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LEDER

Ferdiglagte gjerninger
av Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon. Foto: Kjell Tore Myre.

Sommeren 2012 kom jeg 
og familien min tilbake til 
Norge etter en periode 
som utsendinger for 
Misjonssambandet til 
Indonesia. Da jeg noen 
uker senere overtok 
ansvaret som daglig leder 
for Norea Mediemisjon, 
bar jeg på en visjon: tenk 
om vi kunne bruke ulike 
medier for å nå ut til en 
helt unådd folkegruppe i 
Indonesia med evangeliet 
om Jesus?

Folkegruppen jeg hadde i tankene 
teller drøyt 3 millioner mennesker. 
Mitt første møte med dem var 
som turist i «eget» land. Vi var 
i feriemodus da vi som familie 
besøkte området der de bor, men 
før vi reiste videre la Herren en 
sterk nød for dette folket inn over 
meg. For å bruke et bibelsk begrep 
ble det ganske tydelig for meg 
at hele folkegruppen var som får 

uten hyrde. Der og da begynte jeg 
å tenke på hvordan jeg og mine 
medarbeidere i Norea kunne bidra 
til å dele evangeliet om Jesus med 
dem.

Som stedlig representant for de 
norske utsendingene i Indonesia 
hadde jeg ofte grublet på hvordan 
vi kunne ta del i arbeidet med 
å bringe evangeliet ut til noen 
av de drøyt 200 unådde etniske 
gruppene i landet. Men hvor enn vi 
snudde oss møtte vi uoverstigelige 
hindringer. Slik skulle det også 
bli i forhold til denne spesielle 
folkegruppen som Herren nå 
hadde lagt på hjertet mitt. 
Gjentatte forsøk på å plassere en 
norsk familie på øya der de bor slo 
feil – inntil Herren en dag plutselig 
åpnet en dør slik bare Han kan 
gjøre det. Siden den gang har det 
vært norske utsendinger på øya 
som har deltatt i sosialt arbeid.

Nylig ble jeg invitert til å møte et 
nettverk av kristne indonesiere 
som deler Noreas visjon om å 
nå unådde folkegrupper med 

evangeliet. Samlingen skulle 
finne sted på selveste 17. mai. 
Samtidig kunne jeg få møte 
ledelsen for TWR Indonesia for å 
drøfte en mulig mediesatsing mot 
folkegruppen jeg i årevis har hatt 
i tankene. Da jeg attpåtil kunne 
få bruke en dag sammen med vår 
gamle partner Studio Sentosa, 
bestemte jeg meg for å ta turen.

Sjelden har jeg på en så 
håndgripelig måte fått erfare å 
vandre i ferdiglagte gjerninger. 
Svaret på PCR-testen fikk jeg først 
mens jeg satt på Gardermoen og 
ventet på flyet til Jakarta. Testen 
var heldigvis negativ, og dermed 
begynte en ukes reise som kunne 
ha blitt til en hel bok om Guds 
forunderlige ledelse og inngripen. 
Nå vil det neppe bli skrevet noen 
slik bok, i alle fall ikke med det 
aller første, men på side 6–7 får 
du noen glimt fra de viktigste 
hendelsene på turen.

... er det etablert kontor og studio 
med nødvendig utstyr i byen 
Ouaninou, i Elfenbenskysten. 
Programserien Profetene er 
oversatt til mahou-språket, og 
Håpets Kvinner-programmene 
er påbegynt. Solcelle-drevne 
mediespillere og minnekort er 
distribuert i Bafing-regionen, 
og mange frivillige vil delta i 
distribusjonen. I en tidligere 
kampanje ble 200 radioer med 
minnekort delt ut i 10 forskjellige 
landsbyer i Bafing.

... har vi fått klargjort 10 nye 
programmer på 30 minutt på 
rathwi-språket, en helt unådd 
folkegruppe i India. Målsettingen 
for prosjektet er å produsere 52 
programmer, gi opplæring til 
100 lokale ledere og 10 regionale 
ledere, samt etablere minst 100 nye 
lyttergrupper i hjemmene. Mange 
familier vil bli kjent med Jesus 
gjennom dette prosjektet. 

MIDTØSTEN

INDIA

VEST-AFRIKA

... får tusenvis av kvinner hver 
uke høre radioprogrammet 
Håpets Kvinner via internett, 
sosiale medier, mobil-apper, 
og ikke minst to kraftige 
mellombølge-sendere. 
Programmene gir veiledning 
i barneoppdragelse, helse og 
ernæring, og på det indre plan 
får lytterne nærmere kjennskap 
til en allmektig Gud som elsker 
dem som sine døtre. Kvinner gir 
tilbakemeldinger fra land som 
Yemen, Sudan, Saudi-Arabia, 

Syria, Irak, Algeri, 
Tunisia og mange flere.

Fordi du gav...

Tenk, dette er du som giver med å gjøre mulig!
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Hallo, alle som tilhører staben 
til Family of Jesus! Vi er så glade 
for at dere viste videoen vår i 
programmet. Vennene mine som var 
med i videoen er ikke kristne, men 
de ser ofte på programmet og har 
lært seg tema-sangen utenat. De liker 
sangene, musikken og diktene. De 
hadde invitert slektningene sine også 
til å se på videoen vår.

Jeg vokste opp i en liten landsby 
i Algerie, og livet var ikke så enkelt. 
Familien min er konservative, og 
faren min er en ikke-kristen religiøs 
leder. Jeg våget aldri å stille spørsmål 
om Gud. Men en dag så jeg SAT-7-
programmet My Church in Algeria. 
Jeg kontaktet en kristen leder som 
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.

Tusen takk for all 
oppmuntringen dere gir. Takk, 
SAT-7 ACADEMY for all støtten dere 
har gitt meg. Jeg venter i spenning på 
neste program og hva jeg kan lære av 
undervisningen deres.

Shereen
TV-seer fra Sudan

Samy
TV-seer fra Algerie

Tomader
tenåring fra Algerie

TILBAKEMELDINGER
FRA NORD-AFRIKA

Han heter Dr. Moez Mediouni, 
er professor i filosofi og en av 
de 7000 kristne i et land med 12 
millioner muslimer. Han vokste 
opp som muslim, men var ikke 
fornøyd med å bare vite om Gud. 
Han ville kjenne Gud. Dr. Moez 
forteller Norea under et TV-opptak 
på Kypros at en muslimsk venn for 
mange år siden siterte et bibelvers: 
Hva gagner det mennesket om det 
vinner sitt liv, men taper sin sjel? 
– Jeg forstod at min sjel er dyrebar 
for Gud, ja mer verdt enn hele 
verden. Dette faktum ble starten 

på min vei til Jesus, sier han med 
et takknemlig smil.

Lette etter en bibel i seks år
Dr. Moez lette i seks år før han 
fant en bibel, og da han begynte 
å lese i den ble han endelig kjent 
med Gud. Han så mange koblinger 
mellom Bibelen og filosofi, og tok 
imot Jesus som sin frelser. Familien 
reagerte til å begynne med 
negativt, og avviste ham, men etter 
hvert så de at han var forandret og 
ble mer vennlig innstilt. Dr. Moez 
var pastor i mange år. I dag tar 

hans akademiske ansvar mye tid, 
og i den senere tid er han blitt TV-
kjendis. 

Han har innredet et rom i huset 
sitt, og laget et TV-studio. Kristne 
tunisiere samles i sofaen og deler 
villig sine vitnesbyrd om Guds 
kjærlighet med sine landsmenn. 
De ønsker å påvirke sitt lands 
narrativ med Guds håp gjennom 
sine vitnesbyrd om sunne og 
kjærlige relasjoner til hverandre, 
til samfunnet, og miljøet. 
– I mangel av en stor synlig kristen 

Økonomisk uro og 
demonstrasjoner mot mangel 
på politisk frihet preger 
Tunisia. Enkelte organisasjoner 
skriver at forfølgelsen av 
kristne er stor, og at landet 
forbyr konvertering. Da er det 
underlig at nettopp en kristen 
konvertitt har fått lisens til 
å lage kristne TV-programmer 
i sin bolig i Tunisia.

Av Harald Endresen. Foto: Kjell Tore Myre.

tilstedeværelse i landet vårt, så 
er det å vitne gjennom media 
essensielt, sier produsenten Moez.

De kristne gir håp til sitt land
Vitnesbyrd og lovsang på lokal 
dialekt er oppmuntrende for 
troende i Tunisias unge og 
voksende kirke, særlig nå som det 
er sosial uro i landet. Mange tok 
til gatene 14. januar, 11-årsdagen 
for Den Arabiske Våren, i protest 
mot mangelen på politisk frihet og 
en håpløs økonomi. Da gir kristne 
vitnesbyrd håp for fremtiden. 

Hamsa, en TV-seer fra Tunisia, 
skrev til SAT-7, Noreas TV-partner 
i Midtøsten og Nord-Afrika: 

– Jeg ble kristen for åtte år siden, 
og har sett på programmene deres 
i mange år. Jeg er rikt velsignet av 
deres vitnesbyrd. 

Programmet som Dr. Moez er 
ansvarlig for er ett av mange som 
gir håp og trøst i en vanskelig tid. 

Noen står fram med sin identitet,
andre vil være anonyme
i TV-programmet. Foto: SAT-7.

Kristen lovsang er en del av
TV-programmet. Foto: SAT-7.

I et juleprogram fra Tunisia fortalte 
programlederne at juleevangeliet 
handler om å finne glede midt 
i vanskelighetene, og hvordan 
kristne tunisiere feirer jul og 
lever som en liten minoritet. I et 
disippel-program er det fokus på 
familieliv og samfunnsspørsmål ut 
fra et bibelsk perspektiv. 

Spesiallaget innhold 
Alle seerne som tar kontakt blir 
fulgt opp av Noreas TV-partner. 
TV-seere i Tunisia, Marokko og 
Algerie får også spesiallaget 
innhold på deres dialekter gjennom 
en bevisst satsning på sosiale 
medier og en kanal kalt Free Souls. 
Hele Nord-Afrika har stor glede 
og nytte av Noreas TV-partner i 
Midtøsten, og over 90 prosent av 
befolkningen har gratis tilgang til 
kanalen via en parabol-antenne.

Kristne vitnesbyrd
på TV i Tunisia
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Planleggingen av flyreisen hadde 
gått unna i et forrykende tempo. 
Slik hadde det også vært med de 
mange avtalene som måtte ordnes 
i forhold til møter med gamle og 
potensielt nye partnere. Alt hadde 
lagt seg forunderlig fint til rette i 
løpet av noen få dager.

Over 1000 døpte
Et døgn senere var jeg på plass i 
byen der det første møtet skulle 
finne sted. Mens familie og venner 
i Norge feiret 17. mai, og gledet seg 
over friheten i vårt eget land, fikk 
jeg møte en gruppe kirkeplantere 
som jobber for at Indonesias 
innbyggere skal bli satt fri fra de 
usynlige lenkene som binder dem. 
De fleste av dem jeg møtte var 
indonesiere som de senere årene 
har fått lære Jesus å kjenne, og 
som nå brenner for at flere av 
deres landsmenn skal få mulighet 
til å bli kjent med ham. Uten å gå 
i detalj om hvordan de arbeider, 
kan jeg røpe at de alle ofrer svært 

mye for evangeliets sak. Men så er 
også resultatene deretter. Det siste 
året har denne gruppen fått lede 
mer enn tusen mennesker til tro på 
Jesus – i gjennomsnitt ca. hundre 
personer hver eneste måned. Den 
siste tiden har de begynt å se på 
muligheten for også å bruke ulike 
medier for å gjøre arbeidet enda 
mer effektivt.

Nytt prosjekt
Dagen etter fikk jeg møte 
lederen for en annen mulig 
samarbeidspartner og tre av hans 
nærmeste medarbeidere. Vi satt 
sammen fra morgen til kveld for 
å drøfte muligheten for oppstart 
av et nytt mediearbeid. Den nye 
satsingen vil være rettet mot den 
unådde folkegruppen jeg nevner i 
lederartikkelen på side 2, og som 
har ligget på mitt hjerte i mer enn 
10 år. I samtalen kom det frem at 
organisasjonen jeg nå satt i møte 
med fullt og helt deler Noreas 
visjon, og de vil svært gjerne 

samarbeide med 
oss om oppstart av 
et nytt prosjekt. Før 
dagen var omme 
hadde vi blitt enige 
om et rammeverk for 
den nye satsingen.

Media kan nå enda flere
Dagen etter dro jeg videre til øya 
der vi nå vil starte nytt arbeid. 
En gammel kjenning, som 
allerede har bodd der noen år, 
møtte meg på flyplassen. 
Sammen med et lite team har 
han i en årrekke jobbet med 
å legge til rette for at Bibelens 
gode budskap en dag kan bli 
forkynt og slå rot i dette området. 
Jeg hadde på forhånd informert 
ham om planene for oppstart 
av et medieprosjekt på øya, 
og nå ville han gjerne høre mer 
konkret om hva vi ser for oss. 

– Det vi ønsker fra Noreas 
side, sa jeg, – er å hjelpe deg 
og teamet i arbeidet med å spre 
det gode budskapet. Dere deler 
allerede verdifull informasjon 
med befolkningen, både i forhold 
til fysisk og åndelig helse. Ved 
bruk av ulike medier kan den 
samme informasjonen deles 
med en mengde mennesker 
på en og samme tid. Det som 
dere i dag formidler i møte med 
enkeltmennesker, kan i fremtiden 
deles via radio og andre medier 
slik at store skarer av mennesker 
kan få høre det samme budskapet.

Radiostudioet er klart
Neste dag var det tid for et nytt 
møte. Vennen min hadde med seg 
to andre fra teamet. En av dem, 
en indonesier som har vokst opp i 
en annen del av landet, fortalte at 
han for noen år siden drev en liten 
radiostasjon på øya. Etter hvert 
ble det vanskelig å skaffe penger 
til å drifte radioen videre. Arbeidet 
ble avsluttet og senderen pakket 
ned. – Men, sa han, – siden den 
gangen har jeg stadig drømt om 
å starte opp igjen med sendinger. 
Hvis noen vil bidra økonomisk, så 
er jeg klar til å ta ansvar for alt det 
praktiske. 

For noen år siden hadde han 
kjøpt en tomt sentralt på øya. Her 
hadde han reist en bygning som 
er klargjort for etablering av nytt 
radioarbeid. Et av rommene i huset 
brukes i dag til barneklubb og 
engelskundervisning, men to andre 
rom står tomme. Det ene rommet 
kan brukes som radiostudio, og i 
det andre kan senderen stå. Jeg ble 
invitert med for å se på huset, og 
der sto altså det nye radiostudioet 

rett foran øynene mine. En flott 
bygning som bare venter på å bli 
tatt i bruk. Huset er plassert høyt i 
terrenget like ved den største byen 
på øya, og den radioaktive ildsjelen 
anslår at en FM-sender på dette 
stedet vil dekke et område med 
mer enn én million mennesker. 

Andre steder på øya, der 
radiosignalene ikke når ut, kan vi 
dele ut SD-kort eller MP3-spillere 
med den samme undervisningen 
som formidles gjennom 
radiosendingene. 

Bønn om gjennombrudd
Står vi nå omsider foran et åndelig 
gjennombrudd? Det er det 
naturligvis bare Gud som kan svare 
på. Men én ting er sikkert: i løpet 
av de siste ukene har en rekke 
viktige brikker falt på plass. Mye 
kan tyde på at en gammel visjon 
omsider er i ferd med å bli oppfylt. 
Vær gjerne med i bønn om at vi må 
lykkes i å nå denne folkegruppen 
med evangeliet om Jesus.

INDONESIA

Spennende ting
begynner å skje
av Per Birkeli, daglig leder i Norea Mediemisjon.

En ukes tid etter at jeg ble invitert til 
å delta på en konferanse i Indonesia, 
satt jeg på flyet med kurs for 
Indonesias hovedstad Jakarta.

Jeg er født inn i en konservativ 
religiøs familie. Siden jeg er 
jente tok foreldrene mine meg ut av 
skolen og sa at min plass var hjemme. 
Da jeg var 17 giftet jeg meg, og jeg 
fikk syv barn i løpet av syv år. Mannen 
min døde, og jeg satt igjen som en 
ung enke. Det var svært utfordrende 
å oppdra barna alene, men noen 
kristne i landsbyen delte evangeliet 
med oss. Først tok to av guttene mine 
imot Jesus. Noen måneder etterpå 
bestemte jeg meg for å følge Jesus. 
Han har tørket bort tårene mine og 
helbredet hjertet mitt!

Dette er en spesiell dag. Jeg 
mottok nemlig pakken fra dere 
med en stabel bøker. Jeg verdsetter 
dette så høyt og er så takknemlig. 
Denne dagen vil jeg huske resten 
av livet. Jeg ønsker dere et godt år, 
fullt av velsignelser, god helse og 
Guds nærvær.

Ordene dere formidler er gull 
verdt. 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 viktig lekse til hjertet mitt. 
Takk for det! I Jesu navn vil jeg kjempe 
mot det negative og dele evangeliet 
med andre her i Tunisia.

Maria
TV-seer fra Algerie

Hady
TV-seer fra Marokko

Makram
fra Tunisia

TILBAKEMELDINGER
FRA NORD-AFRIKA

En flott bygning som bare venter på
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Dette er bare noen av 
tilbakemeldingene Norea har 
fått om andaktsserien Tapas for 
troen. Forfatteren og stemmen 
bak andaktene, som Norea Håpets 
Kvinner gir ut, er Eli Fuglestad. 
For henne betyr det mye å få 
slike tilbakemeldinger: – For meg 
personlig er det givende å skrive 
andaktene, sier hun, – men når 
de deles er det jo med ønske om 
å inspirere andre til å lese Bibelen 
og vekke dem til engasjement for 
Jesus. Hun legger til at det er sterkt 
å tenke på at disse andaktene, 
som hun begynte å skrive og som 
hun bare delte med noen få nære 
venner gjennom mange år, var noe 
som lenge hadde vært etterlengtet 
av Håpets Kvinner i Norge, og at 
andaktene kom som et bønnesvar.

– Guds ord ikke vender tomt tilbake, 
det har jeg opplevd så mange 
ganger. Jeg er overrasket over hvor 
stor plan Gud virker til å ha med det 
lille jeg kan få til å dele, sier Eli.

En frivillig oversetter har tatt på 
seg oppdraget med å oversette 
andaktene til sitt morsmål, engelsk, 

slik at 
andaktene 
kan deles 

også til andre 
språk og land. 
På denne 
måten kan vi 
i Norea være 
en aktiv part 
i misjons-
arbeidet til 
de minst 

nådde også på innholdssiden. 
Flere partnere har allerede uttrykt 
glede og begeistring over å få 
tilgang til andaktene fra Norea. 
For forfatteren selv er det nesten 
ufattelig at Gud hadde så store 
planer for hennes andakter.

– At andaktene nå oversettes til 
engelsk, er utrolig stort! Tenk om 
også mennesker i andre land kan bli 
styrket og oppmuntret av det som 
har vært "nistepakker" for meg, sier 
Eli. – Fordi jeg er trygg på at Han går 
med sitt Ord når det deles, har jeg 
klare forventninger til at andaktene 
ikke skal vende tomme tilbake, men 
skape alt det Gud vil, avslutter hun.

Be for arbeidet med oversettelse av 
andaktene, både for dem som jobber 
med dette og for det videre arbeidet 
med oversettelse og innspilling av 
andakter på andre språk.

Jeg er utrolig glad i Tapas 

for troen. Det er annerledes 

og forfriskende. Det er 

alltid noe nytt å lære.

Dere må bare dele 
med andre hvor viktige 
andaktene Tapas for 
troen er for meg! Dette er 
mediemisjon på høyt plan, 
spør du meg.

Igjen bøyer jeg meg i støvet 

for din visdom. Jeg har aldri 

tenkt på dagens andakt slik 

du, Eli, beskriver det. Igjen 

blir jeg slått av hvor positivt 

Guds ord er på våre vegne.

Mat for sjelen 
– ut til verden
av Elisabeth L. Sæth. Foto: Unsplash (t.v.), Linda Torkelsen (t.h.) 

Håpets Kvinner i Nord-Afrika
Oversatt og tilrettelagt av Elisabeth L Sæth. Foto: Per Ove Stige.

Mange eksperter viser til at kvinner 
i Midtøsten og Nord-Afrika har det 
dårligere enn kvinner i andre deler 
av verden både sosialt, økonomisk, 
juridisk og politisk. Noen mener 
at det har sammenheng med 
de rådende kjønnsroller og 
diskriminering av kvinner på grunn 
av tro og lovgivning. Det er heller 
ikke til å stikke under en stol at 
regionen står overfor mange 
utfordringer som udemokratiske 
regjeringer, liten økonomisk vekst, 

kriger og massemigrasjon; forhold 
som ofte i særlig stor grad påvirker 
kvinner. På listen av de 100 landene 
i verden som er best på kvinners 
likestilling, og rettigheter for 
kvinner, finnes det ingen arabiske 
land. 

Håpets Kvinners arabiske team 
jobber iherdig med å fortelle 
arabiske kvinner at de er elsket 
av Gud sin skaper, og om 
frelsen i Jesus Kristus. Gjennom 
radioprogram og innlegg/videoer 
på sosiale medier formidles 
kvinners uendelige verdi gjennom 
Jesus Kristus, at de er dyrebare i 
Herrens øyne og at de aldri vil bli 
forlatt eller være alene. I løpet av 
et halvår får teamet mer enn 750 
responser og spørsmål via epost, 

sosiale medier eller telefon.  

Jihan (24) fra Egypt, 
universitetsstudent
– Jeg er lei av meg 

selv, jeg mangler 
selvtillit, familien min er 

så konservativ og det muslimske 
samfunnet mitt kveler meg! De 
gir meg ikke friheten til å være 
sammen med mennesker eller 
utvikle meg som menneske! 
Hvorfor gjør min religion dette 
mot meg! Er jeg mindre verdt enn 
noen mann i denne verden? Jeg 
føler meg fanget, fortell meg hva 
jeg skal gjøre!

Oppfølgingsteamet stilte Jijan noen 
spørsmål om henne, og fortalte 
deretter om vår verdi i Kristus slik 
det står i Bibelen.

Jihan: – Dette er helt nytt for meg! 
Min hellige bok sier ikke dette 
om kvinner. Kan du dele mer? De 
ordene du deler fra Bibelen gjør 
dagene mine lettere. 

Samtalen mellom Jihan og teamet 
fortsatte. De delte med henne 
hvordan Herren er der for oss og at 
vi kan kjenne oss trygge ved troen 
på Ham. Hans Ord gir oss visdom 
til å møte dagene våre uansett 
hva som skjer. De gav henne også 
råd på hvordan hun kan styrke 
selvbildet sitt. 

Jihan: – Dere kan ikke forestille 
dere hvor glad jeg er, og hvor lettet 
jeg føler meg når jeg leser det dere 
skriver og versene fra Bibelen. 
Jeg kjenner nesten fysisk hvordan 
byrdene mine blir lettere å bære! 
Hvis Jesus aksepterer meg slik jeg 
er, selv om jeg bare er ei jente med 
mange problemer – og han fortsatt 
vil ha meg, da vil jeg ha Jesus! Kan 
dere være så snille og hjelpe meg 
å bli bedre kjent med Ham og 
vise meg hvordan jeg kan bli hans 
etterfølger? Jeg vet at hvis noen her 
jeg bor får vite dette, blir jeg drept 
... Men likevel takker jeg Gud for at 
han førte dere til meg!

Håpets Kvinner
Håpets Kvinner når hele 
den arabiske verden med 
radioprogram og innhold 
på sosiale medier. Følgende 
plattformer brukes: 

 Radiosending av program 
gjennom AM-sendere

 Facebook-side og Instagram

 Podkasting

 Nettradio

 Nettside på arabisk

 App på arabisk

 Radiosendinger via SAT-7 
sine satellitterDu kan får miniandaktene til 

Eli Fuglestad på mobilen tre ganger i uka. 
Send SMS «Norea tapas» til 2065.
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Hverdagsglade

MARIA

– Jeg vil så gjerne gi håpet og gleden som Jesus gir, 
videre til andre. Jeg har sånn tro på prosjektene til 
Norea, og jeg synes det er flott å kunne kombinere 
sangen med dette selv om jeg ikke er en typisk 
sangevangelist, sier Maria Engås Halsne som er en av 
Noreas musikalske ambassadører.

Av Brit Kari Urdal. Foto: Jesper Noer, Norea Danmark

– Det er så fint å få jobbe sammen 
med andre som brenner for de 
samme tingene, og få bruke noe av 
tiden min til å fortelle om det som 
er viktigst for meg. Og så håper jeg 
at det skinner gjennom også i alt det 
andre jeg gjør. Noe av det andre hun 
gjør er å studere til å bli lege og være 
mor til Ada på 1,5 år.

Maria har alltid vært glad i formidling 
gjennom sang. Menigheten hennes, 
Misjonssalen i Ålesund, fikk gleden 
av hennes gaver i mange år før hun 
flyttet til Oslo for å studere. For å 
teste ut om hun var så flink som 
folk rundt henne sa, meldte hun seg 
på sangkonkurransen The Voice på 
TV2. Det viste seg at det ikke bare 

var de rundt henne som syntes hun 
var flink, for hun gikk helt til topps 
i konkurransen. – Jeg lærte mye av 
å være med på The Voice. Det var 
tydelige tilbakemeldinger, både av ros 
og ris. Og så fikk jeg en del gode og 
åpne samtaler med folk. 

Verden er ikke så stor
Før hun begynte med lovsang i 
Ålesund, bodde hun noen år i Bolivia 
sammen med familien. Selv om 
hun ikke var så stor, var dette med 
på å forme henne. – Verden blir 
mindre ved å oppleve andre kulturer, 
mener Maria. – Mennesker trenger 

de samme tingene og den samme 
frelsen uansett hvor de bor. Dette 
inntrykket ble forsterket da Maria 
sist vinter var på tur til Zanzibar på 
oppdrag for Norea. Hun medvirket i 
en musikkvideo for Arven etter Adam, 
og hun ble kjent med Håpets Kvinner-
arbeidet som Norea er en del av på 
denne tanzanianske øya.

– Noen av inntrykkene fra møter med 
mennesker på Zanzibar vil jeg bære 
med meg resten av livet som en del 
av min troshistorie, forteller Maria. 
– Å treffe disse kvinnene, som er en 
del av Håpets Kvinner-arbeidet, gav 
en sterk følelse av fellesskap. Det var 
som om hjertene fløt over av Jesus. 

Men hverdagsøyeblikkene er også 
viktige leverandører av livskvalitet. – 
Å sitte med lille Ada på fanget og se 
den samme filmen for 28. gang, eller 
lovprise for full musikk mens jeg tar 
oppvasken, gir meg også mye glede.

Forbilde og framtid
I 7. klasse skulle Maria presentere 
sitt største forbilde. Valget falt på 
den polske kjemikeren og fysikeren 
Marie Curie. – Jeg har alltid sett 
opp til kvinner som tør å ta plass, 
utvikle og skape nye ting. Og så ser 
jeg mer og mer opp til dem som 
står meg nærmest: besteforeldre, 
foreldre og etter hvert svigerforeldre. 
De har satt så gode spor i Maria 
sitt liv at hun tenker at framtida må 
bli på Sunnmøre. – Om 15 år er jeg 
kanskje tenåringsmor og fastlege 
på Sunnmøre? Jeg håper også at jeg 
får holde på med en del musikalske 
prosjekter, både i kristen og sekulær 
regi. En drøm jeg har er å få være 
med å utruste unge som lovsangere i 
min lokale menighet. 

Vi i Norea gleder oss over 
samarbeidet med Maria. En 
miniturne er under planlegging til 
høsten, så følg med. Kanskje det blir 
et sted nær deg?
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fellesskap av mennesker fra mange 
ulike deler av verden, som alle 
kjenner på kroppen hva det vil si å 
følge Jesus i land og kulturer der det 
ikke er akseptert. 

Kristen lokalradio som nøkkel
På retreatsenteret The Old 
Monastery på Nord-Kypros møtes 
flere kristne arbeidere til bønnemøte 
hver dag kl. 9. Da ber de sammen 
for arbeidet de står i, og for de 
mange unådde på øya. Denne 
mandagen dreier bønnen seg om 
det nye radioarbeidet som er i ferd 
med å etableres. Det er tydelig at de 
har tro på at dette kan bli et viktig 
supplement til det kristne arbeidet 
de står i. For dette er et hardt 
arbeidsområde. Selv etter mange 
år er det få som har kommet til tro. 
Kanskje kan kristne radiosendinger 
bidra til at ting endres?

Dette er også visjonen til Norea og 
vår partner TWR, som står i bresjen 
for dette nye initiativet. Visjonen 
er å etablere en kristen FM-kanal 
som dekker mesteparten av øya 
med kristne program på tyrkisk 
og engelsk. Dette tror vi kan bli 
virkelighet allerede i løpet av høsten. 

En åpen dør
Slik situasjonen er på Nord-Kypros 
nå, opplever vi at Gud har åpnet en 
dør for en kristen radiokanal. Det 
har ikke alltid vært slik, og vi vet 
ikke hvor lenge døren vil være åpen. 
Derfor er vi og våre partnere opptatt 
av å legge dette fram for Gud i 
bønn, og bruke den muligheten 
som nå har åpnet seg for å etablere 
en kristen FM-stasjon her. Styret 
i Norea har nylig vedtatt at vi gir 
en etableringsstøtte for denne 
radiostasjonen nå i 2022.

NORD-KYPROS

50 års tjeneste blant unådde 
– hvem vil ta arven videre?
Kemal er 70 år gammel, og han kjenner at kreftene er i ferd med å ta slutt. I 50 år har han 
tjent sine tyrkisktalende landsmenn på Nord-Kypros. Ytterst få har tatt steget til kristen 
tro, og ingen står klar til å ta over etter ham. Kan en kristen FM-radio være bønnesvaret?

Av Jostein Sæth.

Vi møter Kemal på det som trolig er 
det eneste tyrkiske menighetssenteret 
på Nord-Kypros. «Christian 
Center» står det på et stort skilt ved 
inngangen. Denne mannen gjemmer 
seg ikke bort. Men han vet også at 
det koster å være en Jesus-etterfølger 
i denne regionen. Likevel har han 
stått fast i tjenesten gjennom alle 
disse årene. Han vokste delvis opp 
i England, og han forteller om en 
radikal omvendelse i tenårene. Kallet 

tok ham raskt tilbake til øya der han 
var født, og der hans tyrkiske opphav 
kom fra. Siden har han vært både 
modig og frimodig i kallet. Det har 
kostet, men det har vært verdt det. 

Sammen i tjenesten
Kemals kone gjør også inntrykk på 
oss. Han forteller at hun ble døv for 
kort tid siden. Men det er vanskelig 
for oss å oppdage. Hun er opptatt 
av at gjestene skal ha det bra, og 
med et varmt smil bringer hun oss 
mat og drikke. Det er tydelig at dette 
ekteparet står sammen i tjenesten. 

Det er ikke tilfeldig at Jerry Mattix 
har tatt oss med nettopp til Kemal. 
For dette er en sjelden mann. Han 
vet ikke om noen andre tyrkiske 
menigheter på Nord-Kypros. De 
andre menighetene består stort sett 
av innflyttere eller studenter. 

Måtte forlate Tyrkia
Jerry Mattix er guiden vår på 
turen til Nord-Kypros. Selv har 
han et bankende hjerte for de 

tyrkisktalende. Han og kona Sarah 
fikk en forkjærlighet for Tyrkia i 
svært ung alder. De reiste til Tyrkia 
som nygifte i tjue-årene. Etter 12 års 
tjeneste var det stopp. Da opplevde 
de det som mange andre kristne 
arbeidere i Tyrkia har gjort de siste 
årene: myndighetene ville ikke fornye 
visumet deres. Dermed gikk veien 
videre til Nord-Kypros. Her driver 
de nå aktivt arbeid blant de mange 
unådde folkegruppene som befinner 
seg på øya, blant annet de tyrkisk-
talende.

Menneskehandel
Sarah jobber mye med 
traumebehandling av kvinner som 
har vært utsatt for menneskehandel 
og prostitusjon. Flere av disse 
er flyktninger, blant annet fra 
Afghanistan. Jerry er en av to ledere 
i en liten menighet som møtes i en 
av byens kafeer. Det var sterkt å delta 
både på formiddagsgudstjenesten, 
som var på tyrkisk, og på 
ettermiddagsgudstjenesten som var 
på engelsk. Det var et flott og nært 

Nord-Kypros:
 Kun anerkjent av Tyrkia. 

Andre ser på området 
som okkupert

 Blir kalt Europas Las 
Vegas på grunn av alle 
sine kasinoer

 Menneskehandel og 
prostitusjon er utbredt

 150 000 studenter fra 
hele verden, også fra 
unådde folkegrupper i 
Midtøsten, Nord-Afrika 
og Sentral-Asia

Denne kopien av Notre Dame
er i dag omgjort til moskè.

Foto: Jostein Sæth.

Pastor Kemal (t.h) og Soner Tufan fra vår patner Radio Shema,
utenfor menightessenteret. Foto: Jostein Sæth.
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Paulus og Barnabas 
på sin første 
misjonsreise:

«Disse to, som altså var 
blitt sendt ut av Den hellige 
ånd, dro til Selevkia og seilte 
derfra til Kypros. De kom til 
Salamis*, hvor de forkynte 
Guds ord i jødenes synagoger. 
Også Johannes var med dem 
som medhjelper.» 
(Apg 13, 4-5) 

*Salamis ligger 
på Nord-Kypros 

Skillet mellom Nord- og Sør-Kypros
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Øystein Johnson savnet 
et fellesskap der misjon 
var i sentrum. Gud 
utfordret ham til å ta opp 
stafettpinnen, og siden 
januar har han stått i 
bresjen for 12 samlinger 
på menighetshuset på 
Ås i tidligere Akershus.

– Det var som om Gud talte til 
meg en natt og sa at nå var tiden 
kommet for meg. Etter mange år 
som skribent var nå tiden inne for 
å gjøre noe muntlig også. Jeg fikk 
både oppstartdatoen 26.01, og jeg 
fikk en forvissning om at jeg blant 
annet skulle snakke om endetiden.  

Norea sitt misjonsarbeid står i 
fokus for samlingene. Det er to 
grunner til at vi ønsker å støtte 
Norea, forteller Øystein: – Etter at 
jeg ble radikalt frelst som 28-åring, 
har jeg levd i Guds ledelse. Jeg har 
fått se ganske mye, men det betyr 
ikke at jeg har noen sterk tro. Jeg 
har vel heller en svak tro. Derfor 
har Gud vært nødt til å vise meg 
ting, for at jeg skulle komme til tro 
og bli bevart i troen. Gud viste meg 
at det skulle være Norea. Så virket 
det også positivt inn at jeg fikk en 
så hyggelig og positiv respons da 
jeg sendte et hefte med sangene 
mine til Norea før jul. 

I april besøkte Roald Arnesen 
misjonsvennene på Ås. – Det 

var fint for meg å være der og 
møte disse menneskene. Det 
kom en god gjeng, og de var 
veldig engasjerte og stilte mange 
spørsmål.

Dette var den klare utfordringen 
fra forfatteren av Troens Menn-
bøkene, Lonnie Berger, på Noreas 
mannskonferanse i midten av mai. 
Nærmere 40 menn fra Norge og 
Europa ble utfordret til å bruke tid 
med Gud, pugge bibelvers utenat, 
og minnet på at vi er kalt til store 
ting.

210 000 solgte bøker
For tiden vet vi om ca. 30 manns-
grupper i Norge som bruker 
bøkene Troens Menn. Nylig måtte 
vi trykke et nytt opplag av bok 1: 
Tid med Gud. Vi gleder oss over 
denne utviklingen. På verdensbasis 
er over 210 000 bøker solgt i 56 

land. Dette mannsarbeidet 
har tatt helt av i Brasil, og 
menn i flere land i Afrika er 
veldig begeistret. Opplegget har 
vært prøvd i seks fengsler i Kenya 
med så godt resultat at det nå skal 
brukes i 38 andre fengsler. Også 
i Kina, Taiwan og i Japan vokser 
antall mannsgrupper.

Bibelvers begeistrer
På konferansen fortalte Lonnie 
Berger fra sitt eget liv. I etterkant 
ser han at gjennom prøvelsene 
har Gud sendt personer inn i 
hans liv som har gitt ham viktige 
erfaringer for å kunne skrive Troens 
Menn-bøkene. De som deltok på 

konferansen, var strålende fornøyd. 
Mange likte godt opplegget med 
undervisning først og så diskusjon 
i smågrupper. Mange fikk også se 
viktigheten av å pugge bibelvers, 
og å ha en god venn som holder 
dem ansvarlig for at de har daglig 
tid med Gud. Det er gledelig at 
flere vil starte opp mannsgrupper 
der de bor. 

Dette lover godt for neste Troens 
Menn-konferanse på Evjetun, 
12.–14. april 2024. 

Kalt til 
restart 
på Ås
av Roald Arnesen/Brit Kari Urdal. 
Foto: Roald Arnesen.

Øystein Johnson

Troens Menn- 
konferanse
av Harald Endresen. Foto Kjell Tore Myre.

For at Europa igjen skal bli preget av Jesus, 
så må mennene på banen!

Skulle du ønske at det var 
mer fokus på misjon i ditt 
fellesskap?

Vi i Norea kommer gjerne 
på besøk i smågrupper eller 
på møter. Send en e-post 
til post@norea.no eller ring 
oss på tlf. 38 14 50 20 om 
du ønsker besøk. 

Roald Arnesen
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Maria Våge Skårdal er 
vår ungdomskonsulent. 
Hun brenner for 
disippelgjøring.

Dette året har min familie hatt en 
åpen dør for Victoria på 16 som 
sist høst begynte på internatskole 
i Vennesla. Hun kan spille mange 
instrument, har masse energi 
og er glad i Jesus. Hun er med 
og leker med barna, er med 
oss på tur og i bibelgruppe for 
tenåringer. Victoria har vært en 
del av ungdomsarbeidet til Norea, 
og for kort tid siden sa hun: – 
Maria, jeg tror alle ungdommer 
burde ha en misjonsmentor. Jeg 
vil ha en misjonsmentor. Hun har 
rett og slett fått øynene opp for 
viktigheten av misjon. 

Nå tror ikke jeg at vi burde ha én 
mentor for misjon, én for Bibel, 

Å være en disippel til etterfølgelse
av Maria Våge Skårdal. Foto: Pixabay.

Tent for misjon
av Østen Olai Ommedal

én for bønn også videre, men alle 
burde ha en mer erfaren kristen 
å gå sammen med. Mitt håp 
er at unge, i sin prosess med å 
bli modne kristne, også får en 
lidenskap for dem som ennå ikke 
kjenner Jesus.

I boka «Lede i hundre» skriver 
Øystein Gjerme: 

«...lederens rolle er å påvirke, og 
samtidig at vi alle, uavhengig av 
posisjon, er ansvarlige for hvordan vi 
influerer menneskene omkring oss.» 

Når vi er disipler til etterfølgelse, 
er vi også ledere. Gjennom 
disippelgjøring har Victoria blitt 
påvirket. I en artikkel skrevet av 
Tankesmien Skaperkraft, tas det 
opp et problem med at altfor 
mange unge kristne faller fra troen. 
En av flere løsninger de legger frem 
er: Flere vanlige voksne kristne 
mennesker bør stille seg disponibel 
som venn og livsveileder for unge. 
For mange som faller fra troen, 
kjenner ikke mer erfarne kristne. 

Vil vi ut med budskapet om Jesus, 
evangeliet og misjon, må vi være 
disipler med bevisste verdier og 
tanker, og gå sammen med en 

kristen som har gode verdier 
og tanker. Du kan være en 

sånn person. 

Her er noen kjennetegn på en 
påvirkende leder: 

Influerende mennesker ...
 ... lever inspirerte liv, med et formål 
 ... fornyer seg 
 ... slutter aldri å lære
 ... har selvinnsikt
 ... styrer sin tid og gir aldri opp*

Victoria flytter til høsten, men 
dette er hva jeg svarte henne: 

– Ok, la oss holde kontakten, 
slik at jeg kan være din 
«misjonsmentor». Jeg vil komme 
på besøk til deg, høre fra deg og 
håper å holde best mulig kontakt.  
 
 

Kilder:
● «Lede i hundre», kap 5, s.28; 

Øystein Gjerme. 
● * «Kjennetegn definert» av 

Sean Stanton. Kap. 5
● skaperkraft.no/publikasjoner/artikler/

artikkel/article/1318191

– Korleis blei du frivillig i Norea?
–Eg har kjend Maria Skårdal ei 
stund, og blei med på «Unge for 
Unådde»-arrangementet som ho 
drog i gang. Gjennom det blei eg 
kjend med Norea, og blei tipsa om 
turen til Sentral-Asia.

Ikkje lenger etter vart Maria spurt 
om å stå på stand for Norea. Ho 
beskriv det som ei velsigning å få 
vere med å bidra og støtte opp 
under det å nå dei unådde.

– Kva engasjerer deg for misjon?
–Tanken om at andre ikkje har 
høyrt evangeliet, fortel Maria. –Det 
forandra livet mitt, fortel ho vidare.

–Det er få andre som går ut eller 

brukar pengar og ressursar på 
misjon. Eg ynskjer også å skape 
vissheit rundt det.

Maria fortel vidare at evangeliet er 
viktig fordi det gir svar, retning, og 
meining med livet.

– Kva ser du fram til med å stå 
på stand?
–Eg gler meg til å snakke med folk, 
dele informasjon, og ikkje minst 
vise at dei kan bidra, sjølv om dei 
er unge. At dei kan reise, og vere 
med i bøn. At det er eit behov.

– Eg ynskjer å vise at dei ikkje er for 
unge til å vere med å bidra i misjonen 
og nå ut til dei som enno ikkje er 
nådd. At dei kan ta aktive grep.

Vi i Norea ser med stor glede på 
at Maria og andre unge engasjerer 
seg for misjon og ynskjer å bidra 
i Norea sitt arbeid. Så vil vi ynskje 
Maria Guds signing over tenesta!

Tre jenter som er med frivillig i 
Norea skal bemanne stand på 
UL, The Send og U-festivalen 
i år. Det er mange unge som 
opplever en fornyelse i troen på 
kristne festivaler, og vi håper 

misjonsfokuset vi har kan hjelpe 
dem til å bevare troen og ta et 
nytt steg ut i misjonsbefalingen.

Vi skal på ungdomsfestivaler 

Kjappe fakta om Maria:
 Kommer fra Flekkefjord

 19 år

 Skal saman med andre 
frivillige stå på stand 
for Norea på ulike 
ungdomsfestivalar 
denne sommaren

 Skal også på teamtur 
til Sentral-Asia

Maria Flønes er ei livleg, smilande og 
imøtekomande jente som i sommar skal 
stå på stand for Norea. Men det er først og 
fremst hennar engasjement for misjon som 
har drive ho inn i frivillig teneste hos oss.

F.v: Lydia Skullerud, Hanna Andersen og Maria Flønes

Maria Våge Skårdal
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Oddveig Håbesland begynte som 
administrasjonskonsulent 1. mai. 
Hun er vikar for Åshild Appelyard 
som skal ha svangerskapspermisjon 
etter sommerferien. Oddveig 
har jobbet mange år i 
skoleadministrasjon, og har allerede 
funnet sin plass i fellesskapet.

I august begynner Kjetil Haugland 
som ny ettåring, eller trainee, og 
overtar stafettpinnen fra Østen 
Olai Ommedal. Hovedoppgaven 
hans skal være videoredigering. 
Kjetil kommer fra Kristiansand og 

Nyansettelser På kalenderen

Noreabutikken

Troens Menn UNG

Vår døgnåpne butikk selger gode 
produkter både for kropp og sjel. 
Her finner du rettferdig kaffe fra vår 
produsent i Bjerkreim, gode bøker til 
egen oppbyggelse eller til å gi bort 
og CD-er med kvalitetsmusikk eller 
gode taler. Eller hvorfor ikke ta en 
titt på våre flotte kunstkort fra Anita 
Aadalsbakke og Odd Dubland? Det 
er alltid godt å ha noen slike på lur. 

Du finner butikken vår på norea.no. 

En anbefaling i sommervarmen er 
Anethe Birkeli sin velskrevne og 
lettleste bok om sine opplevelser 
som utsending i Indonesia. Den 
heter «Frihet som forandrer» 
og gir et interessant blikk inn i 
en indonesisk hverdag sett med 
vennlige, norske øyne.

«Og Gud makter å gi dere all sin 
gave i rikt mål, så dere alltid og 
under alle forhold har nok av alt, 
ja, har overflod til all god g jerning.» 
2. Korinterbrev 9,8

Stemmer det virkelig? Mange 
kristne er fortsatt fattige. I eget liv 
har jeg heller ikke følt overflod av 
alt alltid, i hvert fall ikke nok krefter 
til «all god gjerning». Verset står 
i en sammenheng om giverglede, 
et nøkkelord, tror jeg. Giverglede 
er noe annet enn giverevne. Ingen 
av oss kan gjøre alt, men alle kan 
gjøre noe. Dette «noe» som vi 
velger å gi kan være så mangt. 
Poenget er at når vi velger å gi, skal 
det ikke stå på Gud! Han har nok å 
gi til alle og enhver til enhver tid!

Se ikke smått på det som du velger 
å gi. Det er en tjeneste for Gud. 
Givergleden og tjenesten har en 
viktig hensikt. Som det står i vers 12: 
«For denne tjenesten (…) er ikke 
bare en hjelp for de hellige i deres 
nød, den skal også vise sin overflod 
i at mange takker Gud». Han får 
æren, og vi får gleden! Så la oss 
huske på det i dag at vi skal få gi 
ut fra det vi har, og så skal vi få gi 
med glede. Og Gud velsigner.

Uke 32
Håpskonserter i Trøndelag.

14.–16. oktober
Kvinnestevne 
Vestre Jakobselv.

20.–23. oktober
Medarrangør på 
Nordisk kvinnekonferanse, 
Kvinner i nettverk.

28.–29. oktober
Unåddkonferansen (M28) 
i Bergen.

4.–6. november
Mediemisjonshelg, 
Kristiansand.

11.–13. november
Konsert-turné med 
Maria Engås Halsne, 
Rogaland.

11.–13. november
Konsert-turné med 
Morten Samuelsen, 
Rogaland.

SMÅNYTT

Bli fast giver
 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 mobil- 
kameraet mot 
QR-koden

Andakt fra

av Eli Fuglestad

Du kan får miniandaktene til Eli 
Fuglestad på mobilen tre ganger i uka. 
Send SMS «Norea tapas» til 2065.

I disse dager går en ny bok 
i trykken. Sammen med 
Laget har Norea laget en 
mer ungdommelig versjon 
av Troens Menn-bøkene 
som allerede har vært i 
salg i flere år. Det er Einar 
Helgaas, Tønnes Christian 
Due-Tønnessen og Harald 
Endresen, leder for 
Troens Menn i Norge, 
som har bearbeidet 
stoffet og skrevet boka.

Utdrag fra boka:
«Denne boken guider unge 
kristne menn til hvordan de 
i fellesskap med andre troende 
og i etterfølgelse av Jesus kan 
leve med integritet og bruke 
sin kraft 
til å skape et bedre samfunn. 
Dette er ikke bare godt nytt 
for mange menn, men også for 
all verdens kvinner.» 
– Karl Johan Kjøde, 
generalsekretær i Laget 
(NKSS)

Boka får du kjøpt i Noreas 
nettbutikk. I juli mnd får du 
den til lanseringspris: 249,-  
(veil. 298) + frakt.  

Oddveig Håbesland Kjetil Haugland Priscila Assis

har siste året vært student ved NLA 
Mediehøgskolen.

Norea har opprettet en tre-årig 
prosjektstilling som flerkulturell 
konsulent med ansvar for arbeidet 
vårt blant våre nye landsmenn, bl.a 

appen Good News. Priscila Assis fra 
Brasil har takket ja til den stillingen 
og starter opp arbeidet i august.

Vi ønsker alle tre hjertelig 
velkommen!

Pris: 50 kroner

20
22

20
23

14.–16. april 2023
Kvinne-weekend, Evjetun.

Sommeren 2023
Ungdomstur til Usbekistan.
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Det er mange utfordringer når evangeliet 
skal forkynnes for alle folkeslag, 

men media åpner dører inn 
til stengte land og hjerter. 

Takk for at du er med oss og 
åpner dører for evangeliet!

GAVEKONTO: 8220 02 90158
VIPPS: 74066

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


