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MEDIEMISJON

Vær ikke bekymret for noe! Men 
legg alt dere har på hjertet, fram 
for Gud. Be og kall på ham med 
takk. Og Guds fred, som overgår 
all forstand, skal bevare deres 
hjerter og tanker i Kristus Jesus."

(Fil. 4,4) 

HØSTEN 2021JANUAR

Mandag: I Albania er det mindre enn 1 % 
evangeliske kristne. Be om at arbeidet som 
drives i regi av Troens Menn og Håpets Kvinner 
må bidra til å føre mange mennesker til tro på 
Jesus.

Tirsdag: Harald Endresen er informasjonsleder 
i Norea. Be om at han må bli inspirert av 
Gud til stadig å finne gode måter for å få ut 
informasjon som setter mennesker i brann for 
misjon.

Onsdag: Be for Joyce Malima, Håpets 
Kvinner-koordinator for Zanzibar. Be om at 
radioprogrammene må være til oppmuntring 
for de få kristne på øya, og til frelse for stadig 
nye mennesker.

Torsdag: Be om at  radiosendingene, som 
Norea støtter, må bli til velsignelse for mange 
mennesker i Eritrea. Be om at programmene 
må bringe oppmuntring og trøst for dem som 
er kristne.

Fredag: Over en åpen Bibel, andaktsserien 
som har vært produsert av Norea i flere 
tiår, når mange mennesker i Norge. Be for 
andaktsholderne at de må forkynne Guds ord 
klart og rent.

Lørdag: Be for Timoteus-prosjektet som hjelper 
nord-koreanske avhoppere. Norea bidrar med 
teknisk utstyr som gjør at de kan lytte til kristne 
program på sitt eget språk.

Søndag: Be om fortsatt vekkelse i Iran. Be om 
at TV-sendingene på farsi, som Norea støtter, 
blir til velsignelse og frelse for mange.

FEBRUAR

Mandag: Ryuichi Tsubuku leder Troens 
Menn-arbeidet i Japan. Takk for hans sterke 
engasjement for at japanske menn skal bli Jesu 
etterfølgere.

Tirsdag: Be for Noreas nye storsatsing Arven 
etter Adam. Be om at det kommer inn nok 
penger slik at filmene om Bibelens store 
fortelling kan lages ferdig.

Onsdag: Morten Samuelsen er ambassadør for 
Norea. Be om at han ved hjelp av sangen og 
musikken når inn til mange med budskapet om 
Jesus og kall til misjon.

Torsdag: Be for alle Troens Menn-gruppene som 
samles regelmessig. Be om utrustning til å leve 
som kristne menn i en krevende hverdag.

Fredag: Be for det nye prosjektet som Norea er 
i gang med blant Afar-folket i Øst-Afrika. Be om 
gode medarbeidere og visdom i tjenesten.

Lørdag: Be for dem som jobber i Radio Shema 
i Tyrkia. Be om at programmene må bryte ned 
myter og misforståelser, og at Jesus må bli 
synliggjort som verdens frelser og håp.

Søndag: Takk for at det er Guds vilje at alle 
mennesker skal bli frelst. Be om at vi som hans 
tjenere må følge ham og lytte til hans stemme.

MEDIEMISJON

Takk for at du ber for oss
Vi ønsker å dele det gode budskapet med 
dem som bor i verdens mørkeste avkroker, 
og da må vi forvente at onde krefter vil 
motarbeide oss. Takk for at du ber for oss og 
våre partnere, og ikke minst alle våre lyttere 
og seere.
 

Vi vil gjerne be for deg
Ta gjerne kontakt på vår forbønnstelefon som 
er åpen hver fredag fra kl. 09.00 til 11.00. 
Ring oss på nr. 38 14 50 20, send en melding 
på post@norea.no eller via Facebook. Vi tar 
dine bønneemner med i vår forbønnsstund 
fredag ettermiddag. Alle henvendelser 
behandles konfidensielt.
 

Har du ett minutt?
Åpne kameraet på mobilen din 
og hold det over firkanten, så får 
du se noe helt spesielt.

Norea Mediemisjon 
Kontonummer: 8220.02.90158 

Telefon: 38 14 50 20 
E-post: post@norea.no

norea.no



SEPTEMBER

Mandag: Norea støtter radioprogram til et 
område i Usbekistan med svært få kristne. 
Be om at mange må lytte til sendingene, som 
inneholder opplesning av bibeltekster, og at de 
som lytter får møte den levende Gud gjennom 
Hans ord.

Tirsdag: I Usbekistan samles ofte de kristne 
etter kl. 23 om kvelden, for da har politiet gått 
hjem. Be om at de lokale kristne må få være fylt 
av fred og kjenne seg trygge når de samles om 
Guds ord.

Onsdag: Ved hjelp av Silkevei-senderen kan 
millioner av mennesker i Sentral-Asia bli nådd 
med evangeliet. Be om at det tekniske må 
fungere slik at budskapet når fram klart og 
godt.

Torsdag: Be for alle dem som har tatt imot 
Jesus i Usbekistan. Be om at de må bli styrket 
i troen, og få frimodighet til å dele evangeliet 
med andre.

Fredag: Per Birkeli er daglig leder i Norea. Be 
om at Gud gir ham visdom og pågangsmot i de 
mange oppgaver som hører med til stillingen 
hans.

Lørdag: Be om utholdenhet og arbeidsglede 
for de som produserer radioprogrammene 
som sendes inn mot menneskene som bor i 
nedslagsfeltet til Silkevei-senderen.

Søndag: Takk Gud for at evangeliet om Jesus 
når ut til stadig nye mennesker i Sentral-Asia! 
Hvert år blir tusenvis av mennesker døpt i 
denne regionen.

OKTOBER 

Mandag: Siden 1970-tallet har Norea 
samarbeidet med Studio Sentosa om 
radioprogram til Indonesia. Be om at det vil 
være mulig å lage flere program rettet mot 
unådde folkegrupper i landet.

Tirsdag: Be for dem som følger 
studieopplegget SOTA i Kina. Be om at de 
må bli utrustet til tjeneste for Guds rike, og 
at Gud må vise dem hvor og på hvilken måte 
han ønsker å bruke dem.

Onsdag: Be for ungdomsarbeidet Compass 
i Japan. Ved hjelp av videoer bruker vår 
lokale partner sosiale medier for å nå ut med 
evangeliet. 

Torsdag: Linda Torkelsen er videoprodusent i 
Norea. Be om kreativitet og arbeidsglede, og 
om at produksjonene blir til inspirasjon og til 
vekst for Guds rike.

Fredag: Be for de ansatte på Studio Sentosa 
om styrke og visdom i arbeidet med å 
produsere radioprogram som peker på Jesus, 
verdens frelser.

Lørdag: Caspari-senteret i Jerusalem 
bruker et nettbasert undervisningsopplegg 
for å utruste sabbatsskole-lærere og 
ungdomsledere. Be om at dette Norea-
støttede arbeidet skal føre til at mange barn 
og unge får høre om Jesus som Messias.

Søndag: Takk Gud for at han kjenner, elsker 
og vil ha kontakt med hvert menneske han 
har skapt! Be om at mange får høre om dette 
via media.

NOVEMBER

Mandag: I India er det omlag 2 500 unådde 
folkegrupper. Dette året har Norea vært med 
å starte opp arbeid retta mot en av disse 
gruppene. Be om at prosjektet må få en god 
start og bære rik frukt.

Tirsdag: Radio Home Groups er et godt 
redskap for å nå nye mennesker med 
de gode nyhetene. Be om at disse 
lyttergruppene må bidra til å føre mange 
mennesker til tro på Jesus.

Onsdag: Be for Noreas ungdomsarbeidere, 
Østen Olai Ommedal og Maria Våge Skårdal. 
Be om at de må nå de unge med kallet til 
frelse og utfordringen til misjon.

Torsdag: Be for dem som arbeider i 
TWR India. Be om at Herren vil gi dem 
oppfinnsomhet, utrustning og styrke i 
arbeidet.

Fredag: Be om at de som har tatt imot Jesus 
i India får frimodighet til å dele evangeliet 
med menneskene rundt seg.

Lørdag: Rathwi-folket er en folkegruppe 
i India på 650 000 mennesker. Det er 
rundt 0,01% evangeliske kristne. Be om 
at radioprogrammene må nå inn og føre 
mennesker til tro.

Søndag: India har flere unådde folkegrupper 
enn noe annet land. Takk for at det er Guds 
gode vilje å nå menneskene i India med de 
gode nyhetene om at de er tilgitt og elsket.

DESEMBER

Mandag: Blant mahoufolket i Elfenbens-
kysten er det under 1 % kristne. Be om 
at prosjektet Hjertespråket må føre til at 
mennesker får høre om Jesus og ta imot 
ham som sin frelser.

Tirsdag: TV-programmet Bibelpuls sendes 
hver helg på Kanal 10 og på TBN Nordic. 
Be om at det må bli til velsignelse og frelse 
for mange.

Onsdag: Be for informasjonskonsulent og 
leder for Norea Music, Roald Arnesen. Be 
om kreativitet og utrustning i arbeidet både 
på kontoret og når han er rundt på møter og 
konserter.

Torsdag: Be for programserien Fortell mer 
som produseres på somali. Be om at barna 
som lytter får en stadig sterkere tro og tillit 
til Jesus. 

Fredag: Be for nybrottsarbeidet blant Afar-
folket i Etiopia. Via mediespillere får dette 
nomadefolket høre evangeliet om Jesus, og 
de får livsviktig informasjon om helse og 
dagligliv.

Lørdag: Prosjekt Samuel er et barneprogram 
som sendes på bambara i Vest-Afrika. Be om 
at mange, både barn og voksne, blir kjent 
med Jesus gjennom dette programmet. 

Søndag: Takk for alle ungdommene på 
kristne skoler som samler inn penger til 
misjonsprosjekter i Øst-Afrika. Be om at 
mange unge vil bli tent for misjon.


