
  
 

 

 

 

 

Midtøsten og Nord-Afrika er i stor 

grad stengt for tradisjonell misjon. 

For å nå ut med evangeliet om Jesus 

i denne regionen er det derfor helt 

nødvendig å bruke andre 

virkemidler enn ordinær utsendelse 

av misjonærer.  

Flyr inn gjennom vinduet 
Daglig leder for Norea Mediemisjon, 

Per Birkeli, sier det slik: – Når døren 

er lukket, flyr vi inn gjennom 

vinduet.  TV-

programmene fra 

vår partner SAT-7 

sendes via satellitt, 

og dermed kan alle 

som har parabol-

antenne se disse 

sendingene. Ferske 

rapporter fra Iran viser at mer enn 

én av ti iranere som kommer til tro 

på Jesus får møte ham nettopp 

gjennom disse TV-sendingene! 

SAT-7 har blant annet en egen 

arabisk barnekanal – den eneste 

som finnes. Gjennom programmene 

får barna mulighet til å få en solid 

barnetro. Mange foreldre, også 

ikke-kristne, gir tilbakemelding om 

at programmene er de eneste barna 

får lov til å se på. De blir 

oppmuntret til å være gode 

samfunnsborgere, og være et 

motstykke til radikaliseringen ellers 

i regionen.   

En annen viktig 

del av kanalens 

arbeid er å 

tilby skole-tv til 

barn som av 

ulike grunner 

ikke har 

anledning til å 

gå på skolen. Blant de mange barna 

som får skolegang på denne måten 

er flyktningbarn uten skoleplass.

  

 

 
 
 

SAT-7 

Døgnet rundt, hele 

året, er Noreas TV-

partner i Midtøsten på 

lufta med kristne 

program på arabisk, 

farsi og tyrkisk. 

Programmene 

produseres av kristne 

som kommer fra/har 

vokst opp i landene 

som programmene 

sendes til.  

Programmene er 

varierte. Her finner 

man alt fra alt fra 

undervisningsprogram

mer, dokumentarer og 

filmer, til overføring av 

gudstjenester og 

talkshows.  

Programmene gir svar 

til søkende, fellesskap 

til ensomme kristne, 

legedom og håp til 

flyktninger og utstøtte. 

 

Støttepartner? 

Norea Mediemisjon betaler 

for flere av programmene som  

produseres og sendes fra SAT-7.  

Vi kan skaffe til veie bilder og video,  

og vi kan om ønskelig komme på  

besøk for å fortelle/ oppdatere om  

arbeidet. 

Vi kan også være behjelpelige med å legge til rette for møter med lokale 

kristne dersom det er aktuelt å sende noen fra forsamlingen/menigheten 

på tur til Midtøsten. 

Vil dere støtte dette arbeidet? Ta kontakt med Norea v/Jostein Sæth for 

mer informasjon. Telefon 38 14 50 20. E-post post@norea.no 

 

SAT-7 er kirken min, og dere som 

støtter opp om disse sendingene er 

min kristne familie. 

TV-seer i Midtøsten 

Årlig budsjett:  

700 000 kroner 


