
3 – 2022

Informasjonsblad fra Norea Mediemisjon

– spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag

SENTRAL-ASIA

Fra frykt til frimodighet
side 4–5



LEDER av Harald Endresen, Kommunikasjonsleder i Norea. Foto: Kjell Tore Myhre.

«Kom til meg, alle som strever og bærer 
tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» 
(Matt 11,28)

Jeg holder på å lese om en muslim 
akkurat nå som var terrorist i 
Midtøsten og levde for hellig krig! 
Han var en av de mest nådeløse, 
og han var for mange en stor leder 
og forbilde. Men i sin historie 
forteller han hvordan han var 
totalt ensom. Det var helt umulig 
for ham å dele med noen at han 
innerst inne var lei seg, deprimert, 
og egentlig usikker på om hans 
gud egentlig mente at hellig krig 
var det beste en muslim kunne 
være med på. Sa han noe om 
dette til noen, ville hans respekt 
og aktelse rase i grus. Den unge 
mannen ser hard og tøff ut på 
utsiden, utilnærmelig, men i hjertet 
hans foregår en intens kamp. 

Hvor mange har det ikke slik? Vi 
hører om terror, vold, overgrep og 
krig. Vi ser mennesker med harde 
ansikter kjempe for å få siste ordet, 
eller som med hånlige flir utleverer 
til og med ektefellen sin i media 

for å score et billig poeng i sosiale 
medier. Hva foregår bakenfor de 
svarte øynene? Gud ser rett forbi 
vår stolthet, vår aktelse, det vi viser 
frem. Gud ser våre sår, vår sorg og 
våre byrder. Han ser hva vi trenger, 
og han står med utstrakte hender 
og kaller oss til hvile. 

Terroristen endte med å ta imot 
Jesus. Endelig kunne han senke 
skuldrene og få hvile fra byrdene 
og spenningene i sitt indre. Han 
kunne få lov å ta imot gaven fra 
Gud: frelse og løfte om paradis 
fordi han tror på Jesus, ikke fordi 
han gjør noe for Gud. 

I dette bladet fra Norea har vi flere 
eksempler på mennesker som 
finner frelse i troen på Jesus fordi 
du støtter mediemisjon. Jeg håper 
inderlig at du selv finner hvile fra 
dine byrder, hos Jesus. 

Det sier President Lauren Libby, 
leder for TWR – en av Noreas 
viktigste partnere internasjonalt. 
Vi har samarbeidet med dem siden 
starten i 1956, og sammen når 
vi stadig lengre ut med det gode 
budskap. Her er Libbys hilsen til oss:

– Verden er komplisert! Nye 
politiske, personlige og interne 
konflikter bryter stadig ut. Følger 
man med litt på nyhetene, er det 
en ny konflikt nesten daglig. Mange 
lever i frykt for fremtiden, og dette 
fører til åndelig nød. Globalt sett 
er dette en viktig tid for å gå bredt 
ut og forkynne det gode budskapet 
om Jesus. 

Norea har spilt, og spiller 
fortsatt, en viktig rolle innen 
mediemisjon internasjonalt. 
Man kan merke effekten av 
Noreas mediearbeid langt utover 
Norges grenser! Organisasjonen 
støtter medieprosjekter i 

Afrika, Midtøsten, Sentral-Asia, 
Asia og og flere andre steder. 
Norea tok initiativ til å etablere 
mannsarbeidet Troens Menn 
i Japan, et land med under to 
prosent kristne. Mannsgruppene 
har spredt seg raskt, og allerede 
etter fire år er fjerde generasjon 
med mannsgrupper i gang med å 
bruke disippelverktøyet. 

I både Vest- og Øst-Afrika har 
Norea støttet medieprosjekter 
med synlig åndelig frukt. Norea har 
både støttet arbeidet økonomisk 
og sendt misjonærer til det 
Afrikanske kontinent. I Norge 
har Norea vært en ledende aktør 
innen radio og TV siden 1956. 
Gud har brukt dette arbeidet til å 
føre mennesker inn i et personlig 
forhold til Jesus. Norea har også 
vært involvert i å gi opplæring og 
medietrening til mange som i dag 
er aktive i mediemisjon. 

Som leder for TWR Internasjonalt 
har jeg sett hvordan Noreas 
innflytelse har påvirket kvinner og 
menn over hele verden. Det er et 
privilegium å være en partner med 
Norea i global misjon. Norea har 
en lysende fremtid. De vil påvirke 
fremtiden! Jeg er sikker på at om 
ti år vil vi se oss tilbake og bli 
overrasket over hvordan Gud har 
brukt Norea Mediemisjon. 

Og til deg som har gitt gaver 
og støttet Noreas nasjonale og 
internasjonale mediemisjon 
– tusen, tusen takk. Gud har 
mangedoblet dine gaver i livene 
til mennesker som er berget for 
evigheten! 

Vennlig hilsen 
Lauren Libby

har Gud berget 
mennesker for evigheten

Fordi du gav

I det siste har dette 
bibelverset stadig dukket 
opp, og på mange måter 
preget meg. Det er ett av 
versene vi pugger utenat i 
disippel-opplegget Troens 
Menn, og det er også et 
vers som jeg ofte tenker på 
når jeg leser om noen av 
våre lyttere eller seere som 
kommer til tro på Jesus.
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I 1990 var det bare om lag 100 
evangeliske kristne i Sentral-

Asia, av en befolkning på flere 
titalls millioner. Godt og vel 30 
år etter anslås det å være minst 
50 000 i denne regionen som 
aktivt bekjenner troen på Jesus 
som sin frelser. Denne veksten har 
imidlertid ikke skjedd uten offer 
og prøvelser. Studentvekkelser 
på 90-tallet medførte at mange 
ble fengslet og torturert. Noen 
mistet til og med livet. Enkelte av 
dem som overlevde fant ut at de 
kunne tjene sine landsmenn bedre 
utenfor landegrensene, ikke minst 
gjennom media. 

Jeg har fått treffe noen av dem de 
siste årene, og det gjør inntrykk 
å se hvilke personlige forsakelser 
de har måttet gjøre fordi de valgte 
å satse på Jesus. Enda større 
inntrykk gjør det å merke hvor 
sterkt kall de har til å nå sine 
egne med evangeliet. En av disse 
er Makhset, som du kan møte i 
et av Norea sine TV-program på 

YouTube-kanalen vår. Han deltar 
også på Norea-konferansen 
4.–6. november 2022. 

Er det omsider Sentral-Asia sin tur?
For oss i Norea har Sentral-Asia 
blitt et stadig viktigere geografisk 
område. Først og fremst fordi 
folkegruppene i denne regionen 
fortsatt regnes som unådde med 
evangeliet, på tross av den veksten 
vi har sett. Dernest fordi Gud har 
ledet mennesker fra Sentral-Asia 
vår vei. Vi har nevnt Makhset. 
Kanskje husker du også «Zarina», 
den unge kvinnen som kom til 

Norge som student for noen år 
siden. I sitt vitnesbyrd forteller hun 
at de kristne radiosendingene var 
avgjørende for at hun bevarte sin 
kristne tro gjennom flere år til tross 
for sterk forfølgelse fra familien. 
Radiosendingene på hennes språk 
hadde vært finansiert av Norea i 
en årrekke. Du kan se filmen om 
«Zarina» på YouTube-kanalen vår. 

Vi tror Gud vil bringe mange 
mennesker i Sentral-Asia til tro 
de kommende årene, og vi er 
overbevist om at Norea har en rolle 
å spille gjennom medieprosjektene 

Da pandemien slo til for fullt i Sentral-Asia, var pastoren fylt av frykt. Men da pandemien 
gikk mot slutten, hadde frykten blitt erstattet av stor frimodighet. Han hadde gått fra å 

være en undergrunnspastor som ville være minst mulig synlig i samfunnet, til å starte sin 
egen YouTube-kanal der han formidler kristen tro. Hva var det som hadde skjedd?

vi driver sammen med lokale 
partnere. Derfor ønsker vi å styrke 
satsingen vår i denne regionen. 

Vi planlegger eksempelvis å 
oversette vår populære serie 
Tapas for troen til sentral-asiatiske 
språk. Denne serien med korte 
andakter er skrevet og lest inn av 
Eli Fuglestad, frivillig medarbeider i 
Norea Håpets Kvinner. 

Gryende ungdomsbevegelse
Vi ser også viktigheten av å satse 
på programmer som når barn og 
unge. Det snakkes om en gryende 
ungdomsbevegelse i regionen, på 

tvers av land og kirkesamfunn. De 
ønsker å være en positiv og tydelig 
kraft i sine lokalsamfunn. Vi ber 
om visdom til å se hvordan vi som 
mediemisjonsorganisasjon kan 
finne vår rolle og våre bidrag for å 
gå sammen med dem.

Fra frykt til frimodighet
Historien om pastoren som 
gjennom pandemien byttet ut 
frykten med frimodighet, gjorde 
inntrykk på meg da han delte 
den. Mange av de evangeliske 
husmenighetene i Sentral-Asia 
har alltid holdt en lav profil, men 
under pandemien tvang Kristi 
kjærlighet dem til å vise praktisk 
nestekjærlighet og omsorg. Derfor 
tok de, som en av svært få aktører 
i samfunnet, ansvaret med å 
reise rundt til mennesker med 
matpakker i en periode der ingen 
andre hadde lov til å bevege seg 
fritt. I noen av landene i regionen 
ble de kristne sin rolle så viktig og 
så synlig at de fikk anerkjennelse, 

takk og audiens hos landets 
president. 

Pastoren som endte opp med 
å etablere en egen YouTube-
kanal symboliserer for meg det 
som er vår drøm og vårt håp for 
Sentral-Asia i årene som kommer: 
Nemlig at de kristne kan få 
frimodighet til å være en synlig 
og livsforvandlende kraft i sine 
lokalsamfunn. Her kan kristne 
medier spille en helt avgjørende 
rolle. Det er en reise som vi i Norea 
også ønsker å ta del i.

Fra frykt til frimodighet
av Jostein Sæth. Foto: Norea.

Se filmen om «Zarina»
på Noreas YouTube-kanal.

Makhset,
evangelist og pastor

for husmenigheter
i Sentral-Asia.

Mange fikk hjelp av husmenighetene
under pandemien.
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Ninni deler gjerne både Bibel og 
radioprogrammer til sine nyfrelste 
venner. De trenger å bli grunnfestet 
i sin tro.

Bibelen ble stjålet
Ninni forteller: – Min venninne 
driver en systue. En dag ringte hun, 
fortvila og lei seg. En nabo hadde 
kommet inn i systua, og tatt Bibelen 
hun hadde liggende på sybordet. 
Det viste seg at hun hadde begynt 
å lese den, og hun kunne ikke legge 
den fra seg. Det var jo fantastisk, 
men venninna mi var så fortvila. 
Det var jo en gave fra meg!

– La henne beholde Bibelen 
som en gave, sa jeg til 

henne. Ikke vær lei 
deg. I mitt indre 

frydet jeg meg 
over at Guds 
ord ble delt. 

Jeg er med og lager radioprogram 
for kvinner. Hver uke produserer 
jeg et nytt program der vi snakker 
om utfordringer kvinner møter, 
deler vitnesbyrd fra andre, og viser 
hvordan livets utfordringer kan 
finne svar i Bibelen. 

I stedet for å skaffe en ny bibel, gav 
jeg min venninne en mediespiller 
med en minnebrikke. Brikken 
inneholdt mange programmer, 
en lydbibel og kristne sanger. Min 
venninne plasserte spilleren midt på 
bordet på systua slik at både hun, 
de andre som jobbet for henne, og 
kundene som kom inn, kunne lytte. 
Begeistret kunne hun fortelle at 
hun ble styrket i sin tro, og at flere 
kvinner ble interessert i å høre på.

Minnekortet ble stjålet
Igjen ringte hun meg og var fortvila. 
Kortet med programmene var 
forsvunnet fra spilleren. 

Fest i himmelen
av Elisabeth Lillebø Sæth. Foto: Norea.

– Hver gang noen tar imot Jesus, er 
det fest i Himmelen. Dette skjedde da 
venninna mi ble en kristen. Det er ikke lett 
å vitne om Jesus her jeg bor, og det å skifte 
religion er en skam både for familie og 
samfunnet. Selv om hun vet at det koster, 
ville hun følge Jesus.

«Jeg er mor til tre barn, 
og jeg har lyttet til Trans 
World Radio siden slutten 
av 2019. Da jeg begynte å 
høre på programmene, ble 
jeg imponert over at de var 
enkle å forstå og tilpasset 
vår egen kultur. De hyggelige 
og snille stemmene til 
programlederne fikk meg 
til å lytte til flere program. 
Emnene som det undervises 
om maner til ettertanke, de 
angår dagliglivet. Gjennom 
å lytte til programmene har 
jeg blitt oppmerksom på ting 
som bør endres i mitt eget 
liv. Den siste tiden har også 
barna mine begynt å lytte til 
sendingene sammen med 
meg. Takk skal dere ha.»

«Jeg gav min kusines yngre 
søster en USB-pinne med 
noen av programmene 
deres. Hun har ennå ikke 
tatt imot Kristus, men hun 
ga programmene videre 
til moren sin og en yngre 
søster. Det har skjedd en 
merkbar forandring med 
dem etter at de begynte 
å lytte til undervisningen 
deres. Vær gjerne med i 
bønn om at Gud vil åpne 
hjertene deres for Kristus.»

TILBAKEMELDINGER
FRA SENTRAL-ASIA

Håpets Kvinner 
i Sentral-Asia

 Norea støtter produksjon, 
sendekostnader og distribusjon 
av radioprogrammet 
Håpets Kvinner i Usbekistan 
og Turkmenistan i Sentral-Asia. 
I en kultur som krever at kvinner 
skal være underdanige, tjene 
mennene i familien, og generelt 
anses som mindre verdt enn 
sine ektemenn, er det viktig med 
programmer direkte rettet mot 
kvinner.

 Det er høy skilsmisserate i 
regionen, noe som fører til 
ensomhet og en fortvilet 
livssituasjon, både økonomisk 
og sosialt. Programmene berører 
mange åndelige temaer og gir 
praktiske råd for dagliglivet.

 I tillegg til å sende programmene 
på kortbølgesendere til faste 
tider, er små minnebrikker 
som settes i mediespillere og 
mobiltelefoner et viktig redskap 
for å spre programmene til 
potensielle lyttere. Mange lytter 
sammen med sine ikke-kristne 
venner og naboer.

 Vår partner i Sentral-Asia 
forteller at mange kvinner har 
blitt kjent med Jesus gjennom 
programmene og fått hjelp til 
å leve som kristne.

*Navnet er endret av sikkerhetshensyn.

Igjen frydet jeg meg over at Guds 
ord ble spredd til andre. For jeg er 
sikker på at den som tok kortet, 
ville høre mer. Jeg er så begeistra 
for moderne teknologi og de 
mulighetene det gir oss til å dele 
evangeliet her i Sentral-Asia.

Jeg har lyst til å takke deg som 
investerer i dette arbeidet, som 
gjennom dine pengegaver og 
bønner er med og sår i Guds rike. Vi 
står i dette sammen, og jeg kan selv 
vitne om at det gir frukt på steder 
der vi selv ikke kan gå.

Minnekort med kristne programmer,
sanger og lydbibel er en effektiv måte

å spre evangeliet på.

Det er Ninni* som forteller dette 
til Norea. Hun er selv kristen, 
og hun er programleder i serien 
Håpets Kvinner, som Norea er med 
og sender i to land i Sentral-Asia. 
Men det er ikke fest i nabolag eller 
i familiene når noen velger å bryte 
med sin tradisjon, tro og kultur. Nei, 
det å bryte med dine tradisjoner 
er den største skam du kan gjøre. 
Nylig døde en eldre kristen kvinne 
av nyresvikt. Hun ble gravlagt på en 
gravlund for russere. De religiøse 
lederne og landsbysjefene nektet 
hennes familie plass blant usbekere 
i sin død. Dette er realiteten som 
mange kristne vet venter dem. 
Likevel deler de med andre 
det de selv har fått. 
Livet i Kristus er 
verdt det. 
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«Jo mørkere det blir 
omkring oss, desto klarere 
skinner evangeliets lys»

våre kolleger i TWR. – Jeg har hørt 
på noen av radioprogrammene 
deres, skrev han, – og nå er jeg 
nysgjerrig på å få vite mer om 
den kristne tro. Det er en stor 
overraskelse for meg at det finnes 
kristne i landet mitt, og det føles 
underlig å høre kristne snakke mitt 
eget språk. 

Ordene deres er som honning
Staben i TWR tok kontakt med 
mannen, og de fortalte ham om 
hvorfor Jesus måtte dø i vårt sted. 

– Ordene deres er som honning, 
svarte han. – Jeg er veldig 
takknemlig for at jeg har fått høre 
om Jesus. Jeg ønsker at han skal bli 
herre i livet mitt. Jeg takker Gud for 
at jeg fant frem til programmene 
deres. Gjennom dem har jeg fått 
lære Jesus å kjenne.

Våre tider er i Guds hånd
I en verden som blir stadig mer 
kaotisk og uforutsigbar, minner 
vi gjennom sendingene våre om 
at våre tider er i Guds hånd. Og 
jo mørkere det blir omkring oss, 
desto klarere skinner evangeliets 
lys. Vi forteller radiolyttere på 
deres egne hjertespråk at alle som 
påkaller Jesu navn skal bli frelst. 
Lytteren i Yemen er bare en av 
tallrike personer som takket være 
radiomisjon har fått ta imot Ham 
som sin frelser og herre.

Da konferansen i Bratislava 
var slutt, dro vi alle hjem igjen 
hver til vårt – fylt av begeistring 
over det vi får være med på. 
Vi får ta del i arbeidet med å 
bringe evangeliet om Jesus til 

mennesker som få eller ingen 
andre misjonsorganisasjoner har 
mulighet til å nå ut til. Jeg kan ikke 
tenke meg noe mer meningsfylt å 
bruke livet på enn nettopp dette. 
Nå vil jeg rette en varm takk til 
deg som er Noreavenn, og som 
gjennom forbønn og givertjeneste 
er med på å gjøre dette mulig. 
Sammen vinner vi verden for 
Kristus!

Tenk hvilken dag det vil bli
Fra tid til annen kan vi allerede i 
dette livet få en liten forsmak på 
himmelen, og vi kan ane litt om 
hva det er som venter oss en gang 
der fremme. Men en dag skal vi 
stå foran Guds trone sammen 
med alle de andre som har tatt 
imot Jesus. Vi skal da være med 
i den store skaren vi leser om i 
Åpenbaringen 7,9. Da vil vi også 
få møte alle dem som vi på ulike 
måter har fått være med på å føre 
til tro på Jesus. Tenk hvilken dag 
det vil bli!

Da lovsangen steg opp 
mot himmelen, var det 
kristne fra om lag 35 ulike 
land som løftet i flokk. Vi 
som nå var samlet på et 
konferanserom i Slovakias 
hovedstad Bratislava, 
hadde et felles ønske og 
en felles visjon: at flere 
folkegrupper må få høre 
evangeliet om Jesus.

Utstyr ingen andre har
Det var TWR, verdens 
største medieorganisasjon, 
som arrangerte sin årlige 
partnerkonferanse. Trans World 
Radio, som er det fulle navnet på 

organisasjonen, har helt siden 
oppstarten av Norea vært vår 
viktigste internasjonale partner. 
TWR har utstyr som ingen andre 
organisasjoner har, og gjennom 
et tett samarbeid med dem er 
Norea Mediemisjon med på 
å bringe evangeliet om Jesus 
ut til mange av verdens minst 
nådde folkegrupper. De store 
radiosenderne, som er spredt 
rundt om på kloden, gir TWR 
større potensiell rekkevidde 
enn noen annen medieaktør – 
inkludert store nyhetsbyråer som 
BBC og CNN!

En radiolytter i Yemen, et land 
hvor det kun finnes noen ganske 
få kristne, tok nylig kontakt med 

En forsmak 
på himmelen
av Per Birkeli.

«Familien min er ikke kristne, og de 
nekter meg å lytte til programmene 
deres hjemme i huset vårt. Derfor 
går jeg ut hver dag for å høre på 
forkynnelsen din. Jeg er ensom og 
alene, men programmene dine er til 
støtte for meg. Tusen takk!»

«Jeg takker Gud for at jeg kan høre 
slike grundige og gode taler via 
telefonen! Nå som det er karantene, 
og vi kan ikke delta på møter i kirken, 
gir prekenene dine oss åndelig 
mat. Takk Gud! Må Herren velsigne 
tjenesten deres!»

«Hei, er dette radio TWR? Jeg vil 
gjerne ha en bibel på kasakhisk.»

TILBAKEMELDINGER
FRA SENTRAL-ASIA

«Et av radioprogrammene handlet 
om en dag i livet til en kvinne. Denne 
kvinnen hadde ingen personlige 
grenser. Etter at jeg hørte denne 
historien, så jeg på mitt eget liv. 
Jeg forstod at jeg heller ikke hadde 
noen grenser. Jeg lar personer bruke 
og kontrollere meg, og jeg må bære 
konsekvensene for det. Som et 
resultat er det mange ting jeg ikke har 
tid til. Jeg gleder meg ti fortsettelsen 
på dette programmet. Vi er så 
takknemlige for radioprogrammene, 
og Guds Ord. Vi har mye å dele 
med mennesker som ikke har noe 
håp, og vi kan hjelpe dem til å få håp 
i den levende Gud.»

Ta gjerne med denne flokken i bønn. Dette er de som er Noreas hender
og føtter, våre lokale partnere rundt omkring på kloden, som når

de minst nådde med evangeliet fordi du er med og ber, og gir.
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For en tid tilbake stilte en kinesisk 
pastor et viktig spørsmål fra 
talerstolen: «Hvis vi plutselig 
forsvant fra byen vår, ville den endre 
seg? Ville noen savne oss? Jeg vet 
ikke», sa han ettertenksomt.

Tre måneder senere ble dette 
hypotetiske spørsmålet plutselig 
en realitet. Menighetens pastor 
og hans kone ble arrestert, 
sammen med over 100 andre fra 
menigheten. Mange av dem som 
ikke ble arrestert lever i skjul. 
Andre er bortvist fra byen, mens 
noen, inkludert pastoren sønn 
og hans mor, er under streng 
overvåkning. De er anklaget for å 
undergrave samfunnet, med en 
strafferamme på opptil 15 år. 

Myndigheter vil være folkets gud
Denne hendelsen viser hvor 
alvorlig situasjonen er blitt 
for mange kristne, og at 
myndighetenes handlinger nå er 
mer åpenbare enn før. Samtidig 
vet vi at det i flere år har pågått 
innstramminger, for eksempel at 
kirker pålegges å installere kamera 
i sine lokaler. Pastorer må sende 
inn prekenmanus til kontroll hos 
myndighetene, og bibeltekster blir 
justert i lærebøker så de passer 
bedre med regimets ideologi. 
En pastor uttalte til avisen The 
Guardian:

«Det kinesiske kommunistpartiet vil 
være gud for Kina og dets folk, men 
ifølge Bibelen så er det bare Bibelens 
Gud som er Gud.»

Utslitte pastorer får hjelp
Midt i denne spente situasjonen 
fortsetter vår lokale partner med 
sitt digitale teologiske seminar. Ja, 
de øker faktisk på og tilbyr nå også 
omsorgskurs for pastorer. Utslitte 
pastorer, som ofte er ensomme i 
sitt virke, inviteres til digitale møter 
hvor de får veiledning, trøst og 
fellesskap. De får råd om hvordan 
de kan takle stresset som følger av 

myndighetens økende press. Over 
100 deltagere har deltatt hver gang. 
Tilbakemeldingene tyder på at 
samlingene er til stor hjelp.

Krypterte nettverk knytter
kristne sammen
Det at teologi-utdanningen SOTA 
fortsatt fungerer er et stort mirakel, 
sett i lys av den strenge digitale og 
fysiske overvåkningen som foregår. 
Takket være robust teknologi kan 
studentene kommunisere med 
hverandre via krypterte nettverk. 
Her kan de levere inn oppgaver 
og bli veiledet av erfarne lærere. 
Leder for SOTA gjennom mange 
år, William Tsui, er godt likt av 
studentene. En av dem uttrykker 
det slik: 

«Williams innsats verdsettes høyt 
av oss alle, han er et godt forbilde. 
Han lever det han lærer, og han 
underviser oss med sin egen 
livsførsel, i alle fall når det kommer 
til holdning og iver etter å studere 
Bibelen. Dette vil motivere oss for 
resten av livet.»

De undervises i prekenlære, teologi 
og misjon og mange andre fag  

Kinas myndigheter 
vil ta Guds plass
av Harald Endresen. Foto: Norea.

Det har vært et utfordrende år for Noreas partner i Kina, 
med økt kontroll av kristne aktiviter. Etter Vinter-OL ble 
det enda verre. Covid-19 hadde også en topp i vår med 

lockdown ikke 
bare i Shanghai, 
men også i 
Beijing og flere 
andre store byer, 
noe som la store 
begrensninger på 
reising. Hvordan 
går det nå med 
de kristne i Kina? 

vw
«Pastorer må sende 
inn prekenmanus til 

kontroll hos myndighetene, 
og bibeltekster blir justert 
i lærebøker så de passer 

bedre med regimets 
ideologi.»

Vår lokale partner SOTA
har startet omsorgskurs for

pastorer i tillegg til den
digitale teologiutdanningen

de allerede tilbyr.
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Trosvitaminer – andakter 
av Noreapastor Svein Anton 
Hansen. Les mer på side 19.

Gode ord å gå på – andakter 
av Asbjørn Kvalbein: 100 kr.

Kristus i Vikingtid – malerier og 
småstykker av Odd Dubland: 
1 for 250 / 2 for 400 kr.

Over en kopp te – andakter 
av Eli Fuglestad: 
1 for 250 / 2 for 400 kr. 

Troens Menn – 3 bøker for 
mannsgrupper: 150 kr pr stk. 

Troens Menn Ung 
– bok for unge 
mannsgrupper: 
298 kr.

Handlenett: 100 kr.

CD av Morten Samuelsen 
«Med heile sjelå»: 200 kr.

CD av Frihals «Alt er nytt»: 180 kr. 

Internettradio: 1490 kr (veil. 1990).

Kaffe fra Øst-Afrika: 130 kr pr pose. 

Norea T-skjorte: 200 kr. 

Pakke med 6 kunstkort 
av Odd Dubland: 100 kr. 

Pakke med 6 kunstkort 
av Anita Aardalsbakke: 100 kr. 

VIL DU BE FOR
HELSE OG SIKKERHET 
for SOTA-staben og deres 
familier i Kina. De nye 
restriksjonene på Internett for 
kristne aktiviteter gjør hverdagen 
ekstra utfordrende og risikabel.

STUDENTENE som er pastorer 
eller misjonærer. Mange av 
dem reiser med stor risiko for 
å bringe evangeliet om Jesus 
til noen av Kinas 450 unådde 
folkegrupper.

FULL OFFENTLIG ANERKJENNELSE av SOTA, slik at de kan 
operere mer i åpenhet. De vil jo kun hjelpe menighetens ledere til å 
forkynne et sant, rett og oppbyggelig evangelium. Kristne med gode 
ledere er en velsignelse for hele Kina, ikke en trussel.

som berører kristenlivet. Et av 
dem handler om hvordan man 
som pastor eller kirkeleder 
kan bidra og være bevisst på 
å skape en harmonisk kultur i 
menigheten. 

Disippeltreningskurs for 
smågrupper
I de senere årene har SOTA 
utviklet et såkalt «hurtigspor», 
hvor studenter kan fokusere 
på ett emne av gangen. 
Dette foregår over kortere 
tid, og opplegget er beregnet 
spesielt for pastorer i 
fulltidsjobb. Det tilbys fem 
ulike fokus: Tale, sjelesorg, 
kristendomsundervisning, kirke-
administrasjon samt lovsang og 
liturgi. I juni i år var 95 studenter 
i gang med et av disse kursene. 
Noreas partner har også lansert 
et disippeltreningskurs som 
er beregnet for smågrupper. 

Dette er ikke menigheter i Kina 
så vant til, derfor har SOTA-
ansatte den siste tiden gitt 
opplæring til ledere i hvordan 
de kan bruke dette materialet, 
og hvordan de kan få i gang og 
lede smågrupper. Dette er veldig 
relevant nå som myndighetene 
forsøker å splitte store 
kirkesamfunn. Medlemmene 
etablerer nå i stedet små 
spredte husgrupper.  

Julegavetips

TILBAKEMELDINGER
FRA SENTRAL-ASIA

Les mer om 
Noreas arbeid og 
samarbeidspartnere 
over hele verden på 
NOREA.no

Vi har mange fine produkter til salgs i nettbutikken 
vår. Noe av det kan absolutt egne seg som julegaver. 
Her er litt av utvalget:

«Vi er veldig glade for at Bibelen blir 
forklart i programmene. Noen ganger, 
når det er mye å gjøre, og ikke nok tid 
til å lese, kan vi lytte i stedet. Måtte vår 
himmelske Far velsigne dere i tjenesten. 
Jeg tror ingen andre kan gjøre det dere 
gjør. Dette er et Guds mirakel. Det er 
fantastisk at dere får være redskaper i 
Guds hånd på denne måten.»

Påmelding på Checkin.no.

Du kan også sende en mail 
til post@norea.no eller 
ringe 38 14 50 20.

Velkommen til 
en helg med 
mediemisjon

i sentrum

Svein Anton 
Hansen Kinamisjonær

Makhset Norea Music

«Fred være med dere, brødre 
og søstre. Jeg har lenge vært på 
reise alene eller med min bror 
forskjellige steder i landet vårt, 
og har lengtet etter å kunne høre 
kristne radioprogram via internett. 
Heldigvis begynge dere å distribuere 
programmer på minnepenner, og 
de siste årene på sosiale medier.  
Jeg er veldig glad for dette. Det 
gir oss som bor langt unna en 
mulighet til fellesskap med andre 
kristne. Bibelbaserte temaer, 
vitnesbyrd og kristne sanger er veldig 
oppmuntrende for troen våres. Må 
Gud sprenge nye grenser, så vi kan 
få enda mer forkynnelse fra dere. Vi 
gleder oss til nye programmer fra 
dere, bli ikke trette av å tjene Herren.»
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Drømme- 
jobben

av Brit Kari Urdal. Foto: Norea.

– Når mennesker er åpne for og tar imot evangeliet, blir 
jeg boblende glad, sier Kjetil Haugland. To år på bibelskole 

åpnet øynene til Kjetil for hva evangeliet er. Han erfarte 
at i møte med en Hellig Gud så trengte han Jesus. Dette 

måtte han dele med andre, og media var 
et effektivt redskap han kunne bruke.

og kunnskap om hvilken måte 
det er best å bruke for å vekke 
unges engasjement. – Relasjoner 
er viktige i møte med alle folk, 
og særlig de unge, mener Kjetil. 
– Vi unge bruker utrolig mye tid 
på sosiale medier. Ved å skape 
relevant og godt innhold, og 
presentere det i disse kanalene, 
når vi inn til yngre aldersgrupper. 
Vi har oppretta ei gruppe som vi 
kaller «Unge for unådde», og som 
vi skal bruke til å bygge relasjoner 
og spre kunnskap om misjon, 
forteller en engasjert ett-åring.

Levende Tro
Sin unge alder til tross: Kjetil 
har allerede gjort seg bemerket 
i medieverdenen. Gjennom 
nettsiden «Levende tro» 
presenterer han unge menneskers 

vitnesbyrd. – Alle har en 
livshistorie, og jeg blir inspirert av 
å høre andre fortelle om hva Jesus 
har gjort i deres liv. Ved å filme 
slike vitnesbyrd, kan historiene 
bli til hjelp og inspirasjon også 
for andre. Et møte med Jesus 
forandrer liv. Det ser vi både 
fra historiene i Bibelen og fra 
«vanlige» mennesker som lever nå. 
Vitnesbyrd skaper gjenkjennelse 
og binder mennesker sammen. 
I 2021 fikk Kjetil «Ukas ros» fra 
Tro&Medier for arbeidet han gjør 
med Levende Tro.

Vi i Norea gleder oss over Kjetils 
engasjement, og over at vi får ha 
ham i staben dette året. Vi blir ikke 
forundret over om han finner en 
framtid innen mediemisjon. 

Kjetil Haugland er 23 år og jobber 
som trainee i Norea. Han synes 
han har fått drømmejobben, og 
gleder seg over å kunne bruke 
evnene sine til å være med å spre 
evangeliet til mange mennesker. 
Han hadde ikke noe særlig 
kjennskap til Norea før han 
begynte, men han hadde lagt 
merke til skiltet da han var student 
på Mediehøyskolen, og tenkt at det 
kunne vært et spennende sted å 
arbeide. Så da han fikk spørsmålet 
om å være trainee/ettåring, var det 
ikke vanskelig å si ja.

Unådde i sentrum
Det at bare 3 % av verdens 
misjonærer arbeider inn mot de 

minst nådde, inspirerer Kjetil til å 
gjøre en innsats for mediemisjon. 
Media er et perfekt redskap til å 
nå inn der ingen andre kommer 
til, og gir store muligheter for å 
spre evangeliet. – Det er også 
inspirerende å se fruktene av 
arbeidet, sier Kjetil. – Det kommer 
stadig vitnesbyrd fra andre land 
om hva radio- og TV-sendinger 
betyr for mennesker som har få 
eller ingen muligheter til å høre om 
Jesus.

«Unge for unådde»
Det å tenne misjonsglød hos 
nye generasjoner har alltid vært 
en utfordring. Som den yngste i 
staben har Kjetil god kompetanse 

Jarle Haugland (ikke i slekt) 
i Tro & Medier om Levende Tro:
– Jeg synes han med dette 
konseptet har klart å gjenfinne 
vitnesbyrdets verdi og satt det 
inn i en digital kontekst.

Videoene viser vitnesbyrd fra unge mennesker 
som har opplevd at Gud har gjort livet bedre. 
Og dette er noe vi gjerne vil rose. Vi trenger 
slike historier i mediene. Vi trenger folk i alle 
aldre som forteller om hvordan livet med Gud 
gjør en positiv forskjell. Og vi trenger slike 
som Kjetil Haugland, som bare setter i gang!

«For en tid tilbake strevde jeg 
med å akseptere en kristen bror i 
gruppen vår. Jeg var så ofte uenig 
i det han sa og delte. Jeg prøvde å 
takle det på egenhånd, men følelsen 
av misforståelse og hat i hjertet 
mitt ble bare verre. Når dere sendte 
programmene om medfølelse, 
innså jeg at jeg måte prøve å se ting 
gjennom hans øyne. Bare på den 
måten kunne jeg forstå ham. Jeg 
begynte å be for ham, familien hans 
og meg selv. Det viste seg at jeg 
overreagerte, og nå ser jeg på ham 
med helt andre øyne. Takk for deres 
harde arbeid. Dere hjelper oss å forstå 
Guds sannheter.»

«Hei, for lenge siden var jeg fortapt 
i synd. Det er veldig vanskelig å leve 
uten Gud. Jeg hatet mennesker, til og 
med min ektemann. Ektemannen min 
har levd til sjøs i mange år. Det var 
vanskelig for meg å stole på ham. Jeg 
klarte ikke livets utfordringer, og jeg 
var veldig sliten. Jeg kunne leve i synd. 
Men nå lever jeg i omvendelse, og jeg 
takker Gud for at han åpnet øynene 
mine. Samtidig ble ikke problemene 
mine løst. Mitt forhold til ektemannen 
min er fremdeles ikke godt, men 
jeg vandrer i stillhet. Jeg ber. Min 
ektemann vil også følge Jesus, men 
han forstår ikke mye. Han fortsetter å 
synde. Han tenker ikke på å bruke tid 
med Gud. Jeg ber for ham. Jeg ønsker 
å leve nær til Gud og ber ham om å 
hjelpe meg til det.»

TILBAKEMELDINGER
FRA SENTRAL-ASIA

*Navnet er endret av sikkerhetshensyn.
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Nylig var jeg på 
konferansen Link 2022, i 
regi av Norme. Konferansen 
var en oppfølging av The 
Send som ble arrangert på 
Telenor Arena 25. juni i år.

Temaet var tilstedeværelse og 
medvandring, og mye handlet 
om at unge trenger støtte fra den 
eldre generasjonen. Dette varmet 
mitt hjerte. Jeg tror Gud kaller 
generasjonene sammen for å nå ut 
med evangeliet. 

Selv vokste jeg opp i Drammen, 
og kjente på et misjonskall fra da 
jeg gikk på barneskolen. Men jeg 
hadde få kristne venner, og enda 
færre som snakket om misjon. Jeg 
visste ikke hvor, eller til hvem, jeg 
skulle henvende meg. Det tok flere 
år før jeg kom inn i et fellesskap 
hvor jeg opplevde at misjonen fikk 
en sentral plass.  

Vi søker unge mennesker 
Norea er med i denne oppgaven, og 
vi er sendebud for å spre oppdatert 
informasjon til unge om unådde. 
Derfor har vi startet et nettverk på 
sosiale medier nett hvor vi samler 
unge mennesker som vil noe 
mer, som vil handle. Disse unge 
menneskene vil vi finne og satse 
på. Det er jo disse som vil gå, be 
og sende ut midler i fremtiden. 

Vi møtes i en Facebook-gruppe som 
heter «Unge for Unådde». Målet 
er å gå sammen med Jesus, og for 
misjon. Å treffes fysisk, ha digitale 
nettmøter, og gire hverandre opp 
på misjon! Det blir spennende å se 
hva som kan komme ut av dette. 
Historien viser at det som oftest er 
unge mennesker som starter nye 
vekkelser. 

vv 
I sommer fikk jeg reise 
sammen med ni andre 
norske studenter til Sentral-
Asia. Jeg hadde så vidt hørt 
om landet og visst ikke hva 
som ville møte oss. Gjennom 
turen bodde vi sammen med 
lokale studenter fra Sentral-
Asia hvor de fleste var 
muslimer. Min romkamerat 
heter Naim*.

Naim er student. Selv om han 
ikke er altfor god i engelsk, gikk 
praten greit. Nokså tidlig fortalte 
jeg ham at jeg er kristen. Naim 
svarer forståelsesfullt at han selv 
er muslim, men han elsker Jesus. 
Jeg blir veldig overrasket og spør 
om han kan forklare dette litt 
nærmere.

Naim forteller meg at innen 
det siste året har både moren 
og søsteren blitt kristne, mens 
onkelen hans så Jesus i en 
drøm. Samtidig synes Naim 
det er skummelt å si fra seg sin 
muslimske tro.

Fortell mer om Gud
I løpet av de neste dagene vitner 
flere av de andre fra Norge om 
Jesus. Naim blir mer og mer 
interessert, og spør om vi kan 
fortelle mer om hvem Gud 
er. Det er tydelig at Gud 
arbeider med Naim. 
Noen av de andre 
muslimske guttene 
er mer negative. De 
råder Naim til å slutte å 
snakke så mye om Jesus, 
men han gir seg ikke.

Møtte Jesus
En kveld vi fra Norge er samlet for 
å be, inviterer vi med oss Naim, 
siden han er såpass åpen. Etter 
bønnestunden er Naim tydelig 
opprørt. Han gnir seg i øynene og 
famler med hendene. Til slutt 
går han på toalettet og 
vasker seg igjen 
og igjen i 

M U S L I M E N  S O M 
M Ø T T E  J E S U S
Tekst og foto av Kjetil Haugland.

Unge for unådde
av Maria Våge Skårdal

Maria Våge Skårdal

Kjetil Haugland

*Navnet er endret av 
sikkerhetshensyn.

ansiktet. Når han 
kommer ut igjen kan 
vi se på ham at noe 
spesielt har skjedd. 
Naim forteller at mens 
vi bad så opplevde han 
å se Jesus stå foran 
seg. Han forklarer 
hvordan han ble helt 
blendet av lyset og at 
Jesus pratet til ham. 
Vi fra Norge kikket 
på hverandre og var 
helt overveldet. Den 
kvelden ble vi sittende 
tre timer på gulvet på 
et hotellrom og høre 
hvordan Naim ble 
møtt av Jesus.

Naim blir helt 
forandret etter dette, 
og den siste kvelden 
forteller han for hele 
reisefølget at han 
har tatt imot Jesus 
som sin frelser. De 
andre muslimene i 
reisefølget blir stille, 
og grepet. Vi fra Norge 
vil nok aldri glemme 
denne bekjennelsen. 
Vel tilbake i Norge får 
vi vite at også ei av 
jentene noen dager 
senere gav sitt liv til 
Jesus. For en tur!

UNGE FORUNGE FOR
UNÅDDE- UNÅDDE- 
KONFERANSEKONFERANSE

I KRISTIANSAND 
10.–12. MARS 2023

Hold av datoen for en 
spennende helg med fokus 

på misjon i unådde land, 
fellesskap og troshistorier.
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På kalenderen

14.–16. oktober
Kvinnestevne på Vestre 
Jakobselv Misjonssenter 
med Norea Music og 
forkynnelse ved Eli 
Fuglestad. Håpskonsert i 
Vadsø Kirke.

20.–23. oktober
Norea Håpets Kvinner er 
medinnbydere til Kvinner i 
Nettverk-konferansen.

28.–29. oktober
Unåddkonferansen 
i Bergen. Norea har 
seminar og stand.

4.–6. november
Norea inviterer til 
mediemisjonshelg i 
Kristiansand.

11.–13. november
Håpskonserter med 
Norea Music, Morten 
Samuelsen og Maria 
Engås Halsne i Rogaland.

19. november
Julemesse i Valle. Frihals 
og Roald Arnesen fra 
Norea deltar.

20. november
Noreamøte på Nomeland 
Bedehus ved Martin 
Birkedal og Roald Arnesen.

14.–16. april
Håpets Kvinner-
helg på Evjetun 
Leirsted. Mer 
informasjon 
kommer.
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4. desember
Inn-Kirka på Lye 
i Rogaland. Svein 
Anton Hansen taler 
og informerer.

12. desember
Misjonssalen i 
Sandnes. Svein 
Anton Hansen 
taler og informerer.

D
E

SE
M

B
E

R

De kaller seg Fri Hals, de ti 
mennene som regelmessig møtes 
til øvelse, andakt og drøs i Flekkerøy 
bedehus. Navnet har sitt opphav 
fra slavetiden, der en løslatt slave 
fikk tauet bort fra halsen og ble fri. 
Ordet frelse kommer direkte fra 
dette uttrykket, og det er frelsen i 
Jesus som disse mennene ønsker å 
formidle gjennom sangen sin.

– Vi er ute på «oppdrag» en gang 
i måneden, forteller leder Frode 
Kjellevik. – Da vitner vi om Jesus 
både i sang og tale, og så forteller 

Vi kommer 
gjerne på 

besøk
Tekst og bilde: Brit Kari Urdal

Trosvitaminer 
– ny andaktsbok fra Norea

 Fast, automatisk trekk hver måned.

 Skattefradrag for gaver inntil kr 25.000.

 Gi økonomisk forutsigbarhet i arbeidet 
 med å fullføre misjonsoppdraget.

 Økning av givertjenesten vil uavkortet 
 gå til misjon blant unådde folkegrupper.

Les mer på norea.no/hva-kan

REGISTRER DEG NÅ: Pek mobilkameraet mot QR-koden

Bli fast giver

vi om Noreas arbeid. Vi er nemlig 
ambassadører for Norea også, og 
vil formidle viktigheten av å nå de 
unådde med evangeliet. 

En gang i året pakker de minibussen 
og legger ut på turné. Ta gjerne 
kontakt med Norea, post@norea.
no, eller direkte med Fri Hals, 
frihals.no, om det er aktuelt med 

besøk der du holder til. 

I nettbutikken vår selger vi også 
to CD-utgivelser fra de sangglade 
mennene fra Flekkerøy.

Vi vet at hvordan vi har det inni 
oss, påvirker hvordan vi fungerer 
rent fysisk, utenpå. Derfor er det 
viktig med god åndelig energi i 
livet, og dette kan Norea hjelpe deg 
med. Andaktsboken Trosvitaminer 
av Noreapastor Svein Anton 
Hansen gir deg en trosvitamin for 
hver dag gjennom hele året. 

Vitaminer gir oss livsviktige 
næringsstoffer for helsen. Slik 
inneholder også Guds ord 
livsviktige næringsstoffer for 
vårt åndelige liv. Trosvitaminene 
i denne nye andaktsboken fra 
NOREA Mediemisjon gir deg 

forhåpentligvis gode smakebiter på 
den virkelige åndelige føde – Guds 
ord – slik at du får større appetitt 
på å lese i Bibelen. Andaktene har 
også gått på flere lokalradioer i 
mange år. 

Kanskje en idé som julegave? Den 
trykkes i disse dager, følg med i 
nettbutikken vår på norea.no.

SMÅNYTT
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Våre radiosendinger gir frimodighet til våre kristne søsken i Sentral-Asia. 
Vi aner en gryende vekst i regionen, men fortsatt er det bare noen få tusen 
kristne blant over 70 millioner mennesker. Nå som krig og trusler om krig preger 
verden, er radiosendingene og usensurert forkynnelse av Guds ord gull verd.

Vil du 
være med 
å hjelpe?
For 500 kroner kan vi 
produsere og sende 
ca 15 minutt med 
radioprogram til 
Sentral-Asia.

GAVEKONTO: 8220 02 90158
VIPPS: 74066

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


