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SAT-7: Noreas TV-partner i Midtøsten



EN REGION I   
DESPERAT NØD
På grunn av regionale konflikter møter millioner av mennesker i Midtøsten og 
Nord-Afrika store utfordringer. Mange lider under fattigdom, forfølgelse eller 
avhengighet av narkotika. Andre er drevet på flukt.
 
Etter den Arabiske Våren i 2011 har mange mistet troen på enhver form for 
politisk eller religiøst lederskap. De er forferdet over all volden i religionens 
navn, og de søker nå etter sannhet, tro og håp andre steder.
 
Selv om kristentroen tidligere dominerte Midtøsten og Nord-Afrika, finnes 
det i dag bare 3,5 prosent kristne. De møter restriksjoner, diskriminering og 
forfølgelse fra sine lands myndigheter. Noen er tvunget til å holde sin tro på 
Jesus hemmelig. Mange lengter etter et kristent fellesskap.

Noreas TV-partner, SAT-7, har som mål å gjøre Guds kjærlighet  
synlig i Midtøsten og Nord-Afrika. 



TV-kanalen ble grunnlagt i 1995 med det formål å bruke satellittsendt TV til å dele den 
kristne tro, og å styrke og utruste lokale menigheter til tjeneste for Jesus.  
SAT-7 ble Noreas TV-partner i 1997.
 
Siden den gang har kanalen vokst til et nettverk av kanaler på TV og i sosiale medier 
på språkene arabisk, tyrkisk og farsi. TV-kanalene inneholder et variert programtilbud 
som filmer, dokumentarer, gudstjenester, talk-shows, spesialprogram for kvinner, egne 
program for ungdom, tegnefilmer for barn og mye annet.
 
Alle programmene er produsert av og for Midtøstens befolkning. Sendingene er kulturelt 
relevante, religiøst og politisk sensitive, og de presenterer den kristne tro til millioner av 
mennesker. De er til oppmuntring for troende, ikke minst for dem som lever isolert  
i fiendtlige omgivelser.
 
SAT-7 har et internasjonalt råd som består av representanter fra alle de største 
kirkesamfunn i Midtøsten og Nord-Afrika. De er også partner med mer 
enn 20 kristne organisasjoner og kirker. Programmene produseres 
i Libanon, Egypt, Tyrkia, Kypros og i England. Norea har i 
mange år vært leder for et forum for partnere i Europa.

HVEM ER NOREAS  
TV-PARTNER SAT-7?

VISJONEN TIL SAT-7 ER:

Å se en voksende kirke i Midøsten og 
Nord-Afrika som er trygg på sin tro, 
frimodig i vitnetjenesten, til tjeneste  
for fellesskapet og en bidragsyter til 
beste for samfunnet og kulturen.
 
Å gi muligheter for menigheter og kristne 
i Midtøsten og Nord-Afrika til å vitne 
om Jesus gjennom TV-program som 
inspirerer, informerer og utruster.  



SATELLITT-TV HAR STOR GJENNOMSLAGSKRAFT I DENNE REGIONEN FORDI:

• Det er den desidert mest populære kilden til informasjon og underholdning

• 90 prosent av alle hjem i Midtøsten og Nord-Afrika har en parabol-antenne

• Sendingene når direkte inn i hjemmene, også til dem som bor i øde områder

• Selv de som ikke kan lese og skrive kan lære om den kristne tro gjennom sendingene

• Satellitt-TV kan ikke sensureres eller blokkeres

HÅP VIA SATELLITT



Noreas TV-partner SAT-7 tilbyr fire kanaler på arabisk, tyrkisk og farsi. Disse kringkastes på 
flere satellitter som dekker 25 land i Midtøsten og Nord-Afrika. Programmene strømmes 
også over Internett, og når på den måten hele verden via datamaskiner og smart-telefoner. 
Du finner programmene ved å søke etter SAT-7, blant annet på YouTube.

FIRE TV-KANALER

SAT-7 ARABISK
Startet i mai 1996.  
Har over 21 millioner registrerte 
seere – inkludert millioner på den 
arabiske halvøy og i Nord-Afrika.

SAT-7 KIDS
Startet i desember 2007.  
Regionens første kristne barne-tv kanal 
som berører millioner av unge seere og 
deres familier hver dag.

SAT-7 PARS
Startet i desember 2006.  
Kraftfulle program for farsi-talende 
seere i Iran, Afghanistan og Tadjikistan 
– hvor mange troende forfølges og 
lever i skjul eller er isolert.

SAT-7 TÜRK
Startet i januar 2015.  
Den eneste kristne TV-kanalen på Tyrkias 
egen satellitt. TV-programmene kan sees 
av flere titalls millioner tyrkisk-talende 
både i Tyrkia og andre land i regionen.
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NOEN TILBAKE- 
MELDINGER FRA TV-SEERE
Hundrevis av mennesker tar kontakt hver dag og spør om kristen tro, deler sine historier  
eller ber om forbønn. Oppfølgingsteam er alltid klare til å svare dem på telefon, e-post eller 
sosiale medier:

Det er ingen menighet der vi bor, 
men deres TV-sendinger hjelper 
oss til å vokse i troen. Vi takker 
Gud for programmene. Niyoosha, 
en kvinnelig seer på SAT-7 PARS

Familien min har alltid behandlet 
meg slik at jeg har følt meg 
verdiløs. I dag fortalte dere om vår 
uendelige verdi i Guds øyne! Dette 
har virkelig rørt hjertet mitt, og jeg 
kan ikke få takket dere nok. Yalin, 
en kvinnelig seer på SAT-7 TÜRK

Min bror og jeg bor i Oman. Vi 
har ingen kirke eller søndagskole. 
Det føles som at vi er den eneste 
kristne familien i dette landet. Takk 
for programmene deres. Amal, en 
mannlig seer på SAT-7 KIDS

90%
av Midtøsten og Nord-Afrika 
har tilgang til satellitt-TV, 
til og med i flyktningeleirer.

Før var jeg full av hat. Jeg vervet meg i 
en terror-gruppe i Irak. En dag snublet 
jeg over deres kanal, SAT-7. Troens 
frø ble sådd i meg, og det slo rot. Jeg 
angret og gav mitt liv til Jesus. Bolos, en 
mannlig seer av SAT-7 Arabic

21 MILLIONER
ser på de arabiske sendingene fra SAT-7. 
De fleste av dem ser hver dag, og alle ser 
minst en gang pr uke.*

 * Uavhengig undersøkelse gjort av IPSOS



NOEN TILBAKE- 
MELDINGER FRA TV-SEERE

Flyktningebarn fra Syria ser på skole-TV, hvor de lærer arabisk, 
engelsk, matematikk og flere andre fag. Dette er et flott tilbud 

som gir skolegang og formidler Bibelens verdier til en hel 
generasjon. Barn og unge får mulighet til å skape seg en fremtid.



HVORDAN KAN DU HJELPE?
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TV-sendingene er gratis
TV-sendingene når inn i mange områder 
med svært få kristne, hvor vanlig 
misjon er nesten umulig. Norea støtter 
sendingene med omlag to millioner 
kroner hvert år. Din gave er med på å 
gjøre dette mulig.
 

Pengene når langt
SAT-7 har over 21 millioner seere bare 
på de arabiske kanalene. I tillegg vet 
vi mange ser i hemmelighet. Hvis vi 
fordeler det totale budsjettet på antall 
seere, blir det mindre enn 10 kroner pr 
seer pr år!

Gavekonto: 8220.02.90158
Kontakt oss på tlf. 38 14 50 20
post@norea.no


