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
til post@norea.no eller via Facebook. Vi tar
dine bønneemner med i vår forbønnsstund
fredag ettermiddag. Alle henvendelser
behandles konfidensielt.

Ta en titt
På vår YouTube-kanal finner du
et rikt utvalg av korte og lengre
filmer og TV-program. Skann
koden og bli gjerne abonnent på
kanalen – helt gratis.

JULI

AUGUST

Mandag: Mange land i Midtøsten er stengt for
tradisjonell misjonsvirksomhet. Be om at radioog TV-sendingene må nå inn og forvandle
mennesker og samfunn.

Mandag: Afar-folket er et nomadefolk på
Afrikas horn. Be om at arbeidet med å gi dem
evangeliet via mediespillere må lykkes.

Tirsdag: Be for innbyggerne i Libanon. Landet
står overfor store utfordringer på mange plan.
Be om at de som styrer må finne løsninger som
er til hjelp for land og folk.

Tirsdag: Be for våre to kontorkonsulenter,
Aina Koland og Åshild Appleyard. Be om
arbeidsglede og inspirasjon i de mange viktige
oppgavene de utfører og i kontakten med våre
givere og forbedere.

Onsdag: Be om at informasjonskonsulent
Brit Kari Urdal får visdom til å skrive slik at
budskapet om vårt viktige arbeid når fram og
blir til inspirasjon for våre støttespillere.

Onsdag: Be om at den politiske situasjonen
i Etiopia må være preget av stabilitet og
forsoning. Be for de kristne at de må få være lys
og salt i samfunnet.

Torsdag: Det er mange myter og misforståelser
om den kristne troen i Tyrkia og veldig få
kristne i landet. Be om at programmene til
vår samarbeidspartner, Radio Shema, må lede
mange mennesker til frelse.

Torsdag: Be om at Gud vil arbeide med Afarfolket og berede grunnen for arbeidet som
Norea skal inn i.

Fredag: Noreas TV-partner, SAT-7, sender
kristent barne-TV hele døgnet til Midtøsten og
Nord-Afrika. Be om at alle barna som ser på
må få kjenne seg trygge og elsket og at de blir
etterfølgere av Jesus.
Lørdag: Be for programmet Following Christ på
dari-språket. Programmet sendes på TV-kanalen
SAT-7 Pars. Be om at seerne blir oppmuntret og
at Gud rører ved hjertene til det afghanske folk.
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Søndag: Takk Gud for alle programmene
som sendes på de ulike kanalene til vår
samarbeidspartner, SAT-7 Pars! Be om at
stadig flere kommer til tro på Jesus gjennom
programmene.

Fredag: Be for de eritreiske kristne som
lever under stort press. Be om at de kristne
radioprogrammene blir til trøst, oppmuntring
og utrustning for dem.
Lørdag: Be for radioprogrammene som
blir sendt via kortbølgenettet og som retter
seg mot somaliske kvinner. Be også for
oppfølgingstjenesten som skjer via Facebook.
Søndag: Takk Gud for alle som har blitt nådd
med evangeliet i Etiopia! Be om at også Afarfolket må få høre de gode nyhetene om Jesus,
verdens håp.

VÅREN 2022

I bønn
med
Norea
Herren er nær alle som kaller på
ham, alle som kaller på ham i
sannhet.
Til dem som frykter ham, gir han
det de ønsker, han hører deres rop
og frelser dem.
(Salme 145, 18-19)

MEDIEMISJON

MARS

APRIL

MAI

JUNI

Mandag: Roger Gihlemoen er ansvarlig for
Noreas storsatsing, Arven etter Adam. Be for
ham og familien i Mombasa, om god helse,
trivsel og arbeidsglede.

Mandag: Sammen med en lokal partner
ønsker Norea å starte et nybrottsarbeid
i Indonesia. Be om at menneskene vi vil
forsøke å nå må være mottakelige for
evangeliet.

Mandag: Be for Peggy Banks som er leder
for Håpets Kvinner internasjonalt. Be om
inspirasjon og pågangsmot i dette arbeidet
som er til velsignelse for så mange.

Mandag: Lonnie Berger er grunnleggeren av
mannsarbeidet Troens Menn. Be om at han
må få utrustning til å utvikle dette viktige
arbeidet videre.

Tirsdag: Albania er et av de fattigste landene
i Europa, og mange kvinner lider. Håpets
Kvinner har både en diakonal og en åndelig
dimensjon. Be om at mange kvinner må få
hjelp gjennom dette arbeidet.

Tirsdag: Be for våre gode andaktsholdere i
Over en åpen Bibel. Be om Guds velsignelse
over forberedelser, innlesning og over dem
som lytter

Tirsdag: Be for administrasjonsleder Jostein
Sæth som har ansvar for Noreas internasjonale
prosjekter. Gi visdom når midlene skal fordeles
og nye prosjekt startes.
Onsdag: Arbeidet med Arven etter Adam
involverer mange mennesker i ulike land og
yrkesgrupper. Be om at de som arbeider med
dette prosjektet må bli grepet av det bibelske
budskapet.
Torsdag: Mange blir kristne i den muslimske
verden. Be om at de må bli bevart og at kristne
radio- og TV-sendinger bidrar til at de blir
styrket i troen.
Fredag: Be for våre frivillige bønnevakter som
hver fredag tar imot bønneemner på telefon. Be
om at de må få visdom og vise medfølelse med
dem som ringer inn.
Lørdag: Be om Guds ledelse og visdom i
arbeidet med animasjonsserien Arven etter
Adam. Be om at serien må føre til at mange nye
mennesker får se hvem Jesus virkelig er.
Søndag: Takk for alle som samles om Guds ord
denne dagen! Be om Guds nærvær også blant
dem som ikke har noen kristne å være sammen
med, og frimodighet til dem som må samles i
skjul.

Tirsdag: Be om at påskens budskap om
frelse og forsoning må bli klart forkynt via
radio og TV slik at stadig nye mennesker
kommer til tro på den korsfestede og
oppstandne Jesus Kristus.
Onsdag: Be for de kristne i Afghanistan som
lever under ekstremt vanskelige forhold. Må
TV-sendingene Norea støtter fra SAT-7 bli til
styrke og oppmuntring for dem.
Torsdag: Be for Norea-ambassadør Maria
Engås Halsne. Takk for at hun bruker sine
talenter til ære for Gud og til glede for
mennesker.
Fredag: Det er rundt 230 unådde
folkegrupper i Indonesia. Be om visdom
og ledelse i arbeidet med å nå ut til flere av
disse med evangeliet.
Lørdag: Be for vår gode lydtekniker Linn
Marita Miranda Eikrem. Takk for den viktige
jobben hun gjør med å sikre at det som blir
produsert når klart og godt fram.
Søndag: Takk Gud for Norea-pastorene,
Svein Anton Hansen og Asbjørn Kvalbein!
Gjennom sin forkynnelse, veiledning og
oppmuntring får de være til hjelp og trøst for
mange.

Onsdag: Be for Håpets Kvinner-programmene
som Norea støtter i Sentral-Asia. For mange
er dette den eneste muligheten til å høre
kristen forkynnelse.
Torsdag: Be for Håpets Kvinner-koordinator,
Elisabeth Lillebø Sæth. Be om at hun må
ha god helse og godt mot i denne viktige
tjenesten.
Fredag: Be for dem som arbeider med
oppfølgingstjenesten i Håpets Kvinner.
Gjennom chattetjenester på Facebook og
WhatsApp kommer de i kontakt med mange
kvinner som trenger hjelp.
Lørdag: Be for Eli Fuglestad som oversetter
Håpets Kvinner-bønnekalenderen til norsk.
Eli produserer også andaktsserien Tapas for
troen, og hun har Norea-møter. Be om styrke
og visdom i hennes frivillige tjeneste.
Søndag: Takk Gud for alle bønnegruppene
som samles gjennom Håpets Kvinner! Be om
at hver enkelt deltaker må få glede og styrke i
livet med Gud.

Onsdag: Be for Sven Martin Sørhus som
oversetter bønnekalenderen til Troens Menn.
Be om glede og inspirasjon i tjenesten.
Torsdag: Be om at Good News-appen må bli
til stor velsignelse og hjelp for nordmenn i
møte med innvandrere og flyktninger, og til
frelse for våre nye landsmenn.
Fredag: Be for video-produsent Kjell
Tore Myre at han må ha kreativitet og
arbeidsglede i denne viktige stillingen.
Lørdag: Be for de nye Troens Mennpodkastene som produseres denne våren.
Be for prosjektansvarlig Harald Endresen om
visdom og inspirasjon i tjenesten.
Søndag: Takk for det gode redskapet Troens
Menn-bøkene er for å utruste kristne menn til
et liv i Jesu etterfølgelse. Be om at det stadig
må dannes flere mannsgrupper i mange
land.

