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Utruster kristne
kinesere til misjon
Les mer på s. 4-5

– Spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag

Virus og surdeig
Tekst: Harald Endresen
Corona-viruset sprer seg til stadig nye land, og tallet på
døde stiger raskt. Det er skremmende å se konsekvensene
ved å ikke ta et varsel alvorlig. Det var den kinesiske Dr. Li
Wenliang som først oppdaget viruset allerede i desember
2019. Han syntes det lignet på SARS-viruset som forårsaket
en global epidemi i 2003. Ifølge BBC sendte han en melding
til sine kolleger om virus-mistankene, og han anbefalte dem
å beskytte seg for sikkerhets skyld. Fire dager senere ble han
innkalt til forhør av det lokale politiet, og instruert til å skrive
under på et brev. Dr. Li «erkjente» å ha spredt falske rykter
og forstyrret ro og orden. Han ble advart om at hvis han
fortsatte med dette, ville han bli stilt for retten.
Legen ble selv smittet av viruset og innlagt på sykehus.
Fra sykesengen fortalte den unge legen, via den sosiale
plattformen Weibo, om hva som hadde skjedd. Epidemien
var da allerede et faktum. I slutten av januar døde Dr. Li. La
oss håpe og be om at andre leger snart finner et motmiddel.
Kina sliter samtidig med en annen type smitte, som egentlig
er enda farligere: Bibelforvirring. Paulus bruker bildet om
at en «liten surdeig syrner hele deigen» (Gal 5:9). Han
minner om å holde fast ved troen, og ikke la seg forvirre av
menneskelige påbud eller ideer.
Jeg kommer aldri til å glemme en student jeg møtte i Kina
for noen år siden. Hun var aktiv i en Tre-Selv-menighet, men
hun stusset på pastorens forkynnelse om frelse gjennom
gjerninger. Det hun hørte stemte ikke med det hun leste
i Bibelen, men hun våget ikke å ta til motmæle fordi hun
manglet teologisk kunnskap. En dag fikk hun høre om
teologi-studiet SOTA, som du kan lese mer om på side

4 og 5. Hun meldte seg
straks på. Etter hvert fikk hun
anledning til å hjelpe både
pastoren og mange andre i
menigheten inn på rett spor
teologisk. Nå kunne de hvile
i nådebudskapet om at det
ikke er noen fordømmelse for
den som tror på Jesus.
Tenk om hun ikke hadde
fått denne hjelpen? En hel
menighet kan fare vill hvis
pastoren underviser feil. En
liten surdeig surner hele
deigen. Vi ser det samme i
Norge. Når Bibelens autoritet om hva som er rett og galt blir
erstattet av moderne tankegods og strømninger i tiden, er
vi raskt ute på ville veier. Veien til frelse blir uklar. Vi mister
nåden i Jesus ut av syne og kan raskt ende opp i religiøse
tradisjoner og ritualer uten et tydelig kall til omvendelse fra
synd.
Gjennom radio, TV og andre medier styrker Norea kristnes
tro på Jesus og tillit til Bibelen som øverste myndighet i
livet. Samtidig har vi et annet like viktig kall: å nå dem som
enda ikke har hørt om Jesus. Vi prioriterer de minst nådde
folkegruppene, de «bakerste radene» som du kan lese mer
om på side 6 og 7. Dette spennende arbeidet er du en del av.
Takk for forbønn og støtte.
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100 års-jubileum
Tekst: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon
På sensommeren i 1980 ble
ei ung dame ansatt som
sekretær i Norea Radio.
Hovedkontoret til Norea
var den gang fremdeles i
Grensen 19 i Oslo. Noen
måneder senere flyttet
staben inn i nye lokaler ved
Gimlekollen Mediesenter i
Kristiansand.
Sekretæren heter Aina
Koland. Siden hun har
(f.v) Anne Margareth Austgulen, Aina Koland og Martin Birkedal.
sine røtter på Sørlandet,
nærmere bestemt Flekkerøy,
var det ikke vanskelig å få henne med til Kristiansand. Aina trivdes så godt i
Norea at hun har blitt værende helt frem til i dag. I hele 40 år har hun arbeidet
i Norea – lengre enn noen andre! Den blide dama fra Flekkerøy utmerker seg
imidlertid også på andre måter. Det kan nevnes at hun er «skuddårsbarn», og
at hun dermed har «ordentlig bursdag» bare hvert 4. år. I år er det imidlertid
skuddår, og Aina fyller 60 helt på ordentlig. Når hun samtidig har 40 års
fartstid i Norea, markerer vi 100 års-jubileum for vår dyktige kontorkonsulent.
Aina er en særdeles pliktoppfyllende og dyktig medarbeider, og jeg lar meg
stadig imponere over hvor god oversikt hun har over både givere, forbedere,
gavehistorikk og mye mer. Da vi høsten 2019 tok i bruk et nytt datasystem
var Ainas «spesialkunnskap», og hennes skarpe blikk for ulike typer avvik, til
uvurderlig nytte i arbeidet med å sikre en smidig og god overgang til det nye
systemet.
Jeg ønsker min dyktige medarbeider hjertelig til lykke med det dobbelte
jubileet i 2020!
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Forside: Linda Torkelsen

I det siste har vi opplevd at flere i staben er rammet av til dels
uforklarlig sykdom. Vil du be for vår helse, og beskyttelse fra
onde krefter som vil stanse vårt arbeid. I 2020 har vi engasjert
oss i en rekke nye prosjekter som har en ting til felles: Unådde
folkegrupper. Vi står i et viktig arbeid, og noen folkegrupper er vi
alene om å nå.
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Kvinne fra Sulawesi, Indonesia
Gud velsigne dere. Da jeg var liten gikk
jeg på søndagsskole og lærte om Jesus.
Men så ble foreldrene mine skilt, og
da gikk min mor tilbake til Islam. Hun
sa at Jesus egentlig ikke er Gud. Jeg er
forvirret, og vil gjerne spørre dere: Er det
sant at Jesus ikke er Gud? Tusen takk.
Mann fra Kupang, Indonesia
Hei fru Hanny Alfons (ansatt hos
Noreas partner Studio Sentosa). Min
kone lytter til radioprogrammene deres
hver dag. Tidligere likte jeg det ikke,
men av en eller annen grunn var jeg
ute av stand til å reise meg i dag, og ble
derfor tvunget til å høre på programmet
deres. Mens jeg lyttet, begynte jeg
å gråte. Jeg oppdaget at livet mitt
var skittent og urent, og ikke etter
Guds vilje. Etter å ha lyttet til talen i
programmet, ba jeg om nåde der jeg
satt. Vil Gud tilgi meg? Jeg vil at mitt liv
skal bli forvandlet av Gud. Hjelp meg!
Mann fra Manado, Indonesia
Hei, jeg heter Rudi, og er en pensjonert
soldat. Fordi jeg ofte var på oppdrag
borte fra hjemmet, familien og kona,
begynte jeg å besøke prostituerte. Etter
hvert ble jeg sex-avhengig. Etter at jeg
ble pensjonert var jeg aktiv i kirken og
gikk på gudstjeneste, men tankene mine
dreide seg om porno. I dag handlet
forkynnelsen om å bli fornyet i sitt
sinn og født på ny. Jeg har lyst til å bli
født på ny, så mitt hjerte kan bli rolig.
Hvordan gjør jeg det?
Mann fra Kalimantan, Indonesia
Guds fred. Jeg er veldig takknemlig,
for det dere delte fra Guds Ord har
ransaket meg. Jeg ber om Guds
tilgivelse fordi jeg har vært så slem
mot kona. Hver gang jeg ble sint, slo
jeg henne. Til slutt forlot hun meg. Jeg
begynte å be, og takk til Gud, hun kom
tilbake etter fire måneder. Mitt hus er
gjenoppreist av Gud. Hver dag lytter vi
til radioprogrammet deres. Gud velsigne
dere!
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Noreas partner i Kina

tatt inn til avhør
Nylig ble kristne studenter og veiledere knyttet til Noreas teologi-utdanning
SOTA tatt inn til avhør av Kinas myndigheter. Allikevel tror ikke Noreas partner
at myndighetene er ute etter å ta dem. – De ønsker bare kontroll og stabilitet,
forklarer internasjonal leder for SOTA.

Tekst: Harald Endresen
Foto: Linda Torkelsen
Bakgrunn
Siden Kina i 1978 åpnet sine
grenser til verden utenfor, har mer
enn 55.000 offisielle kirker sett
dagens lys. Mange titalls tusen
husmenigheter er etablert i tiden
etter Kulturrevolusjonen, og det er
trykket mer enn 100 millioner bibler.
Det er umulig å vite eksakt hvor
mange kristne det finnes i Kina i dag.
Et forsiktig anslag i 2020 er mellom
60 og 80 millioner, i motsetning
til ca 1 million kristne i 1949 da
kommunistpartiet tok makten.
– Ifølge myndighetene er det i dag
religionsfrihet i Kina, men den er
ganske annerledes enn den friheten vi
har i Vesten, forteller Noreas partner
William Tsui. Han er leder av SOTA,
teologisk utdanning for kirkeledere og
pastorer i Kina.
Kina er et stort land med interne
forskjeller værmessig, kulturelt,
og religiøst. De religiøse lovene
håndheves ulikt av lokale
styresmakter. Relasjonen mellom
menigheter og myndigheter varierer
fra sted til sted. Man kan ikke
basere sin forståelse av Kina ut
fra enkeltstående hendelser. Det
er kirkestenging og kirkevekst på
samme tid. Den religiøse politikken
i Kina er konstruert for å styre og
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TV-teamet fra Norea på Den Himmelske Freds plass:
(f.v) Harald Endresen, Linda Torkelsen, Marie Lindland
og Roald Arnesen.

Det er overvåkningskameraer overalt. Noen
politifolk er utstyrt med innebygd ansiktsgjenkjenning i brillene. Bare ved å se på noen får de
vite hvem det er.
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kontrollere religiøse aktiviteter og
grupper. Defor er det mer korrekt å si
at Kina har begrenset religiøs frihet,
mener William.
Stabilitet for enhver pris
Flere tiår under Maos regime førte
til stagnasjon, og hans vanstyre
kulminerte med Kulturrevolusjonen.
Landet lå brakk og var langt bak de
fleste andre land det vil sammenlignes
med. Da myndighetene lanserte
sin økonomiske reform i 1978 for å
ta igjen det tapte, var stabilitet en
nøkkelfaktor, forklarer William videre.
De kristne med sin sterke tilknytning
til vesten ble sett på som et redskap
for vestlig imperialisme, og dermed en
trussel mot stabiliteten i landet. Slik
er det fortsatt i dag. Myndighetene
legger sterke føringer for hva religiøse
grupperinger kan foreta seg eller si.
Siden 2018 er de religiøse lovene blitt
strammet ytterligere inn, og nye regler
kommer hele tiden.
SOTA beskytter mot vranglære
William mener at de nye reglene
kan aksepteres og forfølgelse
unngås om kristne er følsomme for
endringene og fleksible i sin praksis.
SOTA er et eksempel på det. Ved
å bruke avansert teknologi og et
desentralisert system for oppfølging,
er SOTA meget fleksiblelt og nyttig.
Utdanningsprogrammet har styrket
menighetsledere, bidratt til misjon
og beskyttet de kristne mot bibelske
misforståelser og vranglære. Fra 2012
og frem til i dag har SOTA etablert 53
studentsentre globalt, 46 av dem er
i Kina. Det arrangeres flere hundre
samlinger hvert år med forkynnelse,
bibelstudie, lovsang og misjon.
I 2020 er nesten 2000 studenter
aktive, og siden starten er flere tusen
studenter uteksaminert. SOTA betyr
spesielt mye for husmenighetsledere
og pastorer som ofte ikke får
anledning til å studere teologi ved
de offentlige universitetene. Noen
husmenigheter godkjenner ikke
pastorer uten at de har vært gjennom
SOTA.

Søster Yan fra Kina
Etter at jeg fullførte SOTA-studiet,
har jeg stadig repetert det jeg har
lært. Det har gjort meg til en bedre
leder i menigheten, og ei bedre kone
og mor hjemme. SOTA har gitt meg
pågangsmot og krefter til livet.
Broder Chang (misjonær i Tibet)
Hjelpen jeg fikk fra SOTA-kurset er
langt mer enn jeg hadde forventet. Jeg
fikk bruk for det jeg lærte med en gang.
Enten det gjelder bibelske sannheter
eller praktisk tjeneste har kurset gitt
meg verdifull utrustning. Jeg har noen
få medarbeidere, som jeg vil introdusere
SOTA for, slik at de kan bygge et godt
grunnlag for misjonsarbeidet og bedre
utnytte gavene Gud har gitt dem.

SOTA har alltid brukt teknologi for å undervise
sine studenter. De begynte med MP3-spillere,
så ble det nettbrett, og i dag er det kun en liten
minnepenn. Utviklingen går fort.

SOTA har også merket
myndighetenes innstramming, og
nylig ble flere studenter og veiledere
tatt inn til forhør. – Det har ikke ført
til ytterligere problemer eller påvirket
arbeidet vårt i stor grad, sier William.
– Så lenge vi underviser bibelske
sannheter vil kristne bare være til
velsignelse for Kina, og ikke en
trussel, konkluderer William.
Corona-viruset
Han skulle besøkt studenter og
veiledere nå i mars, men måtte
utsette turen på grunn av virusutbruddet. – Dette utbruddet er en
stor test for de kristne, sier William.
– Kristne er tvunget til å samles i små
grupper i hjemmene, uavhengig om
de er fra uregistrerte husmenigheter
eller offentlig godkjente Tre Selv menigheter. Heldigvis griper mange
kristne muligheten og hjelper til der
de kan. På den måten viser de Guds
kjærlighet i praksis.

Søster Yang fra Tyskland
Jeg fullførte SOTA for et halvt år siden,
og de positive opplevelsene fra kurset
preger meg fortsatt. De fire årene kurset
varte hjalp meg til å etablere gode
systematiske lærevaner og forbedret
min tid med Gud. Jeg er blitt mer
lydhør til Guds stemme, og jeg forventer
mer av meg selv. Jeg er så takknemlig
for SOTA. Kurset har hjulpet meg til
åndelig vekst og gitt meg mer glede i
min misjonstjeneste.
Misjonær i Burma (Myanmar)
Jeg begynte på SOTA-studiet i
september 2018. Det er flott at jeg
kan ta dette kurset uten å forlate
misjonsfeltet hvor jeg for tiden
oppholder meg. Deres tro på Gud
skinner klart gjennom i undervisningen,
og deres eksempel har berørt mitt
liv dypt og oppmuntret meg i min
misjonsgjerning. Undervisningen er
praktisk orientert og er til stor hjelp for
slike som meg som allerede er aktive i
misjon. Fordi jeg og min kone er her i
Burma, langt borte fra Kina, har SOTA
vært et godt selskap. Lærerne er blitt
mine åndelige mentorer.
Søster Kao i Tyskland
Jeg er blitt stort velsignet av SOTA. Før
var mitt bibelstudie svært uorganisert,
men SOTA har gitt meg en god struktur
som er lett å følge. Jeg er nå mer tydelig
om bibelske sannheter, og jeg har fått
korrigert flere misoppfatninger om Gud
og kirken.
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De bakerste radene
skal prioriteres
Kina har de siste 70 årene vært et misjonseventyr der millioner av mennesker
har kommet til tro. Men noen minoriteter i landet har ikke vært en del av denne
vekkelsen. Nå er tiden kommet for å prioritere dem.
Tekst: Jostein Sæth
Foto: Norea
Kina har en befolkning på 1,5
milliarder mennesker. De aller
fleste snakker og forstår mandarin,
som er hovedspråket. Gjennom de
mer enn 70 årene etter at vestlige
misjonærer ble utvist av landet i
1948, har evangeliet blant annet
blitt forkynt til kineserne gjennom
radiosendinger utenfra. Norea har
støttet «Evangeliets Røst» på Taiwan
med radiosendinger på mandarin i
nesten 50 år.
Den gledelige veksten av
kristne i Kina har også vist seg
på misjonsstatistikken. Ifølge
organsiasjonen Joshua Project har
Kina nå 7,5 % evangeliske kristne.
Landet er derfor definert som nådd
med evangeliet. Det betyr likevel ikke
at Noreas oppdrag i Kina er over.

I mange tilfeller kan
språkvalget være til hinder
for at mennesker virkelig
forstår budskapet.
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SON-lift
Noreas partner TWR (Trans World
Radio) har respondert på kallet til
de unådde folkegruppene i Kina
gjennom å etablere et nytt stort
prosjekt som har fått navnet «SONlift». Dette kommer fra begrepet
«lifting up the Son of God», eller å
«løfte opp Sønnen» slik det står i
Joh 12, 32: «Og når jeg blir løftet opp
fra jorden, skal jeg dra alle til meg.»
TWR har valgt ut 25 språk som de
mener vil dekke mer enn 100 unådde
folkegrupper med til sammen
100 millioner mennesker.
– Dette prosjektet ønsker å nå
Kinas unådde folkegrupper med
evangeliet gjennom å dramatisere
bibelhistorier om Jesus på
hjertespråket til mottakerne. Vi
bruker kortbølgesendinger på radio,
mediespillere og digitale plattformer.
Dette sier personen som er
hovedansvarlig for TWR´s satsing i
Kina (av sikkerhetsmessige årsaker
kan vi ikke bruke navnet).
Hvor langt har dere kommet?
– Vi har oversatt og produsert en
dramaserie på åtte språk så langt. Vi
planlegger også å starte oversettelse
og produksjon på to nye språk i 2020,
dersom Gud åpner dørene for det,
sier prosjektlederen. De har allerede
distribuert ca 5000 mediespillere og

kortbølgeradioer, og nå er de i ferd
med å distribuere 1300 flere i utvalgte
områder over hele Kina.
Hvorfor er det så viktig å lage disse
programmene på hjertespråket når
mange av disse menneskene forstår
mandarin?
– I mange tilfeller kan nettopp
språkvalget være til hinder for at
mennesker virkelig forstår budskapet.
Mange mennesker fra disse
unådde folkegruppene motsetter
seg budskap som formidles på
mandarin, det gjelder også de unge
som forstår språket godt. Uyghurene
og kasakhene er eksempler på
folkegrupper som ikke er åpne for å
ta imot evangeliet på mandarin, på
grunn av den politiske situasjonen
de lever i. Dette er et eksempel som
viser hvor viktig det er at vi forkynner
evangeliet til dem på hjertespråket.
Dette tror vi også er bibelsk, sier
vår venn, og henviser til Joh. Åp. 7,
9: «Deretter så jeg en skare så stor
at ingen kunne telle den, av alle
nasjoner og stammer, av alle folk og
tungemål. De stod foran tronen og
Lammet, kledd i hvite kapper og med
palmegrener i hendene.»
De bakerste radene
Under en konferanse for
verdensevangelisering i 1948 holdt
Oswald Smith et foredrag basert
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på beretningen om da Jesus mettet
fem tusen. På slutten av foredraget
utfordret han tilhørerne og irettesatte
dem for å ha fokuset sitt på de
fremste benkeradene. Ingen av dem
tok turen til de bakerste radene for
å fortelle om Jesus. Dette bildet
som Smith brukte på de unådde
folkegruppene berørte mange av
tilhørerne sterkt. Blant disse var
verdensevangelisten Billy Graham og
grunnlegger av TWR, Paul Freed.

Broder Yang fra Canada
Gjennom SOTA forstod jeg plutselig
hvor interessant det kan være med
systematisk studie av Bibelen. Studiene
av Det gamle og Det nye testamente
og introduksjonen til prekenlære har
hjulpet meg å forstå kjernepunkter fra
Bibelen og hvordan jeg kan lære det
videre til andre. Jeg takker Gud for
denne muligheten til å utruste meg
selv. Jeg husker godt kommentarene fra
veilederne i prekenlære, som minnet
meg om å forkynne Guds ord, ikke mitt
eget ord. Det har vært til stor hjelp.

Resultatet av konferansen ble en
økt bevissthet om at evangeliet må
forkynnes også til de unådde (de
bakerste benkeradene) og ikke bare
dem som allerede har hatt anledning
til å høre evangeliet mange ganger
(de fremste benkeradene).
«SON-lift»-prosjektet prioriterer
«de bakerste radene» i Kina de
neste årene. Norea tar økonomisk
ansvar for produksjonen av
evangeliserende radioprogram til en
av disse folkegruppene som består
av 1,4 millioner innbyggere, samt
lønnsmidler til en koordinator for
prosjektet.
Utfordringer
Til sist spør vi vår prosjektleder på
hvilke utfordringer de opplever i dette
arbeidet.
– De to hovedutfordringene nå er
den skjerpede religiøse kontrollen vi
ser i Kina, og utbruddet av Coronaviruset. Dette vil begrense farten
i distribusjonen av mediespillere
og utsette oppstarten av nye
oversettelser og produksjon på nye
språk. Vi ber om forbønn for disse to
utfordringene, og for teamet vårt som
jobber med dette prosjektet.

Landet er derfor definert
som nådd med evangeliet.
Det betyr likevel ikke at
Noreas oppdrag i Kina er
over.

UNÅDDE FOLKEGRUPPER

Kina har ifølge Joshua Project
545 folkegrupper. Definisjonen
på folkegrupper i global misjon
er knyttet til hvordan Lausannekomiteen definerte det i 1982: «I en
evangeliserende sammenheng er en
folkegruppe definert som den største
gruppen hvor evangeliet kan utbre
seg som en kirkebevegelse uten å
møte barrierer som hindrer forståelse
eller aksept.» Mottakernes forståelse
og opplevelse av evangeliet skal
ikke hindres av barrierer av politisk,
sosial eller språklig art. Vi ønsker
å formidle evangeliet på de ulike
etniske gruppenes morsmål. SIL
International, søsterorganisasjonen
til Wycliffe Bibeloversettere, har
spesialisert seg på lingvistiske
undersøkelser av ukjente språk. De
definerer hjertespråk (morsmål)
som «det mest effektive språket for
å kommunisere på dybden og for å
lære nye tankesett.»
Ut fra denne forståelsen av
folkegrupper har Kina fortsatt ca
450 unådde folkegrupper. De fleste
av dem er små minoriteter, men
til sammen utgjør de 146 millioner
mennesker. Nå er det på tide å nå
også dem.

Søster Li fra Kina
Alt jeg lærte gjennom SOTA har jeg
fått bruk for i min tjeneste, sjelesorg
og søndagsskole. Veilederne har
hjulpet meg til å ta vare på andre, og
søndagsskolen er blitt mye bedre. Jeg
forstod gjennom SOTA at vi ikke bare
trenger kunnskap, vi må også bruke
denne kunnskapen i våre oppgaver og
tjeneste, ja i vårt liv.
Broder Hai fra Japan
Jeg hadde lenge tenkt å begynne på
teologistudier, men jeg hadde ikke
nok penger og det var heller ingen
slike tilbud her jeg bor. Til min store
glede ble jeg introdusert for SOTA av
en misjonær. Dette var akkurat hva
jeg trengte. Kurset var en stor test på
min utholdenhet, men veilederne og
misjonæren støttet og oppmuntret
meg. Til slutt klarte jeg å fullføre kurset.
Jeg har fått bruk for det jeg lærte i
mitt arbeid med søndagsskolen og i
smågrupper. Uten SOTA kunne jeg ikke
gjort det jeg nå gjør i kirka.
Broder Chou fra Kina
Jeg takker Gud for SOTA. Kurset er bra.
Det passer for kirken og pastorer i Kina.
Det jeg har lært så langt har vært til
stor velsignelse, og grunnfestet meg i
bibelske sannheter. Systematisk teologi,
bibelstudiemetoder og kirkehistorie har
vært til til stor hjelp. Jeg takker også
Gud for de flinke veilederne i SOTA som
har oppmuntret meg og hjulpet meg
helt fra begynnelsen. De gir svært gode
kommentarer til mine svar og oppgaver,
og jeg har lært mye av dette. Deres
tjenende holdning og deres trofasthet er
et eksempel til etterfølgelse.
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Nord-Korea

SLAVEARBEID I RUSSLAND
Han gned søvnen ut
av øynene og myste
på klokken. Den viste
04.00. Nevene verket
fra dagen før. Han
gruet seg til en ny og
lang arbeidsdag med
blodslit. Det verste
var kulden, og at han
til tross for 16 timers
arbeidsdag faktisk
skyldte penger.
Tekst/foto: Harald Endresen

Vi kaller han Kim. Han er en
av flere tusen nord-koreanske
fremmedarbeidere i Russland.
Kim var frisk og sterk, over en viss
minimumshøyde, og han var nygift.
Med fremtidshåp og løfter om gode
penger kysset han sin unge kone farvel
og satte seg på flyet til Russland. Da
Kim landet et sted i Russland, og
hadde passert grensekontrollen, ble
han fratatt pass og papirer og satt
på en buss. Etter flere timer kom
bussen til en inngjerdet brakkeby med
bom og bevæpnede vakter. Kim fikk
ei køyeseng, men han måtte betale
for sengetøyet. Lønna på 1000 USD
i måneden er en liten formue for
en arbeidskar fra Nord-Korea, men
halvparten trekkes i skatt og går rett
tilbake til Nord-Korea. 200 dollar går
til bedriften de jobber for, og 200 nye
dollar til prosjektlederen. Kim satt igjen
med 100 dollar i måneden, snaue 1000

kroner. Det er forsåvidt ikke så liten
lønn det heller, men så fikk han beskjed
om at kost og losji koster 140 dollar pr
måned. Med andre ord ville Kim skylde
sin arbeidsgiver 40 dollar for hver
måned han jobber.
Brytes langsomt ned
Kim kjente på fortvilelsen. Dødssliten
stupte han i seng hver dag og ble
stadig mer nedbrutt. Han begynte
å kjenne på kronisk kvalme som
et resultat av stress. Vekta gikk
nedover, og han var stadig forkjølet.
Noen dager var han så utkjørt at
han ikke orket å gå på jobb. – Jada,
du kan godt bli liggende i senga, sa
formannen, – men da blir du trukket
i lønn. Med tanke på at gjelda økte
enda mer, krøp Kim til slutt ut av
senga og vaklet avgårde til en ny
arbeidsdag med å spa sement og
bøye jern.

Rommet til tre flyktninger Norea møtte. Her bor
de i påvente av pass så de kan reise til Sør-Korea.

I denne taxien sitter en annen flyktning som
akkurat har fått vite at papirene er klare. Nå
skulle han til FN og hente dem, og så er det første
fly til Sør-Korea.

Norea bidrar med støtte til datamaskin, Internett
og andre ressurser slik at flyktningene kan ha
kontakt med Timoteus etter at han har reist.

Årene gikk. Kim snakket med kona av
og til på en telefon han fikk lånt, men
han følte seg mer og mer ensom.
Han lengtet tilbake til hjemlandet,
til åkrene, familien, og de hyggelige
sangstundene om kvelden. Ja, det
var hardt arbeid også der, og ofte lite
mat, men han var tross alt sammen
med noen som var glad i ham.

ikke ta kontakt med kona før han var
i trygghet i Sør-Korea. Det var bedre
for henne å ikke vite noe, tenkte han.
Etter flere måneder på flukt fikk han
endelig kontakt med FN. De flyttet
ham umiddelbart til en annen kant
av landet, for å unngå at han skulle
bli oppdaget av sin arbeidsgiver. Her
ble han plassert i et lite rom sammen
med to andre flyktninger i samme
situasjon som han selv, i påvente av
nye papirer slik at de kunne sette seg
på flyet til Sør-Korea.

han aldri hørt før. Han spurte litt
mer, og etterhvert fikk han høre om
skapelsen, syndefallet, fortapelsen og
forsoningen i Jesus. Kim var skeptisk.
Han husket godt da en kristen familie
ble henrettet på torget i hjembyen
hans. De ble bundet til påler, og
en vakt tok en stein og knuste
munnen deres før de ble skutt 6
ganger. Til tross for frykten, var Kims
nysgjerrighet blitt vekket. Da han fikk
tilbud om å bli med i et bibelstudie
for å lære mer, takket han han ja.
Timoteus la igjen litt studiemateriell,
ordnet tilgang til Internett, og gav
dem en laptop som de skulle bruke til
videochat ukentlig. Da Timoteus dro
ble det mange klemmer og mye tårer,
men de skulle holde kontakten. En ny
tid var begynt for Kim.

Flukten
En morgen var det bråk. En av
arbeiderne hadde forsvunnet.
Oppsynsmennene så nervøse
ut mens de rapporterte til sine
overordnede, men snart var
hendelsen glemt. Kim begynte å
tenke på at kanskje han også skulle
våge å flykte. Han visste at det
kunne sette kona i fare, men den
økende gjelden, presset, og det harde
arbeidet var i ferd med å slite ham
ut. Hvor lenge ville kreftene vare?
Han begynte forsiktig å spørre de
andre om råd, og ei natt snek han
seg ut i mørket. Fra nå av kunne han

Kim kjente på fortvilelsen.
Dødssliten stupte han i seng
hver dag og ble stadig mer
nedbrutt. Han begynte å
kjenne på kronisk kvalme
som et resultat av stress.
Det ble en hyggelig stund med de tre flyktningene fra
Nord-Korea. De fikk mat, og deretter delte Timoteus
Guds Ord med dem.
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Et glimt fra hjemlandet
Dagene ble lange i det lille rommet,
men en dag kom en mann på besøk.
En blid koreaner, Timoteus, hadde
med seg litt koreansk mat. Mens
lukten av tradisjonell «kimchi»
spredde seg i rommet, strømmet
minnene på. Det tok ikke lang tid før
tårene kom. For Kim var dette første
gangen på mange år han smakte mat
fra hjemlandet. Han tygde sakte, og
nøt hvert øyeblikk. Han så for seg
kona si og lengtet hjem.
Aldri hørt om begrepet Gud
Mens de satt der og spiste og hygget
seg, begynte Kim å lure på hvorfor
Timoteus gjorde dette. Bitter erfaring
hadde lært ham at man burde ikke
stole på noen. Kim dristet seg til å
spørre, og Timoteus fortalte at han
trodde på Gud, og Gud hadde bedt
sine etterfølgere vise barmhjertighet
mot dem som lider. Kim ble svært
forundret. Han skjønte at Timoteus
var kristen, men ordet Gud hadde

Timoteus-prosjektet
Historien om Kim er fiktiv, men
den er basert på faktiske forhold for
nord-koreanske fremmedarbeiderne
i Russland. Norea startet i 2020 et
samarbeid med Timoteus og hans
organisasjon. To team følger opp
flyktninger flere steder i Russland.
De hjelper dem også med å etablere
seg i Sør-Korea. Dette er et svært
krevende oppdrag. I 2020 håper vår
partner å få hjulpet mellom 30 og
40 flyktninger. Norea bidrar med
blant annet pc og minnebrikker,
forbruksartikler, Internet og leie
av lokaler som de nordkoreanske
flyktningene kan møtes i. Vår partner
samarbeider tett med FN og lokale
myndigheter.
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Norea Danmark
fyller 50 år

av krumtappene bak bibelcampen.
Han var den gang formann for LMs
ungdomsavdeling i Sønderjylland
(LMU). Nils Arne Skov og de andre
ildsjelene bak bibelcampen ba
ledelsen for LM om lov til å lage 10
prøveprogram for radio. Deretter
skulle ledelsen for LM vurdere om
det var grunnlag for å gå videre
og etablere et eget radioarbeid i
Danmark.

Innvielse av Noreahuset i Haderslev i 1978.

2. februar 2020 er en dag som vil bli husket i lang tid. Omlag 300 Noreavenner, og
internasjonale gjester fra 10 forskjellige land, var samlet til fest på Haderslev Kristne
Friskole lengst sør i Danmark.
Tekst: Per Birkeli, daglig leder Norea Mediemisjon
Foto: Norea Danmark

De første programmene ble spilt
inn hjemme i stuen til de som var
med i arbeidet, men på slutten
av 1970-tallet flyttet Norea Radio
Danmark inn i egne lokaler i Porsevej
6, Haderslev. Rasmus Jebsen var
ansvarlig for opptakene helt fra det
første programmet ble produsert.

Messingensemblet til Luthersk
Mission (LM) slo an tonen med
vakker musikk, og dermed var
feiringen i gang. I tur og orden fikk
vi høre hilsener fra internasjonale
gjester, delta på ulike seminarer,
lytte til sanginnslag og se historiske
filmklipp fra et spennende
misjonsarbeid.
Vi som var til stede under jubileet
fikk møte en vital 50-åring med store
ambisjoner for årene som kommer.
Medarbeidere har kommet og gått,
men målet og visjonen til Norea
Danmark er stadig den samme:
å bruke ulike medier til å bringe
evangeliet videre ut blant de minst
nådde.

Rasmus Jebsen

Historisk tilbakeblikk
Luthersk Mission (LM) arrangerte
på slutten av 1960-tallet en årlig
bibelcamping på Solbakken i

Sønderjylland. Nordmannen
Kristoffer Fjelde var gjestepredikant,
og han satte lederne for bibelcampen
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Det første programmet gikk på
lufta 2. februar 1970. Aage Jensen,
daværende landsformann for LM,
holdt andakt. Programmet ble sendt
via en stor radiosender i Monte Carlo,
Monaco. Senderen ble drevet av
Trans World Radio (TWR). Frem til da
hadde denne senderen kun blitt brukt
til å kringkaste norske program. Nå
kom også et dansk radioprogram på
luften. Nye program ble produsert,
og det ble etter hvert besluttet å
etablere Norea Radio i Danmark som
en søsterorganisasjon til Norea Radio
i Norge.

i kontakt med Norea Radio i Norge.
Dette ble startskuddet til Norea Radio
i Danmark. Nils Arne Skov var en

Nordisk samarbeid
Jeg har selv fått være leder for Norea
i Norge siden august 2012. Noe av
det som virkelig har gledet meg stort
disse årene er det gode samarbeidet
mellom nordiske partnere av TWR.
Lederne for Norea Danmark, Norea
Sverige, Sansa i Finland, P7 og Norea
Norge møtes to ganger i året. Vi
bruker da en dag sammen med en
eller flere representanter for TWR.
Hensikten med disse samlingene er
å utveksle erfaringer og dele visjoner.
Vi ber sammen, og vi oppdaterer
hverandre om utviklingen i de ulike
organisasjonene. Jeg ser alltid frem
til disse samlingene, og jeg gleder
meg over både godt vennskap og

Nils Arne Skov og kona
var med på jubileet.
De er fortsatt gode
støttespillere til Norea
Danmark.

Ole Sørensen

Søren Skovgård

fruktbart samarbeid. Ikke sjelden får
jeg nye ideer til hvordan vi kan gjøre
Norea i Norge enda bedre. De andre
misjonslederne får sin del av æren for
at Norea Mediemisjon Norge i dag
lykkes så godt som vi gjør.
De minst nådde
Under jubileet ble vi minnet om
at misjon blant de minst nådde
folkegruppene i verden har vært et
hovedfokus for Norea Radio Danmark
helt fra starten av. Jøden, Jancu
Moscovici, var stemmen bak det
første internasjonale programmet
som ble støttet av Norea Danmark.
Ledelsen for organisasjonen ønsket
å bringe evangeliet ut til den hardt
prøvede befolkningen i Romania, og
Moscovici ville gjerne samarbeide
om å virkeliggjøre dette. I tre tiår
samarbeidet Norea Radio Danmark
med Moscovici om produksjon av
rumenske program. Grensene til
Romania var stengt, men radiobølger
kjenner ingen grenser. Beregninger
indikerte at antall rumenske lyttere
trolig var mer enn en million. Bare Gud
vet hvor mange som kom til tro på
Jesus ved å lytte til disse sendingene.

Den første teknikeren i Norea
Radio Danmark, Rasmus Jebsen,
har som dansker flest glimt i øyet.
I forbindelse med jubileet kom han
med følgende ”advarsel”: – Når
du en gang har været radioaktiv, så
slipper du ikke den stråling igen.
Mediemisjon
Vår søsterorganisasjon i Danmark har
i likhet med Norea i Norge for lengst
byttet navn til Norea Mediemisjon.
Våre danske kolleger er i dag fortsatt
”radioaktive”, men de bruker også
andre medier i tillegg til radio. Ved
hjelp av elektroniske og digitale
medier er de i dag med på å gjøre
buskapet om Jesus kjent i lukkede
land som Kina, Iran, Turkmenistan og
Tyrkia.
Avslutningsvis vil jeg nok en gang
ønske våre danske kolleger hjertelig
tillykke med jubileet. Jeg vil samtidig
benytte anledningen til å ønske Guds
velsignelse over arbeidet i de neste
halvtres år!
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Jesus har vunnet seier
Det jeg fikk se gjorde at det gikk kaldt nedover ryggen på meg. På en liten
sementplatting danset en ung halvnaken mann rundt med fakler i hendene. Han
hadde et vilt uttrykk i ansiktet og stirret ut i luften med vidåpne øyne. Ved siden av
satt en annen mann og slo taktfast på en tromme.
Tekst og foto: Per Birkeli
Da jeg for noen år siden flyttet til
Indonesia som utsending for NLM,
var det nødvendig å få ordnet med
et lokalt sertifikat for bil. Til min
store glede fikk jeg sertifikat for
motorsykkel «på kjøpet», og jeg
kjøpte en gammel Honda som
jeg hadde stor glede av. På en
av lufteturene mine kom jeg en
ettermiddag forbi en folkemengde i
utkanten av byen, og jeg stanset for å
se hva det var som fenget interessen
til så mange mennesker. Barn og
unge, voksne og eldre sto i veikanten
og fulgte med på et lokalt opptrinn.
Onde åndsmakter
Jeg spurte en ung jente som stod ved
siden av meg om hva det var som
foregikk, og svaret hennes gav meg
gåsehud: – Vi påkaller Satan. Om jeg
fra før hadde kjent på en viss uhygge
ved synet av mannen med faklene,
ble jeg ikke akkurat beroliget ved å
høre jentas kontante svar. Måten hun
svarte på fortalte meg også at dette
egentlig ikke var så sensasjonelt.
Noen år senere fant en gruppe
norske teologistudenter veien til
Sumatra for å se nærmere på ulike
misjonsprosjekter, og de dristet seg
til å bli med på overnattingstur i
jungelen. Etter at mørket falt på ble
de underholdt av den lokale guiden
som spilte gitar og sang. De nattlige
lydene fra jungelen dannet et flott
bakteppe da han siden utførte et
imponerende trylletriks i lyset fra en
liten lykt.
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– Wow, utbrøt en av nordmennene.
– Dette er jo rene magien! – Nei,
svarte guiden alvorlig. – Dette er
ikke magi. Det er kun trylletriks.
Svaret kom litt overraskende på
studentene. For indonesiere flest er
nemlig magi, i ordets rette forstand,
like virkelig som sol og vind, varme
og kulde. Magi har vært brukt i
generasjoner til beskyttelse mot onde
åndsmakter, sykdom, hærverk og
tyveri, og for sikring av gode avlinger.
De overnaturlige kreftene har gått i
arv fra slekt til slekt. I dette landet
kan du få høre de utroligste historier
om hvordan magi den dag i dag
brukes av enkelte mennesker, både
for å beskytte seg selv og for å skade
andre.
Det finnes ikke noe menneske på
jorden som i egen kraft kan stå seg
mot disse maktene. Ondskapens
åndehær er oss langt overlegen.
Men lovet være Gud – vi har fått et
frigjørende budskap som kan sette
mennesker fri fra alt som binder, og
som gir oss fullstendig beskyttelse
mot mørkets makter. Beskyttelsen
fordrer imidlertid at vi lever i lyset, og
holder oss nær til Gud. Når Paulus
i Efeserbrevet advarer oss mot å
”gi djevelen rom”, er dette en klar
advarsel mot å gjøre oss sårbare.
Eksempelvis vil uoppgjort synd
svekke den åndelige rustningen og gi
onde åndsmakter større mulighet til å
ramme oss med sine lumske angrep.
Vi som har fått del i de gode nyhetene
har et ansvar for å fortelle dem
som stadig lever i frykt for magi og
usynlige krefter at det finnes en som
har beseiret ondskapens åndehær. Et
eksempel er folkegruppen Tolaki.
Unådd folkegruppe
De består av 342 000 personer, og
hører hjemme på øya Sulawesi.
Under én prosent av dem er
evangeliske kristne. Stammen har
et svært enkelt levesett. Et lokalt
ordtak sier: «Hvis en tolaki har tak
over hodet, sago (el ris) og fisk til

Bilder fra landsbygda i Indonesia.

dagens middag, så har han nok.»
Tolaki’ene er vennlige mennesker
som ønsker å unngå konflikter. De
aller fleste er muslimer, men troen
er ofte blandet med animisme og
fedredyrkelse. Okkulte ritualer spiller
eksempelvis en sentral rolle under
innhøstingen av ris. Store deler av
folkegruppen bor i landsbyer som er
uten veiforbindelse.
Norea samarbeider fra 2020 med en
lokal protestantisk kirke på Sulawesi,
og vår gamle partner Studio Sentosa,
om å nå ut med evangeliet til Tolakifolket via radio. Vi ønsker å fortelle
dem at Jesus har vunnet seier over de
onde åndsmaktene, og at alle som tar
imot Ham som sin frelser og herre vil
arve et evig liv i salighet. Vær gjerne
med i bønn om at dette arbeidet vil
lykkes og gi frukt som varer.

Bønneemner:
• Takk Gud for muligheten vi har
fått for å nå ut til denne unådde
folkegruppen
• Be om mot, visdom og
beskyttelse for våre lokale
medarbeidere
• Be om at radiosendingene på
tolaki må nå inn til hjertene
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Noreabesøk på
arbeidermøte i Japan
Vest-Japan Evangelisk Lutherske
Kirke (VJELK) satser på
ungdomsarbeid. Via sosiale medier
og video ønsker de å nå ut til
ungdommer med evangeliet, og
gjøre gudstjenestene mer aktuelle.

TILBAKEMELDINGER >>
Kvinne fra Kina
Mp3-spilleren henger rundt halsen min,
og jeg lytter hele tiden. Jeg er blitt så
glad i å høre om Jesus. Jeg er nå døpt
og medlem av en kirke. En dag fant jeg
en lommebok med penger i på gaten.
Tidligere ville jeg bare beholdt pengene,
men nå ventet jeg der jeg fant den for
å se om eieren dukket opp. Jeg gikk fra
dør til dør helt til det ble mørkt, for om
mulig å finne eieren. Da jeg ble spurt
om hvorfor jeg ikke tok pengene, sa jeg
at selv om ingen ser meg, så ser Gud
alt.
Pastor fra Kina
Menigheten min er veldig opptatt av
å dele evangeliet med andre, og vi har
plantet flere kirker her i området. Da
vi ble tilbudt mp3-spillere gratis, ble jeg
svært glad. Vi hadde lenge ønsket oss
slike, men hadde ikke penger til å kjøpe
dem. Disse mp3-spillerne vil bli viktige
redskap for å nå enda lenger ut med
evangeliet i tiden som kommer.

Marius Bergersen, Harald Endresen og Shink Takahira.

Dette er fjellene rundt leirstedet der vi var.

Tekst og foto: Kari Opperud
På arbeidermøtet i høst hadde VJELK
besøk fra Norea Mediemisjon. Harald
Endresen underviste oss om bruk
av sosiale medier for å nå ungdom.
Rektor på det luthersk teologiske
seminaret i Kobe, Makito Masaki,
tolket. Det var god anledning til å
stille spørsmål.
Interessant og lærerikt
Vi hadde også gruppesamlinger der
vi skulle diskutere oss fram til en ide
for en kort video. I plenum etterpå
skulle hver gruppe legge fram et
forslag til tema og forklare hvordan
de ville gjennomføre det. Alle syntes
det var veldig interessant og lærerikt!
Harald hadde satt seg imponerende
godt inn i nåtidens japanske samfunn
og japanernes forhold til media. Han
visste faktisk mer enn de fleste av oss!
– Jeg lærte mye om japaneres
medievaner. I dag forstod jeg hvorfor
vi som kirke må satse på nye medier
for å nå ut med evangeliet og invitere
folk til kirken, kommenterte flere av
de japanske pastorene.
– Jeg har fått mange tips til hvordan
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jeg bør preke for at også ikke-kristne
tilhørere bedre skal forstå, var det
noen som sa. – Jeg forstod også litt
mer av dagens ungdomskultur.
Nystartet ungdomsarbeid
Fra juli 2019 ble det i VJELK ansatt en
ungdomsarbeider, Shinki Takahira,
som skal ha hele kirkesamfunnet
som sitt arbeidsfelt. Det har etter
hvert blitt svært få ungdommer
i menighetene, og menighetene
vil dø ut dersom man ikke satser
spesifikt på å nå ungdommene med
evangeliet. Kirkesamfunnet har
ønsket seg en misjonærer som kunne
arbeide i team med Shinki for å nå
ungdommene. Ekteparet Marius
og Karoline Bergersen fra Norge
ble omplassert til denne oppgaven.
Under arbeidermøtet brukte Harald
også tid på samtaler med disse tre
ungdomsarbeiderne, noe de var svært
takknemlige for. Marius, Karoline og
Shinki er i utgangspunktet dyktige
med media.
– Det er helt nødvendig i våre dager
å ta i bruk sosiale medier for å bygge
opp et ungdomsarbeid, sier de.

Kombinere ungdomsarbeid og
medievirksomhet
De tre ungdomsarbeiderne er allerede
godt i gang. De har arrangert leirer
og samlinger, og med prosjektpenger
fra Norea er det gjort investeringer i
videoutstyr. Ei nettside kalt Compass
er opprettet. Det er også navnet på
på ungdomsarbeidet. De bruker
aktivt sosiale medier for å nå ut
med det kristne budskapet. På siste
ungdomssamling teamet arrangerte
i Ako menighet (der jeg arbeider),
hørte jeg at også ikke-kristne venner
følger med på Compass på sosiale
medier.
Takk til Norea
Det er stor takknemlighet blant alle
arbeiderne i VJELK for at Norea
hjelper til med å få i gang det nye
mediearbeidet og at de til og med
sendte ut en mann til arbeidermøtet
for å kurse oss og gi oss visjoner!

Pastor fra Kina
Jeg synes de dramatiserte bibelhistoriene
på mp3-spillere er et glimrende verktøy
for å nå de unådde folkegruppene i
fjellene i Kina. Mange av oss kan verken
lese eller skrive.

Harald Endresen holder seminar om medietrender i Japan.

Kvinne fra Kina
Jeg er over 60 år og kan hverken lese
eller skrive. Jeg er helt avhengig av
det jeg hører i kirken for å få åndelig
næring. Nå er jeg begynt å bli gammel
og svak, derfor var mp3-spilleren fra dere
til stor trøst. Når jeg lytter til historiene
om Jesus, blir min tro styrket.
Kvinne fra Indonesia
God kveld, programleder. Jeg bor i byen
Manado. Jeg trenger fysisk hjelp, og
forbønn. Jeg er alvorlig syk, med utslett
og blemmer over hele kroppen. Jeg er
svært dårlig, men flau for å besøke en
doktor eller en klinikk. Jeg frykter nemlig
at jeg har fått HIV/AIDS. Årsaken er
at jeg for noen måneder siden ofte var
sammen med en prostituert, men nå
er han forsvunnet. Vær så snill å be for
meg. Jeg angrer og vil gjerne be om
tilgivelse for min synd.

Leirbygningen vi holdt til på.

Takk også til alle Noreas venner som
følger arbeidet i bønn!
Prosjektet er i samarbeid med NLM.
Karoline og Marius Bergersen sammen med Shinki Takahira
er lederteamet for medieprosjektet Norea støtter. Ta dem
gjerne med i dine bønner.

Vakre høstfarger i Japan.
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smånytt

Noreauka i Lyngdal fyller 50 år -

Mediemisjon er like aktuelt
I mars 1970 gikk den første Noreauka av stabelen. 50 år senere er fortsatt Noreauka et begrep, et årlig arrangement og uke 10 en prioritet for mange. I 50 år
har Norea motivert til misjon i kirke og bedehus, gjennom sterke historier om
radiolyttere bak stengte grenser.
Tekst: Martin Birkedal
Kjøpmann Teodor Fossdal var en
drivkraft i forbindelse med Noreauka
helt fra starten av, og sammen med
ham har mange vært i aktivitet for å
gjøre arrangementet mulig. Å velge
ut personer og navn er en risikosport,
for det er umulig å gjøre det uten
å utelate folk. Det skulle litt av et
apparat til for å fylle Lyngdal Kirke til
trengsel, og det var tilfelle i mange
år. Folk trosset snø og slaps for å
komme til kirka de 10 dagene som
Noreauka varte de første årene.
Historisk sett er det nok Åge
Nevland, sangeren Randulf Saunes
og musikeren Mons Leidvin
Takle som har satt dypest spor.
Lyngdøler som har levd en stund
husker dem og snakker om dem
fremdeles. Forkynnelsen, historiene
fra radiomisjonen og sangen og
musikken gikk til hjertet hos folk,
og Norea ble en sak som mange i
Lyngdal fremdeles brenner for.
Gudny Foss, nå over 95 år, var en
aktiv pådriver for Norea-uka, og hun
organiserte slik at tilreisende fikk
både mat og husrom. Oskar Nyquist
var levende interessert i kringkasting,
og en primus motor når det gjaldt
å få møter fra Noreauka på lufta i
nærområdet. Mange mener at det
var i den forbindelse at Radio Lyngdal
etter hvert ble startet opp, og i dag
er dette en livskraftig lokalradio som
mange setter pris på.
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Tapas for troen,

ny andaktsserie fra Norea Håpets kvinner
“La Kristi ord bo rikelig iblant dere”, står det i Bibelen.
Guds ord er mat for sjelen vår. Når vi fyller oss med
ord fra Bibelen, gir vi Den hellige ånd rom for å
forandre oss, fylle oss med fred og kraft, og lede oss i
hverdagen. Men hva når dagen er så full og krevende,
og vi kanskje ikke kjenner oss “tørste” etter ordet en
gang? Da er det godt å få servert noen småretter, rett
inn i øre og hjerte. Tapas for troen er små andakter
med et bibelvers og korte betraktninger. Det er Eli
Fuglestad, ambassadør for Norea Håpets kvinner,
som deler bibelord med oss i denne serien:
– Gjennom Tapas for troen ønsker jeg å inspirere norske
kvinner til å åpne Bibelen, lese og bli forvandlet. Jeg fikk
selv hjelp slik at Bibelen ble en åpen bok for meg, og dette
ønsker jeg at andre også skal få del i, forteller hun.

Oscar Nyquist og Gudny Foss har betydd mye for Noreauka i
Lyngdal. Oscar sørget for at møtene kom på lufta, og Gudny Foss la
til rette for bevertning og overnattinger.
(Foto: Gro Reinertsen/Farsund Avis)

Norea lever i beste velgående i
dag også, og fremdeles er det
Noreamøter i kirker og bedehus
i Lyngdal og Farsund og omegn i
uke 10. Komiteen har i de senere år
vært ledet av Dag Sandal. I år er det
50 år siden første arrangementet
gikk av stabelen og det skal feires.
Et av de store temaene for Norea
Mediemisjon er håp (Norea Radio
ble Norea Mediemisjon i 2001),
med slagordet «Håp for livet og
evigheten». Dette skal markers med
en stor Håpskonsert i Lyngdal Kirke
søndag 8. mars. Etter konserten
samles vi i Kirkesenteret til kaffe og
bløtkake, og blant annet et historisk
tilbakeblikk ved Jon Aardal.
Fremdeles har Norea gode sangere
og musikere i sin stab. De har satt
sammen et musikkteam som vil gjøre
dette til en minnerik begivenhet som

Martin Birkedal fra Norea har
i årtier vært en sentral person i
«Noreauka.»

tilhørerne vil ta med seg og huske
i lang tid framover. I tillegg blir det
møter i kirker og bedehus i omegn
som ellers i uke 10.
Norea er i dag en spesialenhet
for vanskelige misjonsoppdrag.
Hovedfokus er som før misjonsbefalingen som Jesus gav, samt å nå
de unådde med det kristne budskap
der som misjonærer ikke slipper til.
Gjennom mediene har vi en rikholdig
verktøykasse for å nå inn bak stengte
grenser. Det skjer gjennom radio,
TV, Internett, apper og telefon m.m.
Mediemisjon er fortsatt like aktuelt i
dag som for 50 år siden.
Vi snakker ikke så mye om jernteppe
og bambusteppe lenger, men
fremdeles om de forfulgte kristne og
om unådde som bor i land som er
stengt for kristen misjon.

Andaktsserien blir lansert på Noreas kvinneweekend i april. Den blir tilgjengelig på Norea.no og Spotify. Du kan også
abonnere på SMS-tjeneste og få en andakt tilsendt til din mobil tre dager i uken. Send kodeord «Norea tapas» til 2065

Norea på Fangekasa
For andre år på rad har Norea gleden av å delta på
den populære bibelcampen på Fangekasa i Aremark i
Østfold.
Dette året deltar vi i hele uke 27, 29. juni til 4. juli.
Denne uken kalles Bibel & Sang. Noreapastor
Svein Anton Hansen vil holde bibeltimer. Morten
Samuelsen og Noreas egne musikere vil ha konserter,
og det blir mange muligheter for å bli bedre kjent med
Noreas mangfoldige arbeid. Elisabeth og Jostein Sæth
vil også delta fra Norea hele uken.
Vi gleder oss over denne anledningen til å møte
misjonsfolket, og vi håper mange gamle og nye
Noreavenner finner veien til indre Østfold denne
uken.
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Arven etter deg
Det er et stort privilegium for Norea å motta
testamentariske gaver. De siste årene har vi mottatt flere
slike gaver, både større og mindre beløp. Ved å gi en
testamentarisk gave lar du dine visjoner og prioriteringer
leve videre. Om ønskelig kan gaven øremerkes til et
spesielt prosjekt som du har hjerte for.
Det er enkelt å sette opp et testament. Martin Birkedal,
administrasjonsleder i Norea, vil gjerne være behjelpelig
med dette. (Tlf: 38 14 50 20). Du kan lese mer på
norea.no/kan/testamentariske

Norea-helgen
2020

Norea-helgen 2019 ble en stor opplevelse for både
staben og andre deltakere. Tilbakemeldingene viser
at mange ble oppmuntret og styrket i troen og mer
engasjert i misjon for de minst nådde. Her er to av
tilbakemeldingene:
– Inspirerande og godt å vera der. Verka som om de i
Norea har eit godt forhald til kvarandre, og at dere er
engasjerte for det arbeidet de har.
– Det var ekstra spennende å høre om arbeidet i
Sentral-Asia. Dere er en dyktig stab, og vi synes måten dere presenterte prosjektene på er appellerende. Gode bilder og
videoer, sammen med deres engasjement, motiverer oss til å fortsette å stå i dette arbeidet.
Dette er så oppmuntrende at vi “klemmer til” med ei ny helg allerede til høsten, 6.-8. november. Denne gangen samles
vi på Scandic Hotel ved Sørlandsparken rett utenfor Kristiansand. Programmet er ikke helt klart enda, men vi kan
love at det blir spennende besøk fra våre internasjonale samarbeidspartnere, god forkynnelse med blant annet Kurt
Hjemdal, og ikke minst Norea-koret.

Misjon, media og bistand
Foto: Linda Torkelsen

Inspirasjonshelg for kvinner 24.-26. april
Det nærmer seg raskt Håpets Kvinner-helg. Vi håper du vil komme, enten hele helga eller deler
av den. Forkynnelsen til Rita Aasen vil hjelpe oss å løfte blikket og se hvem vi er i Jesus. Inja fra
Sør-Korea vil fortelle om hvordan kvinner har det i Nord-Korea og Japan. Hun har selv et sterkt
vitnesbyrd som viser med all tydelighet at Jesus ikke forlater oss ikke, og at han aldri svikter
oss.
Tema for helga 24. -26. april 2020 er «Bak grensene.» Møtene vil være
på Gimlekollen Mediesenter, og de er åpne for alle kvinner, men
husk å melde deg på. Det kan du gjøre via noreabutikken.no, eller
ved å kontakte oss på telefon: 38 14 50 20.

Jostein Sæth ble fast ansatt i Norea i høst. Han hadde da jobbet i
Norea i en toårig prosjektstilling, med ansvar for de internasjonale
prosjektene. Jostein er gift med Elisabeth L. Sæth som også jobber
i Norea. Han har erfaring fra radio og journalistikk, og han har vært
misjonær i Elfenbenskysten med sin familie. I de senere år har
Jostein jobbet innen bistand.
For mange år siden sa Jostein at han drømte om å jobbe i
skjæringspunktet mellom misjon, media og bistand. Det er
hyggelig at Norea kan oppfylle denne drømmen. Bistandserfaringen
kommer godt med når han utvikler Noreas prosjektstyringsverktøy.
Medieerfaringen får han bruk for i produksjon av podcaster,
radioprogram og artikler. Som ansvarlig for å følge opp Noreas
mange frivillige, og ikke minst besøke prosjektene, får Jostein god
berøring med misjon til noen av de minst nådde folkegruppene på
kloden.
Vi ønsker Jostein Sæth velkommen. Ta gjerne han og familien med i
dine bønner.
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Et minutt
drama påferdig produsert
støtter, M det språket vi
iao, koste
r 400 kr.
En medie
spiller k
200 kr. oster

Unådde folkegrupper i Kina
Noreas partner utruster kristne kinesiske ledere for
fremtiden, og noen av dem blir misjonærer til unådde
folkegrupper i Kina. Med seg i kofferten har de
mediespillere med dramatiserte fortellinger om Jesus.

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

