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NOREA

ALLE GRÆNSER
OVER



 
Norea har gennem mere end 25 år 
arbejdet tæt sammen med vores 
indiske søsterorganisation, som 
i dag producerer gode kristne 
programmer på 65 forskellige 
sprog. De mere end 20.000 
lytterreaktioner hver måned 
vidner om de mange frugter i 
arbejdet.

Ovenstående billede samt forsideillustrationer: 

Colourbox.dk & Pixabay.com
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I EN STAT SOM MADHYA PRADESH 
MED ET BEFOLKNINGSTAL PÅ 
MERE END 75 MILLIONER, ER DET 
SVÆRT AT HØRE GRÅDEN FRA EN 
LILLE FORÆLDRELØS PIGE. DETTE 
ER HISTORIEN OM EN SÅDAN 
PIGE.

Jeg var meget ung, men gammel nok til at 
vide at min mor aldrig ville komme tilbage. Jeg 
ventede og ventede, mens jeg klamrede mig til 
håbet, at hun ville vende tilbage. Men timerne 
blev til dage, dage blev til uger og uger til 
måneder. Erkendelsen ramte mig: Min mor har 
forladt mig.

Det var svært at håndtere tabet. Jeg var helt 
alene i en stor, mørk og skræmmende verden. 
Ingen ville kendes ved mig. Ingen tog sig af mig. 
Disse tanker gjorde mig kold indeni. 

 
BØRNEHJEMMET 
Jeg blev bragt til et børnehjem hvor jeg fik be-
tegnelsen ’forældreløs’, og frygtede at jeg skulle 
tilbringe resten af mit liv der. Hvad jeg ikke 
vidste var, at Gud havde andre planer.

En morgen vågnede jeg brat til en usædvanlig 
kombination af statisk knitrende støj, og en 
stemme som jeg ikke genkendte. Jeg indså, at 
lyden kom fra en lille transistorradio i rummet 
ved siden af. Snart kunne radioen høres hver 
eneste dag.

FØRSTE MØDE MED JESUS 
Min nysgerrighed løb af med mig, og en dag 
spurgte jeg pigen, som lyttede til radioen, 
hvad der var så spændende ved programmet, 
og hvorfor hun brugte så meget tid på det. 

Smilende, inviterede hun mig til at sidde og lytte til 
programmet sammen med hende.

Det var første gang jeg hørte Jesu navn i et kristent 
radioprogram. Jeg forstod ikke meget, men jeg vid-
ste én ting: det føltes godt. Min nye ven opfordrede 
mig til dagligt at lytte til programmet sammen med 
hende, så jeg kunne modtage mange velsignelser 
fra Gud. Fra da af blev mine øjne åbnet for Guds 
Ord.

TO FÆDRE 
Programmet ’ Vejen gennem Bibelen’, på mit 
modersmål, viste mig mange sandheder. Da Gud 
igennem sit ord begyndte at tale til mig, indså jeg, 
at jeg ikke længere var uønsket.

Der er en Gud, som elsker mig inderligt og som 
aldrig vil forlade mig. Jeg tog imod Herren Jesus i 
mit hjerte. Fra da af, lagde jeg tillidsfuldt alle mine 
bekymringer frem for ham i bøn. Han blev min 
bedste ven.

To år senere blev en af mine mest vedholdende 
bønner besvaret. Min far dukkede op på børne-
hjemmet for at tage mig med hjem. Tårerne løb ned 
over mine kinder, og jeg vidste, at Jesus havde 
svaret på min bøn. Jeg var engang fortabt, men nu 
var jeg blevet fundet, ikke bare af min biologiske 
far, men også af min himmelske far.

Kilde: Trans World Radio

Men timerne blev til dage, 
dage blev til uger og uger til 

måneder. Erkendelsen ramte mig: 
Min mor har forladt mig.

»

«

Prøv lige - et kort øjeblik - at sætte 
dig ind i hvad mennesker omkring 
Jesus tænkte, da de hørte ordene 
som er gengivet i Matt. 24,14: For 
alle folkeslag og i hele verden . . . 

eller da de stod på bjerget og fik missionsbefalin-
gen - det har været lidt af en opgave, og det er 
det stadig. 

Men hvor de for år tilbage måtte gå i tro – gå 
i bogstavelig forstand, så er vi i dag anderle-
des stillet, med teknologiske hjælpemidler. Via 
medierne hører millioner af mennesker dagligt 
Guds ord. Men jordens befolkning vokser hastig 
og hver ny generation skal høre evangeliet, så vi 
er ikke nået i mål endnu. 

Omkring en tredjedel af jordens befolkning lever 
i dele af verden, hvor ordet om Jesus og hans 
frelse endnu ikke er nået frem til deres ører. Vi har 
fået et kald til, gennem elektroniske medier, at nå 
ud til de mange ører, der endnu ikke har hørt.

Gud har valgt, at det er dig og mig der skal brin-
ge evangeliet ud til vores nabo og til de mange 
der endnu ikke har hørt evangeliet ude i verden.

Mediemission er ét af de værktøjer, som vi kan 
bruge for at nå længere ud. Gud arbejder i dag 
også gennem mediemission, hvor mennesker 
møder Ham. Vi vil gerne i dette hæfte dele et par 
af deres beretninger med dig!

DETTE EVANGELIUM OM RIGET SKAL 
PRÆDIKES I HELE VERDEN SOM 
VIDNESBYRD FOR ALLE FOLKESLAG, 
OG SÅ SKAL ENDEN KOMME

I HELE VERDEN UØNSKET 
& FORLADT



RADIOUDSENDELSER SATTE MIG FRI
NOREAS PARTNER I ETIOPIEN PRODUCERER KRISTNE RADIOUDSENDELSER, 
SOM NÅR HELT IND I FÆNGSLER. EN UNG INDSAT BLEV STÆRKT BERØRT AF 
DET, HAN HØRTE. HER FORTÆLLER HAN SIN HISTORIE.

Jeg er 27 år og sidder i fængsel. Jeg har hørt 
jeres stemmer i radioen, og jeg fik sådan lyst til at 
skrive et brev og fortælle jer om, hvordan mit liv 
er blevet forandret, efter at jeg kom i fængsel for 
nogen tid siden.

Det er ikke første gang, jeg sidder inde. Jeg har 
gjort meget ondt; alt fra tyveri, indbrud, psykisk 
terror og seksuelle overgreb til slagsmål. Da jeg fik 
den sidste dom, en straf på fem år, følte jeg mig 
både modløs og hjælpeløs. Dagene sneglede sig 
afsted. Jeg græd meget. Tankerne, om hvad jeg 
havde gjort, og hvor dybt jeg var sunket, tærede 
på mig. Mit helbred blev dårligere dag for dag. 
Om natten led jeg af mareridt, og jeg blev hjem-
søgt af glimt fra tidligere oplevelser.

Fangen i cellen ved siden af var oprigtig bekymret 
for mig. Han prøvede at nå ind til mig, men jeg 
ville ikke åbne mig for ham. Han fortsatte alligevel 

med at snakke til mig, og han refererede hele 
tiden til Bibelen. Til sidst bestemte jeg mig for at 
fortælle ham alt om mig selv; hvad jeg havde 
gjort, og hvordan jeg havde det.

Min kammerat var kristen og sad inde på grund 
af falske anklager. Jeg havde ondt af ham. Han 
havde ikke gjort noget forkert. Alligevel var han 
på dette forfærdelige sted. Han underviste mig ud 
fra Bibelen og vidnede om, hvad Gud havde gjort 
i hans liv. Han fortalte mig også om de kristne ra-
dioudsendelser, og han skaffede en radio til mig!

Radioen, jeg fik af min cellekammerat, blev som 
en nær ven. Bibelundervisningen gav mig nyt liv, 
en ny måde at tænke på og en ny holdning til 
livet. Jeg er blevet en ny skabning i Herren Jesus 
Kristus. Det er vanskeligt at forstå, at mit liv kunne 
ændres så drastisk.

Nu betyder det ikke noget, hvor jeg befinder mig, 
og hvor længe jeg må sidde inde. Jeg priser Her-
ren for alle miraklerne, han har gjort i mit liv.

Kilde: YDCS - Etiopien

Kære venner. Jeres radioudsendelser er virkelig 
noget særligt. Der, hvor jeg bor, er kristendom-
men utydelig, og vi har ingen litteratur eller bøger 
om den. Helt siden jeg var barn, har jeg syntes 
om Isa – Kristus - men da ingen kunne hjælpe 
mig med at lære mere om ham, prøvede jeg selv 
at søge på forskellige måder. Der findes mange 
kristne tv- og radio kanaler, men nogen gør 
næsten ikke andet end at kritisere de ikke-krist-
ne religioner. Jeg fandt ud af, at TWR ikke gør 
sådan. TWR forkynder om Kristus, om at elske 
og tilgive hinanden. De fortæller sandheden om, 
hvad Kristus lærte fra sig. 

 Jeg har altid ønsket at få en bibel, men jeg kunne 
ikke finde nogen i mit land, da den er en forbudt 
bog her. Men til sidst lykkedes det mig!

Jeg kunne downloade den som en app til min 
mobiltelefon, og nu har jeg altid mulighed for at 
læse i den. Jeg ville ikke have elsket Bibelen, hvis 
det ikke var for radioprogrammet ’Vejen gennem 
Bibelen’ (VGB)! Det hjælper mig virkelig til at 
forstå Kristus og kristendommen. VGB er som 
en dør ind til lyset; med al undervisningen og 
forklaringerne. Jeg er glad, og jeg ønsker hver 
gang, at afsnittet ikke må slutte, for det er som en 
skat for mig!

Internettet er blevet hvermandseje i den vestlige 
verden i løbet af et par årtier. I dag bruger dan-
skerne i gennemsnit 2 ½ time på internettet, og 
stadig flere har internettet med over alt, hvor de 
går og står. Fire ud af fem danskere har i dag en 
smartphone, og knap halvdelen af den danske 
befolkning bruger dagligt mobiltelefonen til at 
gå på nettet med.

Det giver os nogle store muligheder for at 
formidle det kristne budskab gennem tekst, lyd 
og billede via internettet. Derfor satser vi i Norea 
også i stigende grad på nettet, når det gælder 
mission i Danmark.

Men det er ikke blot danskerne, der er blevet 
internet- og mobiltelefonbrugere. Næsten halv-
delen af jordens befolkning er i dag internet-
brugere, og næsten alle har i dag adgang til en 
mobiltelefon.

Gennem hjemmesider med oplæring, kristen 
undervisning og forkyndelse, gennem socia-
le medier, APP’s til mobiltelefoner osv. kan vi 
nå langt ud med evangeliet også i den tredje 
verden i dag. Og vi kan give kristne i andre dele 
af verden mulighed for at dele evangeliet med 
deres landsmænd via sociale medier, e-mails og 
egne hjemmesider. 

Uddeling af mp3-afspillere og SD-kort med god 
almen og kristen undervisning og vejledning er i 
dag billigt og meget virkningsfuldt, ikke mindst i 
mundtlige kulturer, hvor historier og fortællinger 
er meget stærke virkemidler. 

Healing Voice i Etiopien, uddeling af 
”Radio-hjem” i Indien og ”Radio-kirker” i 
Kina, er eksempler på initiativer, som Norea 
Mediemission gennem de senere år har været 
en del af. 

RADIO, TV OG...

EN DØR IND 
TIL LYSET
AT EJE EN BIBEL ER FOR 
MENNESKER VERDEN OVER, 
LANGT FRA EN SELVFØLGE

RADIO OG TV ER EFFEKTIVE 
REDSKABER I UDBREDELSEN AF 
GUDS ORD MEN INTERNETTET 
SKABER HELT NYE MULIGHEDER

Om natten led jeg af mareridt, 
og jeg blev hjemsøgt af glimt 

fra tidligere oplevelser

»

«

Den er en forbudt bog her» «

kilde: Trans World Radio

Illustrationsfoto: Colourbox.dk



HAR GUD MED PÅ LOSSEPLADSEN
LYTTERRESPONS FRA INDONESIEN

46.000 GUDER I VERDEN
LYTTERRESPONS FRA NORDAFRIKA

Min far betragtede sig selv som ateist. Han sagde, 
at han ikke troede på Gud, for Gud findes ikke. 
Da han sagde sådan, spurgte jeg ham: ”Hvilken 
slags gud taler du om?” Han svarede: ”Der findes 
46.000 guder i verden, og man ved ikke, hvem der 
er den sande gud. Siden jeg var barn, har jeg troet 
på den gud, som tilhører mit lands religion, og på 
hans profet. Men i al den tid har jeg været ved at 
gå i opløsning, været helt alene. Den gud har ikke 
hjulpet mig det mindste”.

Jeg gav min far følgende svar: ”Det er fordi, dit 
lands religion handler om en guddom blandt 
46.000. I modsætning dertil er den sande Gud, 
Gud Fader, og stien, som leder hen til ham, er 
Jesus”.

Mens jeg sad og diskuterede dette med min far, 
blev det tid for jeres program. Jeg opfordrede ham 
til at lytte med. ”Kom lad os høre programmet fra 
TWR sammen, så kan vi sikkert bedre tænke klart 
bagefter”.

Gud gjorde det sådan, at programmet den aften 
netop handlede om Johannes’ Åbenbaring. Vi lytte-
de til Åb. 3,20: ”Se, jeg står ved døren og banker 
på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind 
til ham og holde måltid med ham og han med mig”.

Min far blev dybt forundret, da der i programmet 
blev sagt, at Kristus ønsker at være i familie med 
den, som åbner sit hjem og sit hjertes dør for Ham. 
Sætningen ”…vil jeg gå ind til ham og holde måltid 

med ham og han med mig”,  betyder, at jeg ikke 
har noget at give til Jesus. Derimod er det Ham, 
som på forskellig vis giver sin velsignelse til vores 
hjem.

Forklaringen til Åb. 3,20 berørte min far stærkt. 
Han sagde: ”Jeg kan ikke gøre andet end at åbne 
mit hjertes dør og mit hjem for Jesus”. Nu er vores 
hjem åbent for Herren, og det er blevet et sted, 
hvor Guds Ord studeres!

Jeg vil tilskynde jer, kære venner, til fortsat at ud-
lægge Guds Ord for jeres lyttere, for det er yderst 
vigtigt. Må Guds fred være med jer.

Kilde: Trans World Radio

Halim bor i Indonesien og tjener til livets oprethol-
delse ved at samle kasserede ting og genbruge 
dem. Nogle kalder ham for en kludekræmmer, 
mens andre betegner ham som en skraldemand. 
Ind i mellem bruger han tid på at renovere en ting, 
så han kan sælge den til en bedre pris. Det er den 
eneste måde, han kender, hvorpå han kan tjene 
penge.

Omgivet af skrald og affald hver eneste dag 
begyndte Halim at sammenligne sit liv med affald. 
Han fandt ingen mening i, hvad han gjorde. Hans 
liv var tomt og værdiløst, lige som de kasserede 
ting ikke blev regnet for noget af nogen. Spot og 
nedsættende ord fra mennesker omkring ham, 
gennemborede hans hjerte. De var som djævelens 
hvisken, der blot ville opsluge hver eneste lille 
glæde og drukne ham i depressionens hav. 
En dag skruede Halim på sin radio og fandt et 
program på sudanesisk sendt fra TWR Indonesien. 

Begejstret over at have fundet noget, som gav 
ham håb, begyndte han at lytte regelmæssigt. 
Dette tændte hans lyst til at høre mere om Jesus 
Kristus. Som en løve der vågner af sin søvn, be-
gyndte hans tro at vokse.

Halim besluttede sig for at blive kristen. Dette valg 
ændrede ikke på hans økonomiske situation, hver-
ken til det bedre eller værre. Men han havde fun-
det ud af, at hans værdi ikke afhang af, om han 
havde et godt arbejde. Selvom han fortsat samler 
skrald, takker han Gud for hver eneste dag!

Hånen fra andre mennesker hører aldrig op. 
Halim bliver stadig mødt af spottende tilråb. For 
eksempel: ”En skraldemand er fortsat en skralde-
mand, selvom han er blevet kristen. Han vil aldrig 
blive chef.”

Men i stedet for at lade ordene såre ham, som de 
gjorde før, så besvarer han spotternes hån med 
et smil.

Kilde: Trans World Radio

LYDBØLGER SOM NÅR HJERTET
Radioen har en utrolig styrke og en 
gennemslagskraft, som kan krydse 
landegrænser, nå mennesker i ufremkommelige 
dele af verden og række ind i bange og 
undertrykte menneskers hjerter.

Soldater på slagmarken, indespærrede kvinder 
i muslimske hjem, sexslaver, voldtagne, 
fængslede, udstødte, sygdomsramte, 
ægteskabsbrydere og mordere - alle er de 
eksempler på mennesker, som har hørt om 

Jesus via radioen, og som har taget imod Ham 
som deres frelser.

For manges vedkommende, fjerner det ikke 
sorgen og smerterne i deres liv - det kan faktisk 
i mange tilfælde gøre dem større - men det giver 
dem et håb og en trøst, som kan få al jordisk 
lidelse til at blegne. En dag skal de møde Jesus og 
være sammen med ham i Evighed.

Flere steder i verden er det med livet som indsats, 

Som en løve der vågner af sin søvn, 
begyndte hans tro at vokse

»
«

når folk tuner ind på en 
kristen radiokanal, men det 
er samtidig deres største, og ofte 
eneste, kilde til opbyggelse i troen 
og opmuntring i deres kristne liv.

Radioen er disse menneskers eneste mulighed 
for at komme i kirke og være en del af det kristne 
fællesskab.
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EN GLOBAL AGENDA
NOREA ER TILKNYTTET MANGE PROJEKTER RUNDT OM I VERDEN. 
HER KAN DU SE EN OVERSIGT OVER DET ARBEJDE, VI ER MED I

 
Albanien er præget af et livs og menneskesyn hvor en kvindes status er meget lavt rangerende. 
Tillige bærer landet stadig præg af igennem en årrække at have været under kommunistisk styre. 
I den periode fandtes ordet ’Gud’ slet ikke i deres ordforråd. Ind i den virkelighed sender Norea 
via vores partner TWR, ’Projekt Hannah’s programmer, med opmuntring og håb. 
Danmark er Noreas største fokus område i Europa, for vi vil gerne give danskerne del i Guds 
ord. Det gør vi igennem vores webradio, lyset&livet.dk, nydansker.net

EUROPA

 
I Mellemøsten er TV’et det mest oplagte medie i bestræbelserne på at nå mennesker med Guds 
ord.  Men også radioen har sin berettigelse i denne region. Norea har igennem en periode ar-
bejdet sammen med den kristne radio-station, Radio Shema, i Tyrkiet, og arbejder på at skaffe 
midler til at kunne støtte dem i endnu en periode. 
I Iran er det forbudt at evangelisere, og gør man det, er det med livet som indsats. Ind i den situ-
ation har Norea tidligere støttet projektet ’Den mundtlige persiske bibel’, som bestod af to typer 
radioprogrammer - evangeliserende og oplærende. I dag ligger vores fokus på kristent tv, hvor 
vi igennem SAT-7 tilbyder et kristent alternativ, i et muslimsk domineret samfund.

MELLEMØSTEN

 
”Du lytter til TWR, din venlige stemme i Afrika.” Disse ord er velkendte for mange afrikanere. Det gæl-
der ikke mindst i Eritrea og Etiopien, hvor Norea Mediemission støtter produktionen og transmissionen 
af en række pogrammer, af 15 minutters varighed. 
Programmerne omfatter bibelfortælling, bibelstudie, programmer målrettet kvinder og børn, musik, 
lederskabstræning og mere humanitære udsendelser om bl.a. HIV/AIDS. 
I Etiopien er Norea desuden med i projeket Healing voice,  hvor mp3 afspillere uddeles til unge piger 
som bliver tidligt gravide og risikerer livsvarige underlivsskader, når de skal føde barnet. I mange tilfæl-
de bliver de udstødt af samfundet. Disse afspillere indeholder både sundhedsmæssig og åndelig hjælp.

AFRIKA

 
Norea når, sammen med vores partner i Asien, ud med Guds ord via radioen. En kæmpe sendestation 
på øen Guam sender radioprogrammer med hjælp til livet i al almindelighed og med hjælp til sjælen - 
Guds ord. Mellembølgesenderen rækker ind over det meste af Kina og landene omkring. 
I Kina støtter Norea mange radioprogrammer men også distributionen af radiokirker, som er en pakke 
bestående af en radio, opbyggelige bøger, studiebøger og en programoversigt. Radiokirkerne er 
primært tiltænkt de mange menighedsledere i undergrundskirkerne, så de kan lære mere om Jesus og 
Bibelen og videreformidle dette budskab til deres menighed.  
I Cambodja støtter Norea produktionen og transmission af radioprogrammer til 4 af landets største 
byer. I Indien, som er et land med rigtig mange stammer og sprog, støtter Norea produktion og trans-
mission af programmer på fire forskellige sprog. Desuden modtager den kristne radiostation, Studio 
Sentosa, i Indonesien støtte fra Norea. 
Af sikkerhedsårsager kan vi ikke fortælle, hvor senderne, der rækker ind i Centralasien, er placeret, 
men de når befolkningen i Kirgisistan og det ekstremt lukkede Turkmenistan med Guds ord.

ASIEN

 
Projekt Hannah’s mission er at udvise medlidenhed og bringe opmuntring 
og håb til kvinder rundt om i verden, som bliver fysisk, psykisk eller emotio-
nelt misbrugt . Det sker igennem bøn, oplysning og radioprogrammer som 
’Kvinder med håb’. 
Mange kvinder lever et liv hvor slaveri, menneskehandel og undertrykkelse 
er de skræmmende realiteter. Til disse mennesker rækker Projekt Hannah ud, 
med humanitær hjælp og oplysning, og med ordet om Ham som sætter fri. 
Projekt Hannah er verdensomspændende, men bliver af Norea Mediemissi-
on støttet i Albanien, Cambodja, Etiopien, Kirgisistan og Turkmenistan.

PROJEKT HANNAH

 
SAT-7 er en kristen TV stadion som har til formål, på en positiv måde, at formidle det kristne budskab 
ind i en overvejende muslimsk kontekst. Hvert program, som bliver sendt, har et kristent grundlag, men 
formidlingen sker via alt fra tegnefilm, film og talkshows til undervisningsprogrammer, prædikener og 
dramaer. 
SAT-7’s TV signal dækker et enormt område og efter - på mirakuløs vis - at have fået sendetilladelse på 
den stats regulerede satellit TürkSAT, er det muligt at se SAT-7 langt op i Europa. Kanalens hovedfokus-
område er Nordafrika & Mellemøsten, hvor islam og fattigdom præger billedet.

SAT-7



Fred være med jer, kære venner af Guds familie. 
I har arbejdet virkelig  hårdt! Jeg blev dybt 
bevæget over at læse det brev, I sendte mig – 
så omsorgsfuldt af jer! Jeg er en kvinde, som er 
født og opvokset på landet. I en alder af 59 år 
har jeg med Guds hjælp lært at læse og sende 
tekstbeskeder. Det er en stor velsignelse fra Gud. 
Som 27 årig blev jeg diagnosticeret med Uræmi 
(stærk nedsat nyrefunktion – ofte bliver deres 
hud grålig) og efter nogen tid holdt mine nyrer 
helt op med at fungere. Jeg blev sendt hjem fra 
hospitalet for at dø. Men Gud ville det anderle-
des – han helbredte mig fuldstændig. 

Jeg har undervist kirkekoret i over 30 år. Nu 
lytter jeg til jeres programmer. Radiosignalet 
er ofte meget dårligt her, og det er kun muligt 
for mig at høre ”Our Time” og ”Popcorn”. Og 
selv om jeg ikke kan høre nogen af jeres andre 
programmer, så beder jeg for jer hver dag.

Jeg er blevet syg, men når jeg tænker på jer, 

min familie som bor langt borte, som jeg ved 
beder for mig, så fyldes mit hjerte med glæde 
og fred.

Søster Tsan

HELBREDT LYTTER 
LYTTERRESPONS FRA KINA
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ET FÆNGSLENDE BUDSKAB 
GUD MØDER INDSATTE I TAIWANS 
UNGDOMSFÆNGSLER GENNEM 
RADIOEN

Manderin kinesisk er uden sammenligning det 
største sprog i verden. Næsten én milliard men-
nesker har det som deres modersmål. Mange 
lever steder, hvor de kristne forfølges, eller hvor 
det er vanskeligt at leve som kristen. Derfor er 
de kinesisk talende områder et hovedsatsnings-
område for Norea Mediemission. Vores samar-
bejdspartner Voice of Salvation arbejder både 
i fastlandskina og på Taiwan, hvor deres studie 
ligger.

For nylig havde de anledning til at lave en lyt-
terundersøgelse i et ungdomsfængsel på Taiwan. 
De blev meget overrasket, da hele 80 af de unge 
mennesker svarede på lytterundersøgelsen! De 
unge indsatte kan lytte til programmet lørdag og 
søndag eftermiddag. Den overvejende del af 
responsen var positiv:

• Selv om jeg kun har lyttet til programmet få 
gange, så har programværten gentagende 

gange ”ramt helt plet” og beskrevet min 
situation ganske nøje.

• Programmet giver mig positiv energi og får 
mig til at tænke grundig over tingene.

• Tak for at I hver weekend giver os vejled-
ning og opmuntring.

• En sætning toner frem i mine tanker: Når jeg 
møder vanskeligheder, må jeg bede til Gud.

• Bed for vores forældre – at de ikke må føle 
sig mismodige og bedrøvede, fordi deres 
børn (unge) sidder i  Juvenile fængslet.

• Tak om I vil bede om, at jeg snart må blive 
løsladt fra fængslet.

POPCORN OG ANDRE LÆKKERIER

Brad Yu står i spidsen for radioarbejdet, der pro-
ducerer forskellige udsendelser på hovedsproget 
mandarin-kinesisk til Kina, bl.a. børneprogrammet 
Popcorn og et familieprogram Our Time (Vor Tid)

Popcorn 
Børneprogrammet henvender sig til de 9-12 åri-
ge, men mange børn bliver hængende og lytter 

med til langt op i teenagealderen.

Programmet er på 15 minutter og består af bibelhi-
storie, fortællinger, hørespil, sang og musik. Eftersom 
alle børn i skolerne oplæres i kommunistisk ateisme, 
og evangelisering og oplæring af børn er forbudt, er 
der et stærkt behov for programmer som ”Popcorn”.

Tak for at i hver weekend giver os 
vejledning og opmuntring

»
«

OUR TIME 
Målgruppen for ”Our Time” er forældre fra 25 års 
alderen og opefter. Da mændene er udearbejden-
de og oftest har lange arbejdsdage, er det mest 
kvinder, som lytter.

Programmet varer 30 minutter og indeholder først 
et kvarter med bibelstudium og derefter et kvarter 
med fokus på familiære emner som f.eks. sundhed, 
ægteskab, forældre og børn, sange m.m.

AWAKE WITH THE ANGELS 
Programmet ”Awake with the Angels” er et 
ungdomsprogram, der fokuserer på at give de kine-
siske unge kristen vejledning og undervisning på en 
spændende og interessant måde.

Programmets hovedperson er en ”engel”, der slår 
følgeskab med de unge og peger på Jesus som 
livets ultimative formål.

KINA ER ET AF NOREAS HOVEDOMRÅDER I DET INTERNATIONALE ARBEJDE. 
NOREA ARBEJDER SAMMEN MED RADIOSTATIONEN ”VOICE OF SALVATION” 
(FRELSENS STEMME), SOM HAR TIL HUSE I HOVEDSTADEN TAIPEI PÅ TAIWAN.

Gud ville det anderledes - han 
helbredte mig fuldstændigt

»
«



JEG KUNNE NÆSTEN IKKE HOLDE TÅRERNE TILBAGE, DA HUN FORTALTE, 
HVAD DER VAR SKET MED HENDE.

Foto: SAT-7

TO ÅRTIER PÅ  
TV-SKÆRMEN

ET HELT NYT LIV
JEG ER HIV-POSITIV. MIT LIV VAR 
MØRKT. JEG GRÆD HELE TIDEN 
OG VIDSTE IKKE, HVAD JEG 
SKULLE GØRE

Med en internetforbindelse er det muligt at se 
SAT-7, uanset hvor i verden, man befinder sig. Ud 
ud over den traditionelle sendeflade, er mange 
mennesker i kontakt med SAT-7 via sociale medier 
som Facebook og Youtube, men SAT-7 er en 
satellitkanal og når de fleste af deres mange seere 
via satellit.

SAT-7 sender i udpræget grad i den vestlige del 
af det, som kaldes 10/40 vinduet (området som 
strækker sig fra den 10-ende breddegrad til den 
40-tyvende breddegrad).

ENORM RÆKKEVIDDE 
SAT-7 når i denne del af verden ud til mere end 15 
millioner mennesker. Regionen er hjem for nogle af 
verdens absolut mest fattige mennesker - alle sam-
men elsket af Gud, men mange af dem uvidende 
om Jesu frelse.

SAT-7, som drives af kristne arabere, er støt vok-
sende og består i dag af 4 kanaler: SAT-7 ARA-
BIC, SAT-7 PARS, SAT-7 KIDS og SAT-7 TÜRK.
Programmerne dækker et bredt spektre af emner, 
som samfundsoplysning, talkshows, evangelisation 
og uddannelse. 

SOCIALE MEDIER 
Hver eneste dag er der mennesker som henvender 
sig til SAT-7 via brev, sms og email, men sociale 
medier som Facebook spiller en stadig større rolle 
i kommunikationen med de mange seere, og hver 
måned er der 1.7 millioner visninger af SAT-7’s 
youtube videoer.

For mange mennesker i denne region, er SAT-7 
den eneste reelle mulighed for at møde Bibelens 
budskab om  næstekærlighed,  Jesus og frelse. 

Jeg hedder Marijan. Jeg er 33 år. Jeg blev gift 
som 13 årig. Da jeg fyldte 15 år, havde jeg 
allerede to børn. Min mand var alkoholiker og 
afhængig af stoffer.

For at kunne betale for stofferne tvang han 
mig til prostitution. Jeg er HIV-positiv. Mit liv 
var mørkt. Jeg græd hele tiden. Jeg var depri-
meret og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre.

HØRTE OM JESUS 
En dag satte jeg mig ned og tændte for 
fjernsynet. Jeg zappede gennem kanalerne 
og fandt SAT-7 PARS. Jeg fik det sådan, at jeg 
bare måtte se denne kanal. Dér hørte jeg om 
Jesus, at han elsker mig, og at han kan frelse 
mig.

Jeg vendte igen og igen tilbage til denne 
kanal. Jeg dedikerede mit liv til denne kanal 
og til Jesus. Jeg fik fred i mit liv og i mit hjerte. 
Jesus tog imod mig, og han elsker mig!

Samme år blev jeg skilt fra min mand. Jeg 
havde Jesus i mit hjerte, og jeg ville ikke være 
prostitueret længere.

LÆRTE JESUS AT KENDE 
Jeg blev senere introduceret til en husmenig-
hed, som jeg begyndte at komme i. Dér mødte 
jeg en kristen mand. Han viste mig Kristi 
kærlighed – efter nogen tid blev vi gift. Han 
elskede Kristus, og lærte mig Jesus at kende.

Siden da er ti medlemmer af min familie kom-
met til tro på Jesus. Nu mødes hele familien og 
ser SAT-7 sammen.

Kilde: SAT-7

Studieværten Essam Nagy, kendt som Mr. Know fra 
programmet ”Why is that?” på SAT-7 KIDS, besøg-
te flygtningelejre for internt fordrevne i Irak.

BEDER OM GUDS TILGIVELSE 
”Jeg troede, at folk ville have det forfærdeligt. 
Børnene savner deres skole og deres venner, det 
er sandt, men samtidig er de så fulde af håb,” 
fortæller Essam Nagy, som blandt andet talte med 
børnene om ISIS.

”En af de store børn sagde: ’Jeg vil aldrig søge 
hævn for, hvad de har gjort mod mig; i stedet vil 
jeg bede om, at de må opleve Guds tilgivelse i 
deres hjerter.

JESUS ELSKER MIG 
Børnene i flygtningelejrene var meget glade for at 
møde Essam Nagy. Han blev helt overvældet over 
den modtagelse, han fik.

Han interviewede nogle af de unge mennesker om 
det de havde været igennem, da deres samfund 
blev angrebet.

Essam Nagy interviewede blandt andet Miriam, 
der er 11 år gammel.

”Jeg kunne næsten ikke holde tårerne tilbage, da 
hun fortalte, hvad der var sket med hende. Da inter-
viewet var færdigt, græd jeg.”

Da han spurgte Miriam, om hun var vred på Jesus 
for det, hun havde lidt, svarede hun:

”Jeg ved, at han elsker mig, for han har ladet mig 
blive sammen med min familie, ikke én af os blev 
kidnappet eller solgt.”

Overraskende nok, var det Miriam, der opmuntre-
de Essam Nagy, idet hun sagde:

”Græd ikke for os. I giver os håb på skærmen. Nu 
er det vores tur til at give jer håb.” 

Kilde: SAT-7

PIGEN SOM TILGAV ISLAMISK STAT

EN KÆMPEMÆSSIG MISSIONSSTATION, 
I HJERTET AF MELLEMØSTEN

I giver os håb på skærmen, 
nu er det vores tur til at give jer håb

»
«



D. 1. september 2008 startede Norea med at 
sende radioprogrammer på internettet. I starten 
sendtes der 3 timer om formiddagen og 5 timer 
om eftermiddagen. I dag kan du høre radio med 
kristent indhold hele dagen fra kl. 6.00 til kl. 03.00 
om natten.

Programmerne kommer forskellige steder fra. Ud 
over de udsendelser der produceres af Noreas 
medarbejdere, kommer en del af udsendelserne fra 
de kristne lokalradioer rundt om i landet.

Norea WebRadio har en meget varieret program-
flade med bl.a. musikprogrammer, bibelundervis-
ning, temaudsendelser, andagter, prædikener og 
interviews.

I forhold til at sende via FM er der store fordele 
ved at sende på nettet. Der er ingen geografiske 
begrænsninger, og der skal ikke søges om sen-
detilladelse. Man kan lytte, uanset om man sidder 
hjemme ved sin internetradio/computer, eller hvor 
man er, bare man har sin smartphone i nærheden. 
Da ca. 94 % af den danske befolkning har adgang 
til internettet (Kilde: Danmarks statistik), er der ikke 
mange, der ikke kan benytte denne mulighed.

Norea vil gerne være med til at bringe evangeliet 
om Jesus Kristus som verdens frelser ud til hele 

verden, også til vort eget land, og med Norea 
WebRadio er der givet mulighed for at nå hele 
den danske befolkning.

Man kan finde Norea WebRadio på hjemmesiden 
www.norea.dk, hvor der også er en programover-
sigt og en kort forklaring til ugens programmer.

En lytter fra Fyn skriver: Mange tak for ”Dagens 
dryp”, som er en stor hjælp til at starte dagen 
med, og opmuntrer til at tage Jesus med os i hver-
dagens strid. Særlig tak for programmet ”Hvad 
siger Bibelen” (Bibelundervisning med Hans Erik 
Nissen – red). Det betyder alt for mig. Jeg lider af 
depressioner og kan undertiden få hjælp af blot 
en enkelt sætning. Det skete en dag hvor det lød til 
mig: ”Gud indestår for dig”. Det fyldte mig med en 
stille glæde i flere dage.

Det betyder alt for mig. Jeg lider af 
depressioner og kan undertiden få 

hjælp af blot en enkelt sætning

»
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Igennem mere end 10 år har mere end 9 ud af 
10 danskere haft mobiltelefoner. I dag er det kun 
2 % af befolkningen der ikke har en mobiltelefon 
og antallet af smartphones stiger i disse år meget 
hurtigt. Det betyder, at der i dag er langt flere mu-
ligheder for at se på, lytte til og læse godt kristent 
indhold. 

SMS 
I Norea sender vi korte tankevækkere (super kort 
tankevækkende andagt), nyheder og bedeemner 
ud på SMS med jævne mellemrum. Hvis du ønsker 
at modtage en af disse, så send os en SMS på 
5242 5282, med beskeden:

”Tankevækker” - hvis du ønsker en ugentlig lille 
andagt

”Nyheder” - hvis du ønsker at få tilsendt nyheder 
fra Norea på SMS (ca. en gang månedlig)

”Bede-SMS” - hvis du ønsker vores ugentlige 
bedeemne tilsendt

PODCAST 
I dag sker mere end en tredjedel af al musik-
aflytning via streaming (Spotify o.l.), men på 
radioområdet er udviklingen endnu ikke så langt 
i Danmark, specielt ikke når vi taler tidsforskudt 
lytning.

Selv om podcast har eksisteret i mange år, lever 
det stadig en nichetilværelse i skyggen af traditi-
onel flow-radio. Men ifølge medieforsker Dennis 
Christensen fra Danmarks Radio, kan podcast stå 
på tærsklen af et mindre gennembrud. Podcast har 

i USA været igennem en rivende 
udvikling.

I Norea podcaster vi pt. 
vores to største serier: 
”Vejen gennem Bibelen” 
og ”Guds ord er levende” 

(læs mere om det på 
LYSETogLIVET.dk). 
Og vi har planer om 
at podcaste endnu 
flere serier i 2016. 

PODCAST & SMS
MEDIEMISSION ER MISSION I 
KONSTANT UDVIKLING

DANMARK HAR BRUG FOR JESUS
LYT TIL GUDS ORD, BÅDE DAG OG 
NAT, MED NOREA WEBRADIO

LYSET & LIVET

Ja, du læste faktisk rigtig. Det vil tage dig mere 
end ét helt år at lytte dig igennem det alt sam-
men, hvis du brugte alle dine vågne timer på, 
at lytte til indholdet på siden. 

Der bliver hentet ca. 350 lydfiler på vores ser-
ver hver dag. Internettet og en sådan service 
har givet os mulighed for at nå langt længere 
ud end vi kunne tidligere ved at sende bånd og 
CD’er med posten. Hvis vi i dag skulle sende 
denne mængde lydfiler ud på CD’er til bruger-
ne, så ville det koste os over 20.000,- kroner i 
porto hver uge – hertil kommer så produktion 
af CD’er, kuverter/emballage og mandetimer 
til at håndtere det.

Indholdet spænder meget bredt fra korte an-
dagter over prædikener og bibeltimer til mere 
”tunge” teologiske foredrag og undervisning. 
Den store bredde og variation i indholdet gør, 
at der er noget at komme efter, uanset alder. 

Noreas flagskib – over 2.200 afsnit af Vejen 
gennem Bibelen (VGB) kan du finde på 
LYSETogLIVET.dk og dermed har du en gen-
nemgang af hele Bibelen på lyd. De to stem-
mer bag er Jens Olsen og Jørgen Skydstofte.  
Blandt de mange andre stemmer du finder 
på siden, finder du også tidligere bibelskole 
forstander Hans Erik Nissen og sognepræst 
Johnny Søndberg-Madsen, som begge også 
har produceret langt over 1.000 lydfiler hver.

DU KAN FINDE MERE END 13.000 
LYDFILER PÅ LYSETOGLIVET.DK



NOREA MEDIEMISSION 
Porsevej 6, 6100 Haderslev 
Email: info@norea.dk 
www.norea.dk 
Tlf: 42 52 11 00

MEN KAN JEG GØRE EN FORSKEL?
MANGE GÅR RUNDT MED DEN FEJLAGTIGE ANTAGELSE, AT DERES BIDRAG 
IKKE GØR EN NÆVNEVÆRDIG FORSKEL. SANDHEDEN ER, AT HVER ENESTE 
GAVE, VI FÅR, GØR OS I STAND TIL AT NÅ ENDNU FLERE MENNESKER MED 
ORDET OM JESUS.

Hvis vi skal lykkes med at nå ud til verdens ende, 
med ordet om Ham som er Vejen, Sandheden og 
Livet, så er der to ting som er afgørende vigtige - 
bøn og økonomi.

Du har uden tvivl hørt det før,men der er en grund 
til, at vi ønsker netop din hjælp, støtte og forbøn.

45.000 DØDE 
Hver dag dør rundt regnet 45.000 mennesker, 
uden nogensiden at have hørt om Jesus og hans 
frelse. Disse mennesker har aldrig fået den mulig-
hed, som vi her i Danmark ofte tager for givet, nem-
lig muligheden for at tage imod Jesus som frelser. 

At nå ud til disse mennesker én efter én, virker som 
en uoverkommelig og umulig opgave. Via medier 
som radio, tv, og internet er vi i stand til at nå ud til 
millioner af mennesker på samme tid, med relativt 
små økonomiske omkostninger.

Men omkostningerne er der, både de økonomiske 
og de menneskelige. Flere af vore partneres ansatte 
går på arbejde med livet som indsats, og for nogen 
af dem har kaldet til at bringe Guds ord ud i æte-
ren, betydet forfølgelse, udstødelse og endda død.

BØN 
Alle, både børn og voksne kan bede og lægge 
mediemissionsarbejdet over i Guds stærke hænder. 
Det arbejde som mennesker verden over lægger i 
at sprede Guds ord, er afhængig af Guds velsig-
nelse og nåde. Vi kan kun så og vande - det er 
Gud, der må give væksten Derfor er bøn en forud-
sætning for overhovedet at tale om mission. 
 
Norea udgiver hvert halve år en bedefolder, hvor 
du kan læse relevante bedeemner og sammen med 
andre- eller alene, lægge dem frem for Gud.

 
EN HÅNDSRÆKNING 
Vil du bringe Norea en økonomisk håndsrækning? 
Når vi stiller dig det spørgsmål, så er det fordi 
netop dit bidrag kan være afgørende for hvorvidt et  
program kan blive produceret eller transmitteret.

Et radio program af 15 minutters varighed koster i 
eksempelvis Indien, 1100 kroner for produktion og 
transmission. 

Vil du være med til at sikre produktion og transmis-
sion af 1, 2 eller flere fremtidige programmer?

HVORDAN 
Der er mange måder, hvorpå du kan give til 
Norea. Ønsker du at komme med i en fast giver-
ordning, så er det til stor glæde og gavn i vores 
fremtidige arbejde.Det kan gøres ved at oprette et 
gavebrev eller ved at tilmelde sig betalingsservice. 
 
Læs mere om støttemuligheder 
på gaver.norea.dk


