen takk for kjærligheten og 
oppmuntringene dere gir oss gjennom 
programmet «Fra hjerte til hjerte». Jeg 
fikk trøst da jeg så dagens episode om 
Guds kjærlighet. Kan dere be for meg? 
Må Gud velsigne dere. 

Galal, mann fra Mauritania
– Hei. Mitt favorittprogram er Skole-
TV på SAT-7. Jeg er takknemlig for at 
dere lærer oss engelsk og hjelper oss å 
praktisere språket. 

Shadwa, kvinne fra Egypt
– Ordene deres er til stor trøst, og dere 
drar oppmerksomheten vår mot ting vi 
ikke har lagt merke til før. 

Vivian, kvinne fra Egypt
– Programmet «The coach» er et 
helt fantastisk program, og du Dr. 
Maged (programleder) er også en helt 
fantastisk person. Jeg lærer så mye. Jeg 
ber om at Gud må lønne deg rikt for alt 
du gir oss. 

Nazmi, mann fra Egypt
– Jeg ba tidligere om forbønn for min 
far. Tusen takk for at dere var med i 
bønn. Operasjonen gikk fint. Han kom 
seg raskt etter inngrepet og er mye 
bedre nå. 

Dana, kvinne fra Egypt 
– Jeg ba om forbønn for mannen min, 
som hadde komplikasjoner med hjertet. 
Han er mye bedre nå, og trenger ikke 
operasjon. Gud velsigne dere og takk 
Gud!

Seerena, kvinne fra Egypt
– Takk for at dere gir meg håpet om at 
jeg kan endre meg, og at barna mine 
også kan forandre seg. Jeg ser at det jeg 
har lært i programmet «The Coach», 
gjør noe med meg. Tusen takk!

SOMALIA HÅPETS KVINNER
tok hun imot Jesus. I tre år holdt hun 
den nye troen hemmelig for familien. 
Da mora og brødrene fikk greie på 
at hun var blitt en kristen, kom de 
for å overtale henne til å gå tilbake 
til islam. Dersom hun tok det valget, 
skulle de ikke gjøre henne noe vondt. 
Hvis hun derimot fortsatte å være 
kristen, ville de drepe henne.

Han er min frelser
– Jeg har tatt imot Jesus, svarte 
Hibo. – Han er min frelser, og jeg kan 
ikke vende ryggen til Ham. Jeg har 
bestemt meg for å være en kristen.

Etter dette forsøkte familien på ulike 
måter å skade henne, men Gud var 
hennes beskytter. Siden den gang har 
hun ikke kunnet besøke familien sin. 
Det er farlig for henne som kristen.

Når ut til sine egne
Hibo fullførte studiene, og hun 
fikk seg jobb. Hun har i dag mann 
og to barn. For to år siden ble hun 
koordinator for Håpets Kvinner sine 
radioprogram på somali. Hun har 
altså valgt å aktivt evangelisere blant 
somalierne, en av verdens minst 
nådde folkegrupper. Hva er det som 
gjør at hun velger Jesus, og at hun 
i tillegg vil være med på å bringe 
evangeliet til sine landsmenn, selv til 
en så høy pris?

– Jeg har gitt livet mitt til Jesus, sier 
Hibo. – Han er min frelser. Jeg må 
følge Ham, og jeg ønsker inderlig å 
nå folket mitt med evangeliet, slik at 
de også kan bli etterfølgere av Jesus. 

Hibo har forventning til at hennes 
folk skal åpne opp for evangeliet. 
Radioprogrammene er med på å 
gjøre dette mulig.

En dag….
– Den dagen Jesus inntar landet, 
og hele Somalia blir nådd med 
evangeliet om Ham, blir det fred i 
landet vårt. Det er jeg helt overbevist 
om.

Det er Hibo*, lederen for Håpets 
Kvinner på somali, som sier dette. 
Hun er overbevist om at evangeliet 
om Jesus en dag skal nå ut til hele 
Somalia. Hibo vet hva det koster 
å ta imot Jesus. Hun har ikke hatt 
kontakt med familien sin på 13 år, og 
fortsatt er det farlig for henne å ha 
forbindelse med dem. (*fiktivt navn)

Kristne venner
Hibo forteller at hun vokste opp i en 
muslimsk familie som den eldste av 
syv søsken. På grunn av krig flyktet 
familien til et naboland. Her ble Hibo 
student, og blant medstudentene fikk 
hun kristne venner. De fortalte henne 
mye om den kristne tro, og en dag 

Jeg har gitt livet mitt til Jesus, og jeg ønsker 
inderlig å nå folket mitt med evangeliet slik 

at de også kan bli hans etterfølgere.

Dette er ikke Hibo, men en annen av de kristne somaliske kvinnene som 
lytter til Håpets Kvinner. Av hensyn til sikkerheten hennes kan vi ikke vise hele 
ansiktet. Ta gjerne disse kvinnene med i dine bønner. Foto: Harald Endresen

Glade somaliske barn. 
Foto: Unsplash/Ismail Salad Hajji Dirir fra Somalia. 

Kamelen er et kjent symbol for somalisk kultur og tradisjon. 
Foto: Unsplash/Yasin Yusuf
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Når ditt barn dør...
Joyce Malima, heter hun, den sprudlende lederen for Håpets Kvinner i Tanzania og på 
Zanzibar. Gjennom sitt arbeid møter hun mange kvinner som deler sine historier om lidelse, 
sorg og nød, men også om håp og trøst. For teamet i Tanzania er radioprogrammene deres 
fremste redskap for å nå kvinner med et budskap om håp og frelse. 

Av: Gjenfortalt av Elisabeth Lillebø 
Sæth

Historien til Joyce om tapet av 
hennes datter gjør inntrykk på 
mange kvinner i Tanzania. En av 
dem heter Upendo. Hun skrev 
denne hilsenen til Joyce: 
 
– Jeg har levd med stor smerte 
og sorg etter at datteren min, 
Suzy, gikk bort. Hun var så ung, 
gikk siste året på videregående. 
Suzy fikk leukemi, og vi gjorde alt vi 
kunne for å hjelpe henne. Vi brukte 
mye penger og store ressurser på 
å finne gode medisiner og riktig 
behandling. Vi ba også mye til Gud 
om helbredelse. Likevel døde hun 
i november i fjor. Dette var utrolig 
vondt å oppleve. Det var vanskelig å 
leve med sorgen og bitterheten. Jeg 
er så takknemlig for at Gud lot meg 
møte en av lederne i Håpets Kvinner. 
Hun delte fra sin egen erfaring med 
sorg. Hun fortalte meg om hvordan 
hun selv nettopp hadde mistet en 
datter i barsel, og dermed visste litt 
om hvordan jeg hadde det. Ordene 
hun sa, og ordene hun delte fra 
Bibelen, ble til trøst og gav meg nytt 
håp. De viste meg at jeg kan fortsette 
å leve selv om jeg har opplevd noe så 
vanskelig som det å miste en av mine 
kjære.

Joyce forteller: På slutten av hvert 
program leser programlederne opp 
mitt telefonnummer, og mange 
tar kontakt for å dele sorgene sine. 
Selv om det er vondt å høre mange 
slike historier, blir jeg velsignet. Da 
betyr det at budskapet vi deler, når 
fram. Jeg har selv opplevd smerte og 
sorg, og jeg vet at den eneste som 
virkelig kan bære oss gjennom disse 
vanskelighetene er Jesus. 

For et drøyt år siden var det stor 
spenning og forventning hjemme 
hos oss. Min datter Rosemary ventet 
barn. Jeg var så glad på hennes 
vegne. Hun har vært gjennom 
mye vondt i livet. Ti år tidligere, da 
døtrene Rose og Eunice var små, ble 
hun forlatt av sin ektemann. Hun 
har ikke hørt et ord fra ham siden. 
I 2017 møtte hun en god mann. De 
giftet seg, og snart ventet de sitt 
første barn sammen. Dagen da veene 
startet, ble jeg med Rosemary på 
sykehuset. Hele dagen ventet jeg 
sammen med henne for å gi henne 

Radioprogrammet Håpets Kvinner 
sendes også på Zanzibar. En av 
lytterne der sendte oss en hilsen: 

– Jeg heter Judith og bor på Zanzibar. 
Her er islam den dominerende 
religionen. Som kristen skilte jeg 
meg veldig ut fra mine naboer og 
kolleger. Litt etter litt tilpasset jeg 
meg den muslimske kulturen på øya. 
I navnet var jeg fortsatt kristen, men 
i gjerningene mine var jeg muslim. 
Slik ble jeg ikke så forskjellig fra dem 
rundt meg. Jeg giftet meg etter hvert, 
og mannen min smittet meg med 
HIV/AIDS. Jeg hadde mye frykt og 
angst på grunn av dette, men jeg 
fant nytt håp etter å ha blitt kjent 
med Håpets Kvinner-programmene. 
Gjennom dem fikk jeg høre om den 
uendelige kjærligheten Jesus Kristus 
gir oss. Jeg fant en kirke og begynte 
å gå der. Nå er jeg også med i en 
bønnegruppe. Gud er god!

min støtte. Da klokka ble 19, ble jeg 
beordret hjem. Det var ikke lov å ha 
gjester på rommet på kvelden. Bare 
to timer senere døde Rosemary, kun 
36 år gammel. Hun hadde fått høyt 
blodtrykk og svangerskapsforgiftning. 
Barnet hun bar på, døde også. Det 
gjør meg fortsatt vondt å tenke på 
at jeg ikke var der hos henne. De 
som var på rommet med henne, 
fortalte meg etterpå at hun hadde 
ropt på meg to ganger. Det var hardt 
å akseptere at hun døde alene. Men 
Rosemary hadde ikke vært alene. 
Før hun døde, hadde hun ropt ut: – 
Herre, i dine hender overgir jeg min 
ånd. 

Radioprogrammene våre gir trøst
Det trøstet meg i sorgen å vite at 
hun også i døden overlot seg selv i 
Guds varetekt. Jeg har hatt mange 
spørsmål og mye smerter, men 
jeg har også fått merke trøsten i 
Guds ord og i andre menneskers 
omsorg. I sorgprosessen har 
radioprogrammene vi sender, vært 

til trøst for meg. De har fylt meg 
med fred, og de har hjulpet meg til 
å bevare troen og holde ut. De gir 
meg visshet om at Jesus fortsatt 
er min venn og trøster i alle livets 
situasjoner. Jeg lever nå med et nytt 
håp, et himmelhåp, over livet mitt. 

Det er fortsatt vanskelig å godta at 
Rosemary ikke er her lenger, men 
Herren har vært trofast og nådig hele 
veien, og jeg har blitt båret av deres 
bønner. 

Det er vondt å miste 
noen man er glad i. 
For Joyce har denne 

smertefulle erfaringen 
gitt henne en dypere 
forståelse for lidelsen 
mange av dem hun 
er satt til å tjene går 

gjennom. 

Vil du bli med på tur til Tanzania?

Norea Håpets Kvinner i Tanzania og på Zanzibar feirer ti år, og du er invitert 
til å bli med på feiringen! Ti år med målrettet kvinnearbeid i Tanzania, og 
siden også på Zanzibar, har satt dype spor i dette landet på Afrikas østkyst. 
Våre venner i Tanzania, med leder Joyce Malima i spissen, inviterer til 
jubileumsfest i 10 dager til ende.

Vi skulle reist til Tanzania i fjor høst, men på grunn av pandemien ble 
turen utsatt. Nå er planen å reise i september dette året om det blir mulig. 

Ta gjerne kontakt om du vil at vi skal sende deg informasjon straks 
vi vet noe mer.

Elisabeth Lillebø Sæth, koordinator for Håpets Kvinner i 
Norge, blir med på turen, og hun vil gjerne ha med seg flere! 
Turen er åpen for både menn og kvinner. 

TILBAKEMELDINGER >> 

Amar, kvinne fra Algerie
–Hallo Rawad og Marianne! Jeg har 
sett alle episodene av programserien 
«From Heart to Heart» og gledet meg 
til å se dere hver torsdag. Det er trist 
at denne sesongen er ferdig, men jeg 
er glad for at jeg har blitt bedre kjent 
med Gud gjennom dere, og at mitt 
perspektiv på ekteskap har blitt endret. 
Jeg elsker dere. Be for meg! 

Rabie, TV-seer fra Algerie
– Jeg kommer fra en annen bakgrunn, 
og jeg har aldri følt meg elsket. 
En dag begynte jeg å se på deres 
program. Gjennom dem lærte jeg at 
kristendommen ikke er en religion, men 
en relasjon til Jesus. Nå elsker jeg Jesus 
og har fått fred. Jeg har funnet den 
virkelige skatten. Jesus er mitt lys, og jeg 
lever ikke lenger i mørket. Takk, brødre 
og søstre, for tjenesten dere står i. Jeg 
ber om at Herren vil gjøre store ting i 
Algerie.  

Siwar, ung jente fra Algerie til SAT-7 
KIDS 
– Tusen takk for programmet deres, 
«Bible Heroes». Jeg elsker å se på 
det selv om jeg er muslim. Dere er 
fantastiske! 

Ung jente fra Algerie
– Takk til Skole-TV på SAT-7 (Noreas 
TV-partner) som gjør det enkelt for 
meg å lære engelsk. Jeg skulle ønske at 
vi hadde en så god lærer som deg her i 
Algerie. 

Tomader, ung jente fra Algerie
– Hallo, jeg følger dere fra Algerie. I 
denne karantenetida har jeg ikke kunnet 
gå noen steder. Jeg har brukt tida til å 
følge med på deres fantastiske program, 
Skole-TV på SAT-7 KIDS. Jeg deltar også 
på livesendingene som lærerne har på 
Facebook. 

Nadeem, TV-seer fra Algerie
– Jeg er fra Algerie og følger 
undervisningen i fransk og engelsk på 
Skole-TV SAT-7 KIDS. Jeg takker alle 
som står bak disse programmene. Vi 
har stort utbytte av dem. Må Herren 
lønne dere med godhet. I løpet av 
Ramadan og karantenen har jeg brukt 
mesteparten av tida på Skole-TV-
programmene, og jeg har bare vært ute 
for å kjøpe matvarer. 
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hos andre eller hjemme, lytter han 
frimodig på kristen undervisning.  
– Det har vært stor forandring dette 
året. Det er mange som vil høre og 
som stiller spørsmål. Nå har jeg 
selv hørt så mye på undervisningen 
at jeg kan svare på mange av 
dem. Andre ganger får vi svar i 
programmene, forteller han ivrig. 
Han legger til at undervisningen 
hjelper ham til selv å drive 
evangelisering, og at den også er til 
hjelp for ham som familiefar. 

Fra kritiker til aktiv lytter
Historien om Kalifa slutter ikke her. 
Han forteller om en tante som var 
svært kritisk til at han hadde valgt 
å bli en kristen. Hun bad sønnen 
sin om å undersøke nærmere. På 
spørsmål om hvorfor han hadde tatt 
dette valget, svarte Kalifa at fetteren 
selv måtte høre på programmene 
for å forstå det. Han begynte å lytte 
og klarte etter hvert ikke å la være å 
lytte. – Når han jobbet, når han skulle 
sove – hele tiden ville han lytte. Han 
sluttet også å gå i moskeen når han 
var i landsbyen hos meg. Det eneste 
problemet var at når han reiste, tok 
han med seg mediespilleren, sier 
Kalifa med glimt i øyet. Tanten som 
var så kritisk til at nevøen ville bli 
kristen, har nå selv blitt en aktiv lytter 
til de kristne programmene. Slik 
blir Guds ord sådd blant mahouene 
gjennom mediespillere. En for en. 

Av: Jostein Sæth

Hjertespråket 
åpner nye dører

Tilstedeværelse 
Den nye «pastoren,» som flere 
mahouer nå blir kjent med gjennom 
de små mediespillerne, er en stabil 
følgesvenn. Selv om misjonærene på 
nytt må evakuere, eller evangelistene 
bare har kapasitet til å komme 
på besøk til de avsidesliggende 
landsbyene en sjelden gang, har 
Kalifa, Mawa, Karamoko og de 
andre kristne mahouene tilgang 
til Guds Ord hver dag gjennom 
mediespilleren. Programmene de 
lytter til, er evangeliserende og 
hjelper nye mennesker til å gripe 
innholdet i den kristne tro. Flere 
lokale evangelister har også tatt i 
bruk mediespillerne i sitt arbeid. Jeg 
våger å tro at en stille vekkelse er i 
gang i denne unådde folkegruppen. 
At Guds Ord berører mahouene. En 
for en. 

En vest-afrikansk kvinne er helt alene 
kristen i landsbyen. Hun er omgitt av 
muslimer, animister og åndetilbedere. 
Hvordan kan hun bevare troen på Jesus? 
En mediespiller med kristne radioprogram 
på hennes eget morsmål ble redningen.

Denne kvinnen er 40 år gammel og 
bor i Elfenbenskysten. Hun tilhører 
folkegruppen mahou og lever i en 
kultur som er sterkt preget av islam 
blandet med åndetro og okkultisme. 
Det begynner å skje ting, og nylig ble 
fem mahouer døpt. I denne kulturen 
kan det nesten betegnes som en 
«massedåp», fordi det kan gå mange 
år mellom hver gang noen døpes. 
Norske misjonærer har bodd og 
jobbet blant mahouene siden midten 
av 80-tallet, og fortsatt venter vi 
tålmodig på vekkelsen. Ser vi starten 
på en stille vekkelse her? En for en. 
Kanskje ser vi resultatet av at kristne 
radiosendinger begynner å nå inn i 
avsidesliggende områder, 

Nytt medieprosjekt berører
For ett år siden fornyet Norea 
medieprosjektet vi i mange år 
har drevet sammen med NLM i 
Elfenbenskysten. Vi gav det navnet 
Hjertespråket. En av hovedvisjonene 
var å bruke små mediespillere med 
kristne radiosendinger på mahou 
aktivt i evangeliseringsarbeidet i 
svært avisdesliggende områder, 
der misjonærer og evangelister i 
begrenset grad har tilgang. Prosjektet 
var godt i gang, og store planer var 
lagt for 2020. Så rammet korona-
viruset globalt, og de norske 
misjonærene som var involvert i 
prosjektet, måtte reise hjem til Norge 
på ubestemt tid. Heldigvis var det 
allerede gjort et godt arbeid med 
distribusjon av mediespillere, så selv 
om misjonærene måtte evakuere, 
evakuerte ikke mediespillerne. 

Stemmen i høyttaleren er min pastor
Kalifa på 34 år beskriver medie-
spilleren slik: – Det er en pastor som 
snakker, og han er min pastor. 
Den unge mannen er en av de 
fem som nylig ble døpt, og som 
virkelig har tatt i bruk den nye 
«pastoren». Han forteller at han har 
mediespilleren med seg overalt der 
han er. Både når han er på besøk 

der de få kristne befinner seg? En 
for en. Kan disse få kristne samle 
noen av sine søkende og unådde 
familiemedlemmer og naboer til 
«radiomøter» rundt mediespillere, 
der de får høre kristen forkynnelse 
og kristen opplæring på sitt eget 
morsmål?

En for en
Som tidligere misjonær blant 
mahouene kjenner jeg at det nesten 
er «skummelt» å si dette høyt. 
For skuffelsene har vært mange 
opp gjennom årene. Mahouene er 
et svært vanskelig folk å nå med 
evangeliet. Men samtidig kjenner jeg 

at det er rett å si det 
høyt. For der Guds 
Ord sås, der vil det 
vokse vakker frukt – 
før eller siden. Eller 
«lasting fruit», som 
vår partner TWR sier 
i sitt slagord. Varig 
frukt.

Karamoko er en av de fem som nylig ble døpt: 
– Programmene på mediespilleren har g jort store ting, sier Karamoko. 
– Jeg forstår mahou og bambara bedre enn fransk. Jeg bruker den også 
hjemme sammen med barna, kona og min mor. Jeg kan ikke forklare alt 
i den kristne tro, siden det ikke er lenge siden jeg ble omvendt. Før var jeg 
muslim. Vi hører sammen om kveldene, og det hjelper meg til å forstå 
innholdet i den kristne troen. Det lærer oss hvordan profetene snakket om 
Jesu komme, hva han g jorde og alt. Det hjelper meg også å evangelisere, 
for muslimene spør meg mange spørsmål. Jeg bruker den også på te-
plassen for å høre sammen med alle vennene mine. Jeg sier det er slik det 
undervises i kirken, på vårt lokalspråk.  

Om prosjektene i Vest-Afrika: 
Alle de tre folkegruppene nedenfor 
er undergrupper av det store 
malinké-folket, en av de største 
unådde folkegruppene i en rekke 
land i Vest-Afrika. Norea er involvert 
i tre prosjekter for å nå dem: 

Hjertespråket
Målgruppe: Mahoufolket, en 
undergruppe av malinké
Folketall: 400 000
Status: 0.07 % evangelisk kristne
Partner: NLM
Prosjektperiode: 2020- 2022
Årlig støtte: 400 000 kroner

Prosjekt Samuel
Språk: Bambara
Målgruppe: Barn og unge som 
tilhører folkegruppen malinké
Folketall: 15 millioner
Status: 1 % evangeliske kristne  
Partner: TWR
Årlig støtte: 290 000 kroner
Prosjektperiode: 2020-2022

Bak grensene
Målgruppe: Malinké-Jula
Folketall: 6 millioner
Status: 0,001% evangeliske kristne             
Partner: TWR
Årlig støtte: 120 000 kroner
Prosjektperiode: 2020-2022

Mahoudansere i hovedstaden Abidjan. Foto: Jostein Sæth.

Flere lokale evangelister har tatt i bruk mediespillerne i sitt arbeid. Foto: Jostein Sæth

Det er slike mediespillere som deles ut.
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Samy, TV-seer Algerie
– Jeg vokste opp i en liten landsby 
i Algerie, og livet var ikke så enkelt. 
Familien min er konservativ, og faren 
min er en religiøs leder. Jeg turte aldri 
å stille spørsmål om Gud. Men en dag 
så jeg TV-programmet «My Church in 
Algeria». Jeg kontaktet en kristen leder, 
og han ønsket meg velkommen til kirka. 
Der gav jeg livet mitt til Jesus. Familien 
min fikk greie på at jeg hadde blitt en 
disippel av Jesus, og faren min nektet 
meg å komme hjem i over ett år. Jeg 
er takknemlig for at Gud brukte moren 
min til å overbevise faren min om at 
alle er frie til å velge hva de vil tro på.

Kareem, TV-seer fra Tunisia
– Jeg er en troende og følger med på 
programmet «Free Souls». Foreldrene 
mine forsøkte å få meg abortert før jeg 
ble født. Faren min, som ikke likte barn, 
plaget ofte moren min, som om det 
var hennes feil at hun var blitt gravid. 
Fra jeg var ganske liten har jeg følt meg 
som et uønsket barn. Foreldrene mine 
avviste meg, men jeg var en oppvakt 
gutt. Jeg fullførte studiene mine og fikk 
arbeid som sykepleier. Jeg slet med 
depresjon i flere år, men Jesus søkte og 
fant meg. Jeg vil følge Ham samme hva 
det vil koste. Jeg er blitt et barn av den 
allmektige Gud. 

Makram, TV-seer fra Tunisia
– Ordene dere formidler, er gull verd. Vi 
ber for dere her i Tunisia. Jeg bruker ofte 
harde ord mot meg selv når situasjonen 
er vanskelig og jeg er syk. Tilgi meg, 
Gud! Dere forkynte en hard lekse til 
hjertet mitt. Takk for det! I Jesu navn 
vil jeg kjempe mot det negative og dele 
evangeliet her i Tunisia. 

Jinan, TV-seer fra Egypt
– Takk for de fantastiske 
barneprogrammene til SAT-7. Jeg er 
så takknemlig for bøkene dere sender 
til sønnen min. Han føler seg virkelig 
spesiell og unik på grunn av dere. Han 
elsker bibelhistoriene og lærer seg vers 
utenat. En gang fortalte dere historien 
om når Adam gav navn til dyrene. Jeg 
så at sønnen min var begeistret og satt 
som klistret til skjermen. Etter at han 
hadde hørt historien, lukket han øynene 
og ba sammen med dere. Jeg er så 
takknemlig for disse verdifulle historiene 
og hvordan dere bryr dere om barna. 

TILBAKEMELDINGER  >>

Av: Per Birkeli
Alle bildene er illustrasjoner. 
Foto: Noreas mediepartner i Finland.

Du som leser dette, har 
kanskje god kjennskap 
til Etiopia. Muligens 
har du selv besøkt 
det store landet øst i 
Afrika. Mange norske 
misjonærer har vært 
plassert i Etiopia i en 
eller flere «perioder». 
For deg som ikke måtte 
ha et like nært forhold til 
Etiopia som de mange 
erfarne misjonærene, 
vil jeg nå fortelle litt om 
den delen av landet som 
har fått betegnelsen 
Region 2.

Unådd folkegruppe i Etiopia

Region 2 befinner seg i den nordlige 
delen av Etiopia, og den omfatter 
den laveste geografiske delen av 
landet. Det karrige ørkenlandskapet 
er blant de aller varmeste stedene på 
kloden. Det er elendig infrastruktur 
der, og folkegruppen som bor i dette 
området, afarene, har en fiendtlig 
innstilling til kristen tro. Kun en 
håndfull kjenner Jesus som sin frelser 
og herre. Afarfolket er blant de minst 
nådde folkeslag i verden. 

Krevende oppdrag
Flere misjonsorganisasjoner har sett 
på muligheten for å bringe evangeliet 
om Jesus til afarfolket, men alle har 
nok i tur og orden trukket den samme 
konklusjonen: Vi står her overfor et 
særdeles vanskelig misjonsoppdrag. 
Det er i praksis umulig å sende 
«vanlige» misjonærer til Region 2. 
Skal vi ha håp om å nå inn til 
disse menneskene med evangeliet 
om Jesus, må vi forsøke å finne 
alternative løsninger. 

Norea Mediemisjon har de siste 
årene i økende grad spesialisert seg 
på å løse krevende misjonsoppdrag. 
Vi bruker redskaper som gjør det 
mulig for oss å dele evangeliet 
med lokalbefolkningen uten at vi 
selv er fysisk til stede. Dermed 
trenger vi ikke oppholdstillatelse 
i landene der vi arbeider. Det er 
heller ikke nødvendig å se etter 
undervisningstilbud for barna våre, 
og vi slipper en krevende tilvenning til 
lokal kultur og mattradisjoner. 

Våre radiobølger og TV-signaler 
krysser med letthet stengte grenser, 
og på usynlige vinger kan vi reise 
rett inn i hjemmene til dem vi 
ønsker å komme i kontakt med. 
Radio og TV kan naturligvis brukes 
over alt på kloden. I arbeidet med 
å fullføre misjonsoppdraget ønsker 
vi imidlertid i størst mulig grad å 
anvende disse verdifulle redskapene 
nettopp der hvor det er aller mest 
bruk for dem. Jeg tenker da på land 

og områder det det av ulike grunner 
er vanskelig, for ikke å si umulig, å 
drive tradisjonell misjon.

Afarfolket teller ca. 2,5 millioner 
mennesker. 2 millioner av dem hører 
hjemme i Etiopia, mens resten holder 
til i Eritrea og Djibouti. Færre enn én 
av tusen afarer er evangeliske kristne, 
med andre ord mindre enn 2 500 
personer. De fleste er nomader, og de 
forflytter seg rundt i grensetraktene 
mellom Etiopia, Eritrea og Djibouti. 
Det faktum at bare et fåtall har fast 
bosted, gjør det ekstra krevende å nå 
dem med evangeliet om Jesus, men 
vi har lagt en plan som vi tror kan 
lykkes.

Planen
Norea og vår lokale partner lanserte 
for noen år siden en dramaserie i 
Øst-Afrika, Healing Voice. Serien 
satte søkelys på de skadelige 
konsekvensene barneekteskap har 
fått for mange kvinner. De ulike 
episodene har vært til stor praktisk 
hjelp for mange kvinner som var i 
en vanskelig situasjon, og bare Gud 
vet hvor mange det er som nettopp 
gjennom denne dramaserien har fått 
lære Jesus å kjenne. 

Nå utvikler vi en tilsvarende 
dramaserie på afarspråket. Denne 
serien tar opp problemstillinger 
afarfolket strever med, samtidig 
som vi varsomt introduser sentrale 
bibelske sannheter på en måte som 
lokalbefolkningen kan forstå.
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Fredag 16. april har administrasjonsleder Martin Birkedal rydda kontoret og tatt ned navneskiltet 
på døra. Da har han sin siste arbeidsdag i Norea etter 30 års utrettelig arbeid for 
mediemisjonen. 

– Tiden i Norea har uten tvil vært min beste tid som yrkesaktiv. Her har jeg fått 
være i et pulserende misjonsarbeid og fått venner fra hele verden. Det har vært 
veldig utviklende og interessant, sier Martin. Han er som et levende leksikon 
når det gjelder folk og steder han har besøkt, og hendelser han har opplevd 
både innenlands og utenlands.

Martin er litt spent på hvordan livet som pensjonist skal bli, og han 
forteller at kona Arlene kanskje er enda mer spent. Han har vært mye 
borte på reiser, og han kjenner på at det skal bli fint å være mer til 
stede for familien. Martin bidrar gjerne med en hjelpende hånd der det 
trengs. Han er nemlig både hjelpsom og hendig, og er ikke redd for at 
dagene skal bli lange. Den spreke mannen håper også det kan bli tid til å 
forkynne Guds ord, og til å drive skogsarbeid og oppussing. Og så er alltid 
fiskeutstyret oppdatert i håp om at det skal bli anledning til å dra opp litt lyr 
og lange.

Når det gjelder Noreas framtid er Martin optimistisk. – Norea skyter stadig friske 
skudd. Det er en liten organisasjon som lett kan snu seg rundt når det trengs. I tillegg 
har organisasjonen en god og målretta ledelse som vil dra arbeidet i en god retning.

Vi andre i staben er takknemlige for at Martin fins, og vi vil savne hans lune 
tilstedeværelse i korridoren.

Martin blir pensjonist

Podcast er en lyd- eller videofil som blir kringkastet via internett. Den kan lastes ned 
til mobiltelefon, nettbrett og PC eller lyttes til direkte. Den største forskjellen fra 

tradisjonell radio er at en podcast kan spilles av når brukeren selv ønsker det.
Norea produserer jevnlig podcaster med ulike fokus: 

Misjonspuls: Jostein Sæth og Roald Arnesen tar pulsen på misjon blant minst 
nådde folkegrupper.

Good News: Inspirerer, utfordrer og utruster kristne nordmenn til å være 
«medvandrere» i møte med flyktninger og innvandrere i sine nærmiljø.

Troens Menn: Samtaleprogram med refleksjoner rundt hvordan norske 
menn kan bli utrustet til å være Jesu etterfølgere i hverdagen.

Håpets Kvinner: Samtaleprogram der kvinner fra inn- og utland deler sine 
vitnesbyrd.

Podcastene kan du lytte til på norea.no eller andre steder som publiserer 
podcaster, f.eks. Spotify.

Norea inviterer deg til misjonshelg i Kristiansand. Kurt Hjemdal 
og Svein Anton Hansen taler, og Norea Music bidrar med sang og 
musikk. Du vil få ferske oppdateringer fra vårt mediearbeid i stengte 
områder i Midtøsten og Asia. Mer informasjon kommer etter hvert, 
men noter deg tidspunktet allerede nå.

Podcast

Mediemisjonshelg 
5.-7. november

6. mars kan du se det første av Noreas nye ukentlige 
TV-program, Bibelpuls. Programmet har form som et 
Noreamøte med tale, sang og misjonsinformasjon. 
Programmene vil bli sendt på Kanal 10 lørdager kl. 16 og 21, 
og på søndager kl. 23. De kan også når som helst sees på 
TBN Nordic. 

– Vi ønsker å løfte frem Bibelen og inspirere til misjon blant 
de minst nådde, sier Harald Endresen, informasjonsleder 
i Norea og programleder for Bibelpuls. – Dette er en 
videreføring av Digital bibelcamp, som vi sendte sist 
sommer, og som vi fikk mange gode tilbakemeldinger på.

I tillegg til Harald Endresen, møter du Noreapastor Svein 
Anton Hansen, som taler over søndagens tekst. Det blir 
sang fra Norea Music. Vi håper at programmene skal 
oppmuntre seerne i sin vandring med Jesus og inspirere til 
et sterkt misjonsengasjement.

Nytt TV-program

TV-programmene spilles inn i Studio 
B ved Gimlekollen Mediesenter.

16. april går adm.leder Martin Birkedal ut 
kontordøra for siste gang etter 30 års tjeneste. 
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Sett fra 
den andre siden
Golgata. Så trist, full av smerte, nederlag, mørke og tap ... eller? Dette var en beskriv-
else av «vrangsida». Gud ser «retta». Og der var det seier og triumf!8 Der var det fullt 
av kjærlighet9 og håp!10

En sak har alltid to sider, sier vi. Med det mener vi at det er flere måter å se ting på, 
ikke bare ett perspektiv. Jeg vil påstå at alle situasjoner eller problemer har to sider: en 
fysisk og en åndelig side. Det blir som å se etter kong Haralds bilde på en norsk mynt. 
På den ene siden ser du ikke tegn til ham, mens på den andre er han svært synlig. 

Når vi vurderer en situasjon vi er i, kan det hende at vi ikke ser spor av Kongen. Sett fra 
et åndelig perspektiv derimot, kan Han være svært tydelig tilstede!

Det er ikke alltid vi klarer å se dette. Hva da? Salige er de som ikke ser og likevel tror, 
sa Jesus.11  Hva er så troen? Jo, forfatteren av Hebreerbrevet beskriver den slik: Troen 
er sikkerhet for det som håpes, visshet om ting en ikke ser.12 Når vi ikke ser klart med 
våre fysiske øyne, eller forstår noe med vår menneskelige tanke, kan vi få stole på at 
Gud ser noe annet enn det vi gjør. Vi kan også be om å få se det Han ser.

Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår. Efeserne 1,18a

 8   Kol. 2,15,    
9  Joh. 3,16,    
10  Rom. 5,1-2,   

11  Joh. 20,29,   
12  Hebr. 11,1
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Morten Samuelsen
Norea-ambassadøren Morten Samuelsen og Norea Music har nylig utgitt et digitalt 
album kalt «Live fra stuå». Opprinnelig var disse sangene kun tenkt å skulle deles via 
sosiale medier. Kvaliteten ble imidlertid så bra, og tilbakemeldingene så gode, at vi 
besluttet å gjøre et album ut av det på Spotify. Alle sangene er komponert av Morten 
og spilt inn ved pianoet hans i stua hjemme på Tau. Norea har redigert opptakene, 
og på noen av sangene har vi trukket inn andre musikere og instrumenter. Du finner 
albumet på Spotify og andre strømmetjenester, men dessverre ikke som CD, i alle 
fall ikke i første omgang. I løpet av sommeren håper vi imidlertid å ha klar en rykende 
fersk CD med Morten Samuelsen, utgitt på Norea Music. 

Frihals – Alt er nytt
Norea-ambassadørene Frihals fra Flekkerøy har kommet med et nytt og etterlengtet album. Tittelen er 

«Alt er nytt». Det har gått tre år siden Frihals gav ut debutalbumet sitt, «Troens menn», som fikk 
svært god mottakelse. Mange av sangene på det nye albumet – i likhet med det forrige – er helt 

nyskrevne. Det som er ekstra gøy for oss i Norea er at de denne gangen har slått seg sammen 
med en annen Norea-ambassadør, Morten Samuelsen. Han er med på to av sangene. Selv om 
Frihals holder til på Flekkerøya, er det ikke noen kopi av Flekkerøyguttene du får her. Stilmessig 
går Frihals mer i retning av «roots», med elementer fra både blues, country og gospel. Du som 
er ute etter god evangelisk sang, med tydelige tekster og god trøkk, her er albumet for deg! Du 
finner begge Frihals-albumene i Noreas nettbutikk. 

Norea Music:

andakt

Norea gav ut ei flott bok før jul: Over en kopp te, av Eli Fuglestad. 
Mange fikk nok denne som julegave, men den er jo like god som 
en gave til andre anledninger også, eller kanskje til deg selv? 
Andaktene er nære og varme, og ofte med en overraskende 
vinkling. Her er en av hennes andakter, fra side 29: 

Korona-pandemien satte en stopper for kvinnekonferansen vår i fjor. Lite ante vi at det skulle 
bli på samme måten dette året. Men i år slår vi til med en digital samling lørdag 17. april 
kl. 11-15. Da får du møte Eli Fuglestad og Rita Aasen i tillegg til flere utenlandske gjester 
som deltar via skjermen. 

Meld deg på via nettbutikken vår under norea.no, og du vil få en overraskelse og god 
informasjon om pålogging tilsendt i posten.

Trenger du hjelp med bestilling eller pålogging kan du ringe oss på tlf. 38 14 50 20, 
eller ta kontakt via post@norea.no.

Digital kvinnekonferanse

Eli Fuglestad er frivillig medarbeider i Norea, og hun vil gjerne komme til deg 
og din forsamling. Ta kontakt om du vil ha besøk, du finner telefonnr. og annen 
informasjon på side 2. 
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Gavekonto: 8220.02.90158
Vipps: 74066 (generelle gaver)
Kontakt oss på tlf. 38 14 50 20
post@norea.no

Hvis 750 personer 
gir 500 hver, blir det 

akkurat nok til å 
fullfinansiere den første 

episoden. 

Animasjonsserien Arven etter Adam lages først og fremst 
for barn og familier i Øst-Afrika, deretter vil den oversettes 
og dubbes også til andre språk. Filmene vil kunne brukes 
også i Vesten, og Norge. Flere internasjonale medieselskap 
har allerede meldt sin interesse. Dette er Noreas største 
enkeltprosjekt hittil. For at Arven etter Adam skal bli en realitet, 
trenger vi mye forbønn – og mange generøse gaver.

Vil du bli med på dette «dugnadsprosjektet»? 
Hvis 750 personer gir 500 hver, blir det akkurat nok til å 
finansiere den første episoden. 

Du kan gi en øremerket gave til Arven etter Adam via 
VIPPS nr 567807, eller ved å bruke den vedlagte giroen.

Du kan registrere deg som fast giver på norea.no 

Arven etter Adam


