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Vi vil vinne hele 
verden for Kristus
av Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon. Foto: Kjell Tore Myre.

Det finnes drøyt 17 000 folkeslag 
på jorden. Om lag 10 000 av disse 
regnes nå for å være nådd. 
Ca. 7 000 etniske grupper, med 
til sammen 3 milliarder mennesker, 
lever stadig i et dypt åndelig 
mørke – uten Gud og uten håp 
for evigheten. Når skal de få høre 
evangeliet om Jesus?

Misjon blant unådde folkeslag 
burde vel alltid ha høy prioritet 
for oss kristne. Situasjonen i 
dag er imidlertid den at kun én 
av hundre misjonskroner som 
samles inn globalt, brukes for 
å nå ut med evangeliet til de 
minst nådde folkegruppene. 

Hele 99 kroner av hundrelappen 
brukes til ulike typer arbeid blant 
folkegrupper som allerede regnes 
for å være nådd med evangeliet. 
Slik kan det simpelthen ikke 
fortsette!

Den vanskeligste milen
De fleste etniske gruppene som 
kan nåes ved å sende tradisjonelle 
misjonærer, er nådd allerede. Nå 
gjenstår den vanskeligste milen. 
For at vi skal lykkes i å fullføre 
misjonsoppdraget, må vi være 
villige til å bruke mer ressurser til 
en målrettet satsing nettopp med 
dette for øye. Ingen land er helt 
stengt for evangeliet. Spørsmålet 

er bare hvilke redskaper og 
metoder vi må bruke for å nå inn 
i de ulike områdene, og heldigvis 
har Norea og våre internasjonale 
partnere en rikholdig verktøykasse.

Mens det meste av misjonsmidlene 
globalt går til arbeid i områder der 
evangeliet allerede har slått rot, 
har Norea Mediemisjon valgt en 
annen strategi. Vi bruker ikke bare 
én, men alle de hundre kronene, til 
misjon blant unådde folkegrupper. 
Takk til deg som står sammen med 
Norea i vårt misjonsarbeid som 
tar sikte på å vinne hele verden for 
Kristus!

I Norea Mediemisjon snakker vi 
ofte om unådde folkeslag, men 
hva legger vi egentlig i dette 
begrepet?

Vi viser stadig til Joshua 
Project, en av organisasjonene 
som jobber med å kartlegge 
internasjonalt misjonsarbeid. 
De valgte i sin tid følgende 
definisjon på en unådd etnisk 
gruppe: Mindre enn to prosent 
evangeliske kristne, og mindre 
enn fem prosent kristne totalt.

Disse tallene baserer seg blant 
annet på en studie gjort av 
den anerkjente amerikanske 
sosiologiprofessoren Robert 
Bellah. Han konkluderte i sin 
tid slik: En kultur kan endres 
når 2 prosent eller mer av en 
gruppe mennesker har samme 
visjon.

Gandhi tenkte tilsynelatende på 
samme måte, og han uttrykte 

seg som følger: En liten gruppe 
mennesker, som brenner for en felles 
sak, kan endre historiens gang.

Fortsatt mye ugjort
Ifølge Joshua Project er det ca. 17 000 
etniske grupper i verden. Om lag 
10 000 av disse gruppene regnes for 
å være nådd med evangeliet når de 
nevnte kriteriene legges til grunn. 
De andre drøyt 7 000 etniske 
gruppene er ifølge den samme 
definisjonen ennå ikke nådd. 

Ca. 10 000 folkegrupper har altså 
allerede fått høre evangeliet. I alle 
disse etniske gruppene finnes det 
kristne som kan bringe evangeliet 
videre ut til sine egne landsmenn. 
Samtidig er det stadig 7 000 
folkegrupper som regnes for å 
være unådde, og der hele eller 
mesteparten av befolkningen lever 
uten Gud og uten håp for evigheten. 

Da skulle man vel tenke at en ganske 
stor andel av verdens samlede 

misjonsbudsjett brukes for å nå 
ut med evangeliet til de siste drøyt 
7 000 folkegruppene. Statistikken 
viser imidlertid noe ganske annet. 
Kun én krone av hver hundrelapp 
går til misjon blant disse folke-
gruppene. 99 av kronene brukes 
til misjon blant de 10 000 gruppene 
som pr. definisjon allerede er nådd.

Ingen stengte land
Mange land er stengt for «vanlige» 
misjonærer, men ingen land er helt 
stengt for evangeliet. Spørsmålet 
er bare hvilke metoder vi må bruke 
for å nå inn de ulike stedene. 
Norea Mediemisjon har fullt fokus 
på de unådde folkegruppene, og 
i årene som kommer vil alt vårt 
misjonsarbeid dreie seg om å nå 
ut til nettopp disse gruppene. Som 
forbeder og giver til Norea er du 
med på dette. Sammen bringer vi 
evangeliet inn i områder der Kristi 
navn inntil nå er ukjent for de fleste.

Det er en kjent sak at penger, og alt som kan kjøpes for 
penger, er svært urettferdig fordelt når vi ser verden under 
ett. En liten andel av jordens befolkning eier det aller 
meste av jordens rikdommer. Så spør jeg meg fra tid til 
annen: Er tilgangen til kunnskap om Gud, og forkynnelsen 
av evangeliet om Jesus, like urettferdig fordelt? 

Hvorfor finnes Norea?
av Per Birkeli. Foto: Joshua Project.

Kun én krone av hver hundrelapp samlet inn til misjon 
går til å nå de siste 3 milliardene unådde mennesker.
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Hva gjør Norea i Norge?
av Harald Endresen Jeg vil gjerne takke dere for 

mange fine programmer – og god 
forkynnelse av Guds ord. Det er 
inspirerende å lese/høre om arbeidet 
rundt på ulike steder i verden, og om 
at evangeliet når langt. Takk til dere 
som står i tjenesten!

Radioprogram/podkaster som 
taler inn i våre liv uansett hvor 
vi er, er svært viktig og meningsfullt. 
I bilen, under husvask eller hobby. 
Tusen takk for «mat» for dagen!

Dere er en spydspiss i arbeidet 
med å nå nye folkegrupper og land 
som er stengt for misjon. Et viktig 
arbeidsredskap i Guds rike. 

Jeg er begeistret for arbeidet med 
å nå ut til unådde folkeslag. At Norea 
er et «spesialistlag» i misjonsarbeidet 
her i landet er åpenbart.

Det gleder meg at evangeliet blir 
forkynt for mange folkeslag som ikke 
har lett tilgang til å høre det glade 
budskap. 

Takk for fine 
programmer

Viktig og 
meningsfullt

Spydspiss

Spesialistlag

Det glade budskap

TILBAKEMELDINGER
FRA NORGE

Da Norea ble grunnlagt i 1956, hadde organisasjonen lite penger 
– og nesten ikke noe utstyr. Mikrofonen til opptakene hang i en 
tynn ledning fra taket. Studio var et bøttekott. Men nyheten om 
radiosendingene og radiomisjon til fjerne land spredte seg raskt i 
Norge, gjennom møter med klar forkynnelse, god musikk 
og historier fra mediemisjon bak jernteppet over Øst-Europa.  

Siden den gang har Norea forkynt Guds ord og fortalt historier 
fra mediemisjon til det norske folk gjennom radio, tv, internett, 
møter og konserter. Her kan du lese 
om noen av metodene vi bruker i 2022.

En podkast er et opptak du 
kan lytte til når det passer 
deg. Det er ofte litt uformelt, 
og innholdet er gjerne 
litt mer spesialisert, for 
eksempel Misjonspuls. 
I denne månedlige podkasten 
ser programlederne Roald 
Arnesen og Jostein Sæth 
nærmere på en unådd 
folkegruppe.

Håpets Kvinner-podkasten, 
eller «podden», tar opp 
tema som særlig angår 
kvinner.

Good News-podden 
dreier seg om Noreas 
innvandrerarbeid.

Du finner dem alle på 
spotify, og på norea.no. 

Norea vil gjerne 
komme på besøk til din 
forsamling. Ta kontakt om 
dette er aktuelt. Vi har 
også årlige konferanser. 
14.–15. mai inviterer vi 
til mannsweekend på 
Evjetun leirsted. 
1. pinsedag er vi med og 
markerer Internasjonal 
Dag for Unådde 
Folkeslag. 
4.–6. november 
inviterer vi til vår årlige 
mediemisjonskonferanse i 
Kristiansand.

For noen år siden besluttet 
Norea å lage egne TV-
program. Målet har hele 
tiden vært det samme: 
Å fortelle om mediemisjon 
til verdens minst nådde 
folkeslag, og engasjere 
givere til dette arbeidet.

Vi har vært på reportasje-
turer til de fjerneste land og 
områder av verden, ja til og 
med Nord-Korea. Mange av 
programmene bærer preg av 
levd liv og sterke vitnesbyrd. 

Norea-pastoren har produsert 
tusener av andakter gjennom 
flere år. Bedre Søndag er en 
populær serie av forkynner 
Svein Anton Hansen, der han 
tar for seg søndagens tekst. 
Serien er nå også brukt i 
TV-serien Bibelpuls. Alt ligger 

gratis tilgjengelig 
på Noreas nettsider. 
Mange av seriene sendes på 
DAB+ og FM via radiokanaler 
i Norge som P-Tro, Radio 3,16 
og andre lokalradioer.

I de senere år har Norea ofte 
arrangert Håpskonserter. 
Dyktige musikere gir deg en 
uforglemmelig opplevelse 
av evangeliet gjennom god 
musikk og gripende tekster. 
Innimellom sangene deler 
vi vitnesbyrd fra kristne som 
både finner Jesus og bevarer 

troen gjennom våre radio- og 
TV-sendinger bak grenser 
som er stengt for tradisjonell 
misjon. Sommeren 2022 skal 
vi ha en slik Håpskonsert 
på Misjonssambandets 
Generalforsamling. 
Du finner mye av musikken 
vår på Spotify ved å søke 
på Norea Music. 

Norea har en egen 
internettradio, Norea Pluss. 
Her spiller vi tradisjonell kristen 
musikk ispedd nyere sanger. 
Innimellom sangene kan du 
høre andakter, intervjuer om 
misjon og levd liv, og ikke minst 
informasjon om hvordan du 
kan engasjere deg 
i mediemisjon.

Du kan lytte til kanalen via 
Internett, enten på telefonen 
din, en PC eller internettradio. 
Vi selger gode radioer i vår 
nettbutikk på norea.no, som 
tar inn både DAB+, FM 
og Internett. De selges nå for 
1790 kr. Vanlig pris er 1990 kr.

PODKAST

MØTER

TV-PROGRAMANDAKTER

KONSERTER

NOREA PLUSS
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Du har kanskje hørt om 
animasjonsserien Arven etter 
Adam? For oss i Norea, som 
følger produksjonsprosessen tett, 
er det mange rørende og sterke 
opplevelser i framstillingen av 
frelseshistorien. En av dem er da 
jeg fikk høre sangen «Til Peter». 

En reise gjennom Bibelen
Denne produksjonen er en utrolig 
reise for oss som får følge den tett. 
Over lang tid får vi ukentlige, og til 
dels daglige, oppdateringer om hva 
som skjer. Det er en møysommelig 

prosess å fortelle beretningene om 
skapelsen, syndefallet og viktige 
hendelser fra gammeltestamentlig 
tid og fram til Jesu død og 
oppstandelse. Ikke bare skal 
historien fortelles, men den skal 
fortelles på kreative og nyskapende 
måter, og den skal også animeres 
med alle sine detaljer. 

Men jeg er trygg på at denne serien 
vil sette spor! Det har den gjort 
allerede før den er ferdig. Forestill 
deg de mange barn og unge i Øst-
Afrika som får høre denne historien 
for aller første gang. Dette er den 
viktigste historien som noensinne 
har blitt fortalt. Nå blir den fortalt 
på en måte som treffer dem 
spesielt. 

Evangeliet på hjertespråket
Som misjonærbarn, med oppvekst 
i Øst-Afrika, har jeg kunnet følge 
mye av innholdet underveis på 
swahili, selv om språkkunnskapen 
er noe begrenset. Blant annet har 
jeg lyttet til de flotte sangene som 
er laget på swahili for denne serien. 
Men nå når innholdet begynner å ta 

form også på engelsk, oppdager jeg 
nye skatter. Jeg opplever også hvor 
viktig det er å få budskapet 
presentert på et språk man kjenner 
godt. Det gir en helt ny forståelse 
av dybden i budskapet. En slik 
opplevelse fikk jeg da jeg nylig hørte 
sangen «Til Peter» på engelsk. 
Den ligger nå på Spotify under The 
Legacy of Adam. Melodien har i 
lang tid vært en del av Arven etter 
Adam-universet for meg, for jeg har 
hørt sangen på swahili. Men nå kom 
budskapet langt tettere på, når Jesus 
ved reisens slutt formidler til Peter 
at Han husker ham den gangen 
han ble skapt. Nå er tiden inne for 
Jesus til å dra hjem til sin Far. Men 
Han vil sende sine engler til Peter, 
som vil bære Peter hjem når tiden 
er inne. Fram til den tid må Peter 
være forberedt på forfølgelse og 
motstand for sin tro på Jesus.

En rød tråd
Den røde tråden i Arven etter Adam 
blir så tydelig i sangen. Jesus – 
Frelseren, Messias – var der fra 
starten, da mennesket ble skapt. 
Han så det dramatiske syndefallet 

som sendte mennesket ut av den 
perfekte hagen, ut i ørkenen, der 
en helt ny kamp for tilværelsen 
startet. Han overhørte menneskets 
fortvilte rop da de skjønte alvoret 
og de alvorlige konsekvensene 
av sin synd: – Vi har syndet mot 
deg, vår Skaper, men du har vel en 
redningsplan? Du vil vel berge oss?

Ja, Skaperen hadde en plan. Den 
heter Jesus Kristus. Den andre 
Adam. Nå, ved reisens slutt, er 
oppdraget fullført. Jesus reiser 
hjem til Far. Peter må forberede 
seg på en ny tilværelse. Men Jesus 
er med ham i hjertet. Og han har 
lovet å sende sine engler, slik at 
Peter ikke er alene i kampen. Og 
når timen er inne, vil englene bære 
ham hjem til Lysets by. 

Unådde
Denne historien skal fortelles 
til unådde. Den skal ryste. 
Den skal utfordre. Den skal bringe 
mennesker til frelse. Derfor 
forteller vi den slik vi gjør. Derfor 
gjør vi det møysommelig og nøye. 
Derfor tar det tid. Alt til Guds ære!

Se for deg enkeltmennesker som 
har fulgt hele serien, og som aldri 
før har hørt, langt mindre forstått 
evangeliet.  Nå begynner de sakte, 
men sikkert å oppdage den røde 
tråden gjennom frelseshistorien. 
Til slutt vil de dele det samme 
vitnesbyrdet som mange før dem 
gjennom historien: – Sannelig, 
Han er Guds Sønn!

ARVEN ETTER ADAM

En utrolig reise
av Jostein Sæth. Foto: Roger Gihlemoen.

Se for deg enkeltmennesker som har fulgt hele serien, og som sakte, men sikkert 
begynner å oppdage den røde tråden gjennom frelseshistorien. Til slutt vil de dele 
det samme vitnesbyrdet som mange før dem gjennom historien: «Sannelig, Han er 
Guds Sønn!»

«In the very end when you die 
You shall not, because I did 
When the time is right, 
I will send my angels to you. 
They will carry you to my home 
To the town of light.»

Dette er et utdrag fra sangen 
«To Peter» skrevet av Humphrey 
Moses og Roger Gihlemoen 
til animasjonsserien 
Arven etter Adam.

Jeg vil takke dere for disse 
programmene. Tidligere likte 
jeg dem ikke fordi dere nevner 
Jesus. Men jeg begynte etter hvert 
å sette pris på dem etter som 
jeg lyttet. Jeg ble sterkt berørt av 
episoden «Gud gir frihet». Jeg har 
levd et trist liv med en mann som har 
fire koner, der jeg er den første kona. 
Jeg følte at han mistet interessen for 
meg, og selv om jeg gikk i moskeen, 
fikk jeg aldri slike trøstende ord som 
jeg får i programmene deres.

Gud har begynt å forandre livet 
mitt, og jeg kjenner ikke lenger på 
den samme sorgen. Hans kjærlighet 
er større, og den er nok for meg. 
Gud velsigne dere!

Jeg setter stor pris på sangene 
dere spiller i programmene. 
Når jeg føler meg trist, hjelper 
disse sangene på humøret. Hver 
eneste søndag lytter jeg til dere, og 
dere har blitt en del av livet mitt.

Det har vært mye misforståelser 
og uenighet i familien min. Episoden 
«Kommunikasjon i familien» har 
hjulpet meg i min relasjon til mannen 
min, barna mine og naboene mine.

Jeg er ikke kristen, men jeg liker 
veldig godt å høre på programmene 
deres. Tusen takk!

Fatuma
kvinne fra fra Tanzania

Asha
kvinne fra fra Tanzania

TILBAKEMELDINGER
FRA VEST-AFRIKA
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Hallo, kjære søster!

Jeg er Afia fra Afghanistan. Jeg fikk telefonnummeret ditt fra 

TV-programmet. Min søster og jeg er troende, og ved Guds nåde 

elsker vi Jesus, og det er ved Ham vi lever. Her vi bor er det ikke 

veldig bra, men på tross av forholdene har vi den tiltro til Herren 

Jesus Kristus at han en dag vil la sitt lys skinne over oss. Min far 

er en troende. Det var min mor også, men hun døde da jeg var liten. 

Faren min giftet seg med en annen kvinne, men fordi hun ikke likte 

meg og min søster, tillot hun ikke at vi forlot Afghanistan sammen 

med ham. Derfor er vi her alene.

Jeg sier ikke at muslimer er dårlige mennesker, men disse (Taliban) 

er harde. Min mann og svoger er muslimer, men min søster og jeg 

er troende.

Kjære søster! Be for døtrene våre om at de, i motsetning til oss, 

må få muligheten til å be fritt uten å være redd for mennene sine. 

Her lever vi isolert, som om vi var døde, og alt vi kan gjøre er å se 

opp til Ham for hjelp. Be konstant for våre barn! Be for våre barn! 

Men Gud er stor og jeg tror at Han en dag vil befri oss fra disse 

menneskene (Taliban). 

Afia, kvinnelig TV-seer fra AfghanistanFor en tid tilbake 
offentliggjorde Open 
Doors Internasjonal World 
Watch List. Det er en 
oversikt over de landene 
i verden der det er 
vanskeligst å være kristen.

Norea Mediemisjon har arbeid 
i åtte av de ti landene øverst på 
denne listen. Dette viser at vi 

arbeider der det trenges mest. 
Via radio- og TV-sendinger 
bringer vi tro og håp til land som 
Afghanistan, Nord-Korea, Somalia, 
Libya, Jemen, Eritrea, Iran og India.

Norea vil være med å bære 
byrdene til våre søsken som lider. 
Vi ønsker å bringe håp og trøst 
til dem som bor i land der det er 
ekstra vanskelig å være kristen.

La en ung mor, som nylig skrev 
til vår samarbeidspartner SAT-7, 
være talsperson for de mange som 
lever under harde kår. Afia er fra 
Afghanistan – det landet som dette 
året topper denne lite ærefulle 
statistikken:

Åtte av ti
av Brit Kari Urdal. Foto: Pixabay.

SAT-7, Noreas TV-partner i Midtøsten, sender døgnet rundt kristne program 
som når inn til det afghanske folk. Vi er en stemme inn i deres brutale 
hverdag, og vi minner dem om at de ikke er alene.
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Norea Music 
er Guds bønnesvar

Noreas musikkarbeid

– Musikken er et himmelsk produkt som gjør 
noe med hjertene. Den er et universelt språk 
som rører ved andre strenger og åpner opp 
budskapet på en egen måte.

Av Brit Kari Urdal. Foto: Kjell Tore Myre.

Det er Roald Arnesen, leder for 
Norea Music, som beskriver 

sin lidenskap på denne måten. 
I tillegg tar han i bruk Trygve 
Bjerkrheim sitt sitat: «Musikken gir 
ordene vinger». Det fører tankene 
tilbake til starten. Bjerkrheim var 
en sentral person i oppstarten 
av Norea, og det var også han 
som lanserte navnet som er 
en forkortelse for Nordic Radio 
Evangelistic Association. Også 
i starten var sang og musikk en 
viktig del av tjenesten. Mange vil 
nok huske Randulf Saunes, Mons 
Leidvin Takle og Åge Nevland, 
som reiste land og strand rundt på 
møter og konserter. De formidlet 
Guds ord og kallet til misjon via 
radio og andre medier. 

Produktiv duo
Vi finner Roald i musikkstudioet 
sammen med kollega Elisabeth 
Lillebø Sæth. De er i gang med 
å spille inn nye sanger. Den 

ene er faktisk en sang av 
Trygve Bjerkrheim som 
Elisabeth har satt ny 
melodi til. Begge arbeider i 
informasjonsavdelingen til 
Norea. Elisabeth har ansvar 
for blant annet Håpets Kvinner, 
og Roald har ansvar for sosiale 
medier. I tillegg til at de på møter 
og konserter gjør det de liker aller 
best: synge og spille til Guds ære. 

Hva er Norea Music egentlig?
Roald og Elisabeth forteller 
engasjert om denne tjenesten 
som skal være med på å løfte 
fram Noreas store og mangfoldige 
internasjonale arbeid. Konsertene 
som de er med på å gjennomføre, 
kalles håpskonserter, fordi dette 
er mer enn vanlige konserter. 
Mellom sangene får tilhørerne 
høre om mennesker som har 
fått livene sine forvandlet via 
mediemisjon. Mennesker som 
har fått håp både for livet her og 

evigheten. Det er ulike konsept, 
alt fra enkle konserter med 2-3 
personer til konserter med stort 
orkester. − Musikken har også en 
stor egenverdi, sier Roald. – Jeg 
liker dette sitatet av Martin Luther: 
«Musikk er en gave fra Gud. Den 
kan drive bort djevelen og gjøre 
mennesker glade.»

Bønnesvar
Både Elisabeth og Roald har 
opplevd konkret at Gud har ledet 
dem inn i tjenesten de står i. De 
har begge en sterk trang til å bruke 
den musikalske gaven de har fått, til 
Guds ære. Elisabeth opplevde at en 
afrikansk kvinne en gang ba om at 
Gud skulle åpne dører for henne inn 

i en musikktjeneste 
(se egen tekst 
nedenfor). Roald ba 
selv konkret til Gud 
om at han måtte 
få arbeide med 
musikk og på den 
måten bruke det 
Gud hadde lagt ned 
i ham. Ikke lenge 
etter fikk han jobb i 
Norea, der mye av 
hans tid går med 
nettopp til sang- og 
musikkarbeid.

– Jeg ønsker at mennesker skal bli 
oppmuntret og glade, og at de skal 
bli styrket i troen gjennom sangen. 
Det musikken har gjort med meg, 
vil jeg gjerne gi videre til andre, 
sier Roald – som gjerne skulle sett 
at døgnet hadde flere timer slik at 
han kunne hatt enda mer tid til å 
dyrke musikken.  

Det var kveld i en landsby 
i Tanzania. Jeg var på min 
første «misjonsreise» 
som ansvarlig for Noreas 
kvinnearbeid, og vi hadde 
virkelig opplevd sterke møter 
og kvinners vitnesbyrd. 
Denne kvelden var vi i 
reisefølget samlet. Kvinner 
som jeg på kort tid hadde 
kommet nær. Vi hadde en 
bønnestund den kvelden. 
Hver av oss delte det vi 
hadde på hjertet. Jeg nevnte 
familie og helse, husker jeg. 
Men det den ene kvinnen ba 
om, var noe helt annet. Hun 
ba om at Herren skulle åpne 

dører for en musikktjeneste 
for meg. At Gud skulle sende 
gode mennesker i min vei 
som ville hjelpe meg slik at 
de gavene jeg har fått, skulle 
få bli brukt – til Guds ære. 
Jeg hadde ikke sagt et ord om 
sangene jeg hadde skrevet, 
og musikken jeg ikke fikk dele 
slik jeg ønsket. Men Gud 
visste. Og Han hvisket henne 
i hjertet. To måneder senere 
møtte jeg den første som ble 
en god hjelp og døråpner. Og 
dette ble starten på det som 
i dag er Norea Music. Er ikke 
Gud god?

Elisabeth forteller

 Dyktige sangere og 
musikere som bidrar til å 
promotere Noreas arbeid.

 Arrangerer håpskonserter 
med god sang og musikk og 
historier fra Noreas arbeid.

 Produserer og gir ut musikk, 
ca. ett album i året.

 CD-ene selges i Noreas 
nettbutikk til inntekt for 
Noreas misjonsarbeid.

 Du kan også lytte til 
musikken via Spotify og 
andre strømmetjenester.

 Vil du arrangere en 
håpskonsert der du bor? 
Ring oss på telefon 
38 14 50 20 eller send en 
e-post til post@norea.no.
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Afar-folket i Etiopia
Kvinnen er mor til fire barn. 
Mannen har forlatt henne, 
og hun har nettopp mistet alle de 
30 geitene sine i en tørkekatastrofe. 
Geitene var levebrødet, og nå 
vet hun ikke hva hun skal gjøre. 
På toppen av det hele kommer 
helsearbeidere i landsbyen og 
forteller henne at hun må huske 
på å vaske hendene sine ofte og 
grundig. For nå har det kommet et 
farlig virus som heter Korona.

– Men det finnes ikke noe sted 
å kjøpe såpe, er svaret hennes. 
Jeg så intervjuet med denne 

kvinnen før krigen brøt ut i 
naboprovinsen Tigray i Nord-
Etiopia. Det siste året har 
kamphandlingene også nådd 
Afar-regionen. Som om ikke denne 
kvinnen og hennes folk hadde nok 
utfordringer fra før.

Hun tilhører folkegruppen Afar 
i Etiopia. Marginalisert på alle vis, 
og et offer for mange uheldige 
omstendigheter. Åndelig sett er 
hun helt unådd. Folket hennes er 
nomader, og færre enn en promille 
av dem er kristne. 

Hun er en av dem vi ønsker å nå 
gjennom vårt nye prosjekt blant 
afarene. Gjennom radioteater vil 
vi hjelpe dem med deres sosiale 
problemer ved å sette fokus på 

helsespørsmål og på skadelige 
ritualer som preger kulturen deres. 
Samtidig vil vi fortelle dem om 
Jesus, som er helt ukjent for 
de fleste av dem. 

Dette er et vanskelig misjons-
oppdrag. Det siste året har covid-
situasjonen og krigshandlinger 
i denne delen av Etiopia gjort at 
prosjektet har blitt satt på vent. 
Vi håper og ber om at vi i 2022 
skal få produsert flere radioteater-
episoder og distribuert disse til 
afarene i Nord-Etiopia.

Rathwi-folket i India
Fire ungdommer har fått en 
stor utfordring. De er utpekt og 
opplært til å være sosialarbeidere 
i sitt eget nærmiljø. Etter å ha fått 

opplæring skal de vende tilbake til 
landsbyene sine. Her skal de også 
får et særskilt ansvar som ledere 
for hver sin «radiomenighet». 
Å være profet i egen hjemby er 
som kjent ekstra krevende. Særlig 
krevende er det nok blant rathwi-
folket, fordi det er svært få kristne 
i denne indiske folkegruppen. 
Likevel tror vi at vi etter hvert vil se 
en stille kirkevekst, slik vi har sett 
blant andre folkegrupper i India. 
«Radiomenighetene» består av 
7-10 medlemmer, ofte i samme 
familie. Gruppene møtes ukentlig 
for å lytte til kristen forkynnelse 
via mediespillere. Slik blir de 
disippelgjort, og etter hvert starter 
de nye grupper. Hver enkelt leder 
blir fulgt opp av en koordinator, som 
hjelper dem til å bli gode ledere. 

Dette er et vanskelig 
misjonsoppdrag. I India har 
covid-pandemien gjort det svært 
vanskelig å besøke disse områdene 
fysisk. I tillegg er sterk motstand 
mot kristen tilstedeværelse en 
stor utfordring. Derfor er denne 

NYE
MÅLGRUPPER

GAMMELT 
BUDSKAP

Noreas spissede strategi gir oss 
mulighet til å styrke innsatsen for å 
fullføre misjonsoppdraget. I Kina, 
India og Etiopia har vi nå startet nye 
prosjekter rettet mot folkegrupper 
som er helt unådde. Her får du møte 
tre av disse folkegruppene.

Av Jostein Sæth

«Vi vet hvem de er og hvor 
de bor, men vi kan ikke 

fortelle deg det.»
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måten å bruke kristne medie-
ressurser på både effektiv 
og strategisk.

Vi er blitt utfordret til å 
be spesielt for disse fire 
ungdommene, i tillegg til de 
andre fra rathwi-folket som 
er med på å oversette og lese 
inn manus til programmene. 
I begynnelsen av februar i år 
ble 50 mediespillere distribuert. 
Vi ber om at disse blir til 
velsignelse og frelse for 
mange mennesker.

Unådd folkegruppe i Kina
Vi vet hvem de er og hvor de 
bor, men vi kan ikke fortelle 
deg det. Denne folkegruppen 
er blant de aller minst nådde i 
Kina. Den består av nesten 2 
millioner mennesker, og bare 
200 av dem (0,01 prosent) 
er evangeliske kristne. Det å 
være en kristen her er nesten 
umulig. Likevel må også disse 

menneskene få høre om Jesu 
nåde og frelse. Gjennom 
dramatiserte bibelhistorier 
på deres eget morsmål håper 
vi at vi kan åpne troens øyne 
for flere mennesker i denne 
folkegruppen. 

Dette er et vanskelig 
misjonsoppdrag. Det er ikke 
lett å finne mennesker som 
vil være skuespillere i denne 
dramaserien. Flere av dem 
som hadde sagt ja, har senere 
trukket seg på grunn av trusler 
og motstand fra familie og 
venner. I tillegg er det svært 
vanskelig å distribuere fysiske 
mediespillere i denne regionen.

Be for dem som våger å jobbe 
med oversettelse, og for dem 
som bidrar med stemmene sine 
i dramaserien. Be for dem som 
skal distribuere mediespillere. 
Be om beskyttelse for dem som 
viser interesse for budskapet 
som formidles. Be om at 
Gud skal vise vei der det 
tilsynelatende ikke finnes 
noen veier. Vi tror at nettopp 
mediemisjon kan være en vei 
inn til dette folket.

Ønsker du å vite mer om 
disse prosjektene eller andre 
prosjekter vi har blant unådde 
folkegrupper? Da anbefaler vi 
Noreas egen unådd-podkast 
«Misjonspuls». Den finner du 
på Spotify og på en rekke andre 
podkast-plattformer.

– Denne helgen har 
endret meg. Jeg tør å 
dele mine tanker høyt 
med dere, be høyt foran 
dere, og kjenner at Gud 
faktisk har talt til meg. Jeg 
kjenner meg så inspirert 
og gleder meg til å treffe 
dere igjen.

Dette er en av tilbakemeldingene 
jeg fikk av jentene som var med 
på en mini-misjonskonferanse 
11.–13. februar.

Denne helgen ble seks jenter 
med meg på en rundtur til ulike 
folk og steder. Vi hadde fokus på 
misjon i lukkede land igjennom 
undervisning, fellesskap og 
samtale. Vi hadde et bibelstudium 
med navnet «Evangeliets kraft» 
og studerte Romerne 1,16. Her 
snakket vi om hvor viktig og 
spesielt evangeliet er; så viktig at vi 
vil dele det og leve det. Vi fikk høre 
hvordan Kristine (studenten som 
underviste oss) hadde begynt å 
sende penger til misjon, fordi «hvis 
ikke vi kristne gir penger til misjon, 
hvem gjør det da»? 

Vi fikk blant annet høre om 
misjonsvirksomhet i Nord-Korea, 
Sentral-Asia og Afghanistan. 
Gjennom helgen var det viktig for 
meg å få kontakt med hver og en 
av jentene, og lytte til deres egne 
historier og trosreise. Lørdag kveld 
dro vi på ungdomsmøte i Frikirken 
Kristiansand. Tanken var at jeg 
skulle intervjue noen av jentene 
om misjonskonferansen, og dele 
kort om Norea, men jentene hadde 
fått så mye påfyll og inspirasjon at 

jeg gav dem hele ansvaret 
for denne biten. Og de 
vitnet med iver til alle 
de 50–60 ungdommene 
som møtte opp på 
møtet. Østen Olai holdt 
en engasjerende tale. 
Så spennende var det, 
at selv om han holdt på 
lenger enn det som var vanlig, satt 
alle ungdommene musestille og 
hørte på. Selv pastoren syntes det 
var imponerende. 

Gjennom denne 
helgen ble viktigheten 
av å dele evangeliet 
i alle land større og 
større for jente- 
gjengen; dele med 
mennesker som 
oss, helt vanlige 
mennesker, men som 
dessverre lever bak 
stengte grenser. Siste 
konferansedag ble de 
utfordret til å engasjere 
seg for et unådd land. 
Noen bestemte seg 
for å engasjere seg for 
Japan, en annen Eritrea 
og en tredje Nord-
Korea. Og dermed 

har alle disse landene nå enda et 
menneske som ber spesifikt for 
dem. 

Dette ble en suksessrik helg, 
hvor fellesskap og enhet inspirerte 
og gledet jentene på 18–20 år. 
Dette konseptet tar vi gjerne med 
oss til andre steder. Hvis deres 
ungdomsgruppe, fellesskap eller 
bibelgruppe ønsker å ha en dag 
eller helg med fokus på misjon, så 
ta gjerne kontakt. 

«UNGE FOR UNÅDDE»
– en mini-konferanse
Tekst og foto: Maria Våge Skårdal.
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Det er mange år sidan Norea 
sist hadde ein eitt-åring i staben 
(tidlegare heitte det stipendiat). 
Østen Olai Ommedal var den som 
skulle fylla denne rollen dette året. 
Han kom sist sommar som eit friskt 
pust frå Nordfjord, og me lurer på 
korleis han har opplevd å vera eitt-
åring her i Norea?

− Det har vore eit spennande år. 
Særleg det å reisa rundt på besøk 
hos skular og ungdomsforsamlingar. 
Det har vore mitt første møte med 
ein vanleg jobbkvardag, og det kunne 
ikkje ha vore eit betre møte. Her får 
eg arbeida i eit godt fellesskap med 
menneske som vil det samme som 
eg, nemleg å forkynna evangeliet.

− Det å arbeida for at dei minst 
nådde skal få høyra evangeliet, er 
det som verkeleg engasjerer meg. 
Å få reisa rundt og engasjera andre 
også for misjon, er midt i blinken. 
Eg kunne ikkje ha brukt heile tida til 
å sitja på eit kontor. 

Han opplever at unge menneske 
som får kunnskap om statistikken 
over kor mange som fortsatt er 
unådde, får ei skikkeleg oppvakning 
når det gjeld misjonsengasjement. 
Østen er derfor optimist når det 
gjeld misjonens framtid. Det er 
berre viktig å få ut informasjon, 
så kjem engasjementet i kjølvatnet 
av det. 

 − Uansett kvar vegen går vidare for 
meg, vil eg visa verda kven Jesus er 
og vera eit vitne for Han. 

26. juli til 2. august 
arrangerer Norea tur for 
10 unge mennesker til 
Sentral-Asia.

Sammen med lokale muslimske 
ungdommer skal de reise rundt 
for å oppleve kultur og historie 
og bygge fellesskap. De 10 norske 
ungdommene, som er i 20-årene 
og kommer fra hele landet, skal 
dra på hyttetur sammen i forkant 
av turen for å bli kjent med 
hverandre og med Noreas arbeid.

Det er Noreas ungdomsarbeider, 
Maria Våge Skårdal, som står i 
spissen for dette tiltaket. Hun 
forteller at det har vært stor 
interesse for turen, og at dette 
sannsynligvis blir en årlig hendelse. 
Landet de skal til, er stengt for 
vanlig misjon, men ungdommene 
vil kunne dele sin tro og være 

med å skape et positivt inntrykk 
av kristne ungdommer blant dem 
som de treffer.

De har også satt seg et stort 
økonomisk mål i forkant av 
turen. Norea støtter Håpets 
Kvinner-arbeidet i Sentral-Asia, 
og turdeltakerne har som mål å 
samle inn 100 000 kroner til dette 
arbeidet. Dette skal gjøres på én 
dag, og den magiske datoen er 
2. april. Da skal de bruke sosiale 
medier og egne nettverk for å åpne 
andres øyne for mediemisjon, og 
de vil invitere til å gi en gave for å 
realisere oppdraget.

Eitt-åringen 

Tur til Sentral-Asia
av Brit Kari Urdal. Foto: Noreas arkiv.

av Brit Kari Urdal. 
Foto: Kjell Tore Myre.

Østen Olai Ommedal

Fakta: Sentral-Asia

 Opprinneleg frå Nordfjord. 

 22 år.

 Jobbar som eitt-åring i Norea.

 Hovudoppgåver i Norea er 
å reisa rundt på skolebesøk i 
Noreg, ansvar for Instagram, 
samt å vera med på 
misjonsturar.

 Norea har arbeid i fire land i 
denne regionen.

 Samlet folketall i disse 
landene er 65 millioner.

 Ca 25 000 av innbyggerne 
(0,04 prosent) er kristne.

 Norea støtter blant annet 
radioprogram rettet mot 
kvinner.

 Programmene blir også 
spredt via SD-kort, 
minnepenner, CD-er og en 
egen smarttelefon-app.
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Det er mange som setter stor 
pris på andaktsbøkene til Asbjørn 
Kvalbein, og det har blitt mange 
slike bøker i årenes løp. Nå har vi 
gleden av å presentere en mini-
andaktsbok fra vår produktive 
kollega. I den lille boken «Ord å 
gå på» serverer Kvalbein 30 korte 
og gode andakter å ta med seg på 
ferden. Tittelen har Kvalbein hentet 
fra den gamle misjonslederen 

Tormod Vågen, som ofte spurte 
om noen hadde fått et ord å gå på 
når viktige saker skulle avgjøres.

Boken er fin til egen oppbyggelse 
eller til å gi bort. Du får kjøpt den 
for 100 kroner i Noreas nettbutikk: 
Norea.no/nettbutikk. Den kan 
også bestilles via e-post 
post@norea.no eller 
telefon 38 14 50 20.

Ny Kvalbein-bok Takkebrev

Ny ambassadør

Testamentariske gaver

Bli fast giver Besøk av Norea?

Alle gaver, små og store, verdsettes 
høyt av oss i Norea. Vi ønsker 
samtidig at mest mulig av pengene 
som gis til Norea skal brukes 
til misjon blant minst nådde 
folkegrupper. Derfor jobber vi 
kontinuerlig med å redusere 
kostnadene til administrasjon. Fra 
januar 2022 sender vi ut takkebrev 
i posten kun ved gaver fra 3 000 
kroner og oppover. Når vi mottar 

mindre beløp, sender vi fra nå av i 
stedet en liten takksigelse via sms 
eller e-post.

Hvis ikke du hører fra oss etter 
å ha sendt en gave, kan det skyldes 
at vi ikke har ditt telefonnummer 
eller e-post adresse. Da kan du 
opplyse dette til oss ved å ringe 
38 14 50 20 eller sende en e-post 
til post@norea.no

Dagfin Egeland er en blid kar fra 
Sandnes. Til daglig jobber han for 
togselskapet Go-Ahead, men på 
fritiden er han ofte ute og synger i 
bedehus og kirker. Egeland synger 
i Stavanger Gospel Company, 
og han har i mange år sunget i 
begravelser i Stavanger-området.

Vi gleder oss over at Egeland nå 
også vil være Norea-ambassadør. 
Det betyr at når han er rundt og 

synger, vil han samtidig fortelle om 
Noreas verdensvide misjonsarbeid. 
− Jeg synes det er så viktig 
å formidle Jesus gjennom ord 
og toner, og jeg vil gjerne også 
fortelle om Norea Mediemisjon 
som når så vidt ut med evangeliet, 
sier Egeland. Han vil nok også etter 
hvert dukke opp på noen av våre 
håpskonserter rundt omkring. 

Det er et stort privilegium 
og en tillitserklæring å motta 
testamentariske gaver. Nylig arvet 
Norea en verdifull kunstsamling 
som blant annet inneholdt fire 
muskedundre. Dette er nok den 
mest eksotiske arven vi har fått 
til nå.

Ved å gi en testamentarisk gave 
til misjonen, lar du dine visjoner 
og prioriteringer leve videre. Om 
ønskelig kan gaven øremerkes til et 
spesielt prosjekt som du har hjerte 
for. Du kan lese mer på 
norea.no/kan/testamentariske 
eller ringe oss på tlf. 38 14 50 20.

Vi i Norea setter stor pris på 
å treffe våre venner i bygd og 
by. Det er flere i staben som er 
disponible for å reise på møter, så 
dersom du ønsker besøk der du bor, 
er det bare å ta kontakt med oss. 
Om dere er få eller mange, spiller 
ingen rolle. Et foreningsbesøk kan 
være en fin anledning til å få fortelle 
om arbeidet vårt og dele Guds 

ord. Vi har også dyktige sangere 
og musikere i Norea Music, som 

gjerne vil bidra til å arrangere større 
eller mindre håpskonserter. 

Foto: Kjell Tore Myre

SMÅNYTT

 Fast, automatisk trekk hver måned.
 Skattefradrag for gaver inntil kr 25.000.
 Gi økonomisk forutsigbarhet i arbeidet 

 med å fullføre misjonsoppdraget.

Les mer på norea.no/hva-kan

REGISTRER DEG NÅ

Pek mobilkameraet mot QR-koden



Gjennom 26 episoder á ca. 12 minutter fortelles historien om hvordan 
mennesket ble skapt av Gud, syndefallet og om Jesus som fullfører Guds 
redningsplan. Ved bruk av avansert animasjonsteknikk gjør vi fortellingene 
levende, og Bibelens budskap blir forståelig også for dem som ikke kan 
lese og skrive. Målgruppen er både barn og voksne. 

Via satellittsendt TV og sosiale medier vil filmene bli vist i mange land og 
områder som er stengt for «vanlige» misjonærer, og de vil etter hvert bli 
oversatt til en rekke ulike språk.

– Dette kan virkelig bli et nyttig redskap i arbeidet med å fullføre 
misjonsoppdraget, sier en av Noreas trofaste givere.

Bibelens budskap 
til dem som ikke kan lese

ARVEN ETTER ADAM

GAVEKONTO: 
8220 02 90158

VIPPS: 
567807

Les mer om hvordan 
du kan bidra til 
Noreas arbeid på 
norea.no/hva-kan


