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Når jeg læser om forholdene i Cambodja, sidst 
i 70’erne, løber det mig koldt ned af ryggen, og 
for det indre øje kommer der grufulde billeder og 
beretninger frem. Mennesker der råber om hjælp 
og nåde, men som ikke finder det. Der er øjne der 
spejder sig trætte efter redning og hjælp, men som 
ikke finder redning. Desværre var det ikke kun under 
de Røde Khmers regime i Cambodja, at mennesker 
blev forfulgt og tortureret – det sker også i dag mange 
steder på jorden.

Da vi den anden dag i Noreahuset læste nogle vers 
i Salme 119 til andagt, var der nogle af de samme 
klange, som blev slået an: ”Mine øjne stirrer sig 
trætte efter din frelse og efter dit retfærdige ord.” (Sl. 
119,123). Salmistens undrer sig over, at Gud ikke 
griber ind over for ”undertrykkerne”. Og han spejder 
efter Guds indgreb, efter Guds frelse og efter Guds 
retfærdige ord. Udtrykket der bruges her er meget 
stærkt: han stirrer til øjnene fejler og holder op med 
at fungere.

MEN selv om der er denne klang af håbløshed og 
næsten forgæves venten på redning, så er der i Salme 
119 også en klar grundklang af tillid til Herren. Og 
når vi stirrer efter Herrens frelse, spejder vi ikke 
forgæves – selv om øjnene kan blive trætte.

Midt i verden med nød og rædsel er vores opgave, 
at hjælpe mennesker til, at spejde i den rigtige 
retning for at finde hjælp og frelse. Nogle steder i 
verden har hverdagen samme karakter som under Pol 
Pots rædselsregime, andre steder er det fattigdom, 
arbejdsløshed og sult som er hverdagen og for atter 
andre er det overgreb, vold og udnyttelse, som får 
øjnene til at spejde og råbe efter hjælp. 

En 38 årig kvinde fra Cambodja skrev for nogle 
måneder siden: ”Jeg er en kvinde som havde mistet 
håbet, men jeg fik håb gennem jeres program og nu 
har jeg et godt liv sammen med Gud.” Og hun føjer 
til: ”Jeg vil begynde at fortælle om jeres program i 
andre landsbyer.” Hun havde fået øjnene rettet ind 
på Guds ord – hun fortæller videre: ”Før jeg tog imod 
Jesus, var mit liv meget vanskeligt, for jeg var blevet 
skilt og skulle opfostre to børn alene. Jeg arbejdede 
et par år i nabolandet Malaysia for at tjene penge til 
hjælp for mine børn, men måtte vende hjem. Og her 
mødte jeg så Guds kalden af mig . . . ”
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NoreaNyt ser anderledes ud end det plejer, men bare rolig, det er meningen.
Håbet og tanken med denne reviderede udgave af NoreaNyt er at give dig, som 
læser bladet, en bedre læseoplevelse.

Du vil i denne udgave se, at der er væstentlig mere luft omkring teksten 
og at bladet som helhed virker mere letlæseligt og imødekommende - det er 
ihvertfald tanken med det. Har du ris eller ros til bladet, så vil vi hjertens gerne 
høre fra dig. Du kan skrive en mail til jn@norea.dk eller ringe på 42 52 11 00.

Den overvældende gave som LMH-elever sidste år indsamlede til Norea, er 
blevet fordelt på 3 meget forskellige projekter. Pengene har gjort det muligt at 
søsætte et nyt radioprogram i Serbien, en ny App til flygtninge, samt sikre den 
fortsatte produktion af radioprogrammer til kinesiske børn. Du kan læse mere 
om disse projeter på: www.norea.dk/nyheder.

Norea får, i midten af april, besøg af Soner Tufan som er leder af den kristne 
radio-kanal,  Radio Shema, i Ankera. Sonos vil holde 6 møder rundt om i lan-
det, hvor han vil fortælle om det spændende arbejde han er en del af,  og om 
den vækst der er i arbejdet med kristen radio i Tyrkiet.

Aktuelt

Økonomi
I 2016 nåede vi ikke helt indsamlingsmålet, men årsresultatet blev alligevel et 
lille plus, fordi der var nogle ekstraordinære besparelse på udgiftssiden i 2016. 

Sammen gør vi en forskel i mange menneskers liv – tak for trofast støtte og 
forbøn. 

Vi er desværre kommet noget bagud i forhold til budgettet allerede i løbet 
af de første to måneder. Gavebudgettet for februar var på 235.000 kroner og 
vi har modtaget 185.000 kroner. Gavebudgettet er på 3,2 millioner kroner for 
hele året – det er mange penge, men hver en krone gør en rigtig stor forskel, 
fordi vi med radio og TV når ud til mange på én gang.

Lyttere og seere har brug for din forbøn og støtte – en stor del af dem har 
ikke et missionshus eller en kirke de kan komme i!

4 Tæt på hverdagens problemer

6 Sådan støtter du mediemission

5 Situationen i Cambodja

7 Radiomission i Cambodja

9  Abort-tema gjorde indtryk
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Tæt på

”Min far døde, da jeg var to år gammel, 
og siden da har jeg boet alene med min mor. 
Jeg har fire ældre søstre, som allerede er gift, 
så jeg er den eneste, som stadig er single. Tid-
ligere elskede min mor mig højt, men nu har 
hun forandret sig, og jeg ved ikke hvorfor. I 
sidste måned slog hun mig med både en kost 
og en sko, mens andre folk så på. Jeg følte 
mig virkelig skamfuld og skuffet over hende, 
og jeg fik også problemer med min svoger. 
Derfor flyttede jeg hen til min kirke.

Dette, som jeg fortæller nu, har jeg aldrig 
før fortalt til nogen (andre end min mor). 
Men for fire år siden forsøgte min svoger at 
øve seksuel chikane mod mig. Jeg fortalte det 
ikke til nogen. Jeg prøvede blot at holde mig 
væk fra ham. Endelig, efter at der var gået to 
år, fortalte jeg det til min mor, og hun lod 
mig flytte hen til min kirke, som ikke ligger 
langt fra mit barndomshjem.

Selvom jeg ikke bor hjemme længere, spi-
ser jeg altid frokost og aftensmad sammen 
med min mor. Men i det sidste halve års tid 
har jeg ikke haft lyst til at tage hjem. Jeg fø-

ler, at min mor hader mig, for hun skændes 
altid med mig foran andre folk, og jeg ved 
ikke hvorfor. Jeg har prøvet at tale med hende 
om det, men hun siger ikke noget. En dag 
spurgte jeg hende: ”Hvorfor holder du ikke 
af mig længere? Hvorfor elsker du mig ikke 
som før?” Hun svarede: ”Du er gammel nok 
til at klare dig selv, og du har ikke behov for 
at have mig rundt om dig. Desuden så har 
min tredje datter brug for min hjælp, og at 
jeg tager mig af dem.”

Jeg har det virkelig ikke godt, når jeg tager 
hjem til min mor. Vil I godt bede for mig?”

To uger senere ringede Marany til kon-
toret igen. Nu var hendes stemme glad, 
og hun sagde:

”Jeg er meget glad nu, for jeg har indset, 
at alle mine tanker og forestillinger omkring 
min mor var forkerte. Hun elsker mig stadig 
og har omsorg for mig. Det var mig, der tro-
ede, at hun var holdt op med at elske mig, 
derfor følte jeg stor afstand til hende, og jeg 
troede, at hendes kærlighed til mig var væk. 

hverdagens   
  problemer

Bøn gør en forskel! Det kan godt være, at en given sitution ikke forandres, men bøn 
kan ændre holdningen til en situation. TWR Cambodia modtog et telefonopkald fra en 
trofast lytter - Marany på 24 år - hvis holdning blev forandret gennem bøn.
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Fra 1975-1979 blev Cambodja holdt i et jerngreb af 
de  røde Khmers regime, og det anslås, at 2 millioner 
mennesker mistede livet. Kristne, religiøse ledere og 
intellektuelle blev slagtet i tusindvis, hvilket efterlod 
landet i en tilstand af kaos i de følgende  årtier.

Ligesom mange andre lande, har Cambodja sin 
del af sociale problemer. Nogle af landets største 
udfordringer er: Seksuel udnyttelse af unge piger og 
kvinder; Hiv/aids; høj forekomst af analfabetisme og 
fattigdom. 

Mere end halvdelen af befolkningen i Cambodja er 
under 24 år gamle og hårdt mærkede af fattigdom, 
mangel på uddannelse og tab af familiemedlemmer. 
Cambodja har den højeste rate af forladte børn i 
Sydøstasien.

Gennem en kombination af FM-radio-programmer 
og opfølgning ’på jorden’, forsøger TWR at tage sig 
af kvinder, unge og børn i Cambodja. Selvom der 
ikke findes et formelt postvæsen, finder mere end 
1000 lytterbreve vej til TWRs kontor hver måned.

SITUATIONEN I CAMBODJA

Men nu kan jeg se, at min mor er enke, og at 
hun virkelig har brug for nogle nær ved, og at 
det er derfor, at hun altid passer børnebørne-
ne hjemme, selvom hun er meget træt. Jeg er 
efterfølgende begyndt at bruge mere tid sam-
men med hende, og jeg ringer oftere til hende 
for at høre, om hun er ok. Hun virker gladere, 
nu hvor hun ved, at jeg også har omsorg for 
hende. Jeg takker Gud for dette, og jeg vil også 
gerne takke jer for at have lyttet til mig og op-
muntret mig til at handle anderledes end før. 
Tak fordi I lyttede til mit problem. Må Gud 
velsigne jer og jeres arbejde. 
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SÅDAN KAN  du 
STØTTE MEDIEMISSION

DER ER RIGTIG MANGE MÅDER AT GIVE TIL MEDIEMISSSIONSARBEJDET PÅ.

PÅ NOREAS HJEMMESIDE:

norea.dk 

kan du under punktet ‘tag del i arbejdet’ 
se hvor nemt det er at give en gave via 

Online Donation, MobilePay, Betalingsservice eller Gavebrev.

Rigtig mange mennesker er afhængige af, at Norea fortsat 
kan sprede evangeliet 

via radio, TV og internet. 
 
 

HJÆLP OS MED AT NÅ DISSE MENNESKER I TIDE
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Flere unge kristne – som var villige 
til at blive uddannet i oversættelse, 
produktion og studierelateret arbej-

de – er udvalgt som teamledere.
TWR Cambodja arbejder sammen 

med præster, lokale frivillige, og koor-
dinatorer, som administrerer de mere 
end 300 lyttergrupper i landsbyer fordelt 
over hele Cambodja. De distribuerer 
også radioer, højttalere og SD-kort.

Et af TWR Cambodjas vigtigste ini-
tiativer er målrettet nationens børn og 

Mediemission  i 
Cambodja
TWR begyndte sit missionsarbejde i Cambodja i 
år 2000 med henblik på at producere programmet 
Kvinder med Håb på Khmer - og Norea var med helt 
fra starten. Programmets mål var at dele Guds kær-
lighed med de cambodjanske kvinder.

 DANMARK CAMBODJA

Areal: 42.434 km2 176.515 km2

Befolkningstal 5,63 mill. 14,8 mill.

Gennemsnitlig 
levealder 79,4 år 71,9 år

Analfabetisme  1 % 21,65 %

BNP 295,1 mia. $ 18,05 mia. $

STATISTIK: HTTPS://WWW.WOLFRAMALPHA.COM
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unge. Mere end halvdelen af be-
folkningen er under 24 år, og 
mange lever i fattigdom.* Det 
kan være vanskeligt at få en ud-
dannelse, og mange foretrækker 
at lære gennem mundtlig for-
midling, såsom historiefortællin-
ger og sange. Derfor producerer 
TWR programmerne: ’Happy 
Children’s Garden’ (Glade børns 
have) og ’Stories of a Potter’ (En 
pottemagers historier), med det 
mål at tage vare på landets unge 
generation.

’Glade børns have’ er en ugent-
ligt serie med bibelhistorier for 
børn i alle aldre. Hvert program læ-
rer børnene om livet generelt, men 
tager også fat på bibelske traditioner, 
skikke, kultur og geografi i Israel, så 
børnene får et større og mere kom-
plet kendskab til Skriften. Gennem 
disse programmer kan lytterne lære 
sange, som bliver sunget af børn i de 
kirker, TWR-teamet har besøgt. De 

kan også vinde præmier ved at sende 
korrekte svar på spørgsmål om da-
gens fortælling.

’En pottemagers historier’ er et 30 
minutters program til den del af det 
cambodjanske samfund som fore-
trækker at lære ved at lytte.

Gennem en kombination af ra-
dioudsendelser, personlige besøg 
og opfølgningsarbejde, leder TWR 

*IFØLGE OPERATION WORLD, 7. UDGAVE

Cambodja nænsomt mennesker til 
den helbredende kærlighed i Jesus 
Kristus.

Disse programme er selvfølgelig 
langt fra de eneste, som bliver sendt 
på kanalen. Programmer som ’Vejen 
gennem Bibelen’, og ’Kvinder med 
Håb’ når også ud til det cambodjan-
ske folk. 

Kaffetørstig ? 
 
Nu kan du forkæle dig selv med 
et helt nyt krus, og samtidig støtte 
mediemissionen. 
Fåes i 5 forskellige varianter.

Se mere på 
noreashop.dk

STØT NOREA 
VIA MOBILEPAY 
 
Du giver en gave ved 
at overføre et beløb til 
mobilnummer: 

42 52 05 00
Husk at skrive dit navn 
og telefonnummer i 
besked-feltet, så vi 
kan se at gaven 
er fra dig.
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Abort-tema 
gjorde indtryk
Et “Kvinder med Håb”-program om emnet abort, har gjort stort indtryk på mange af kanalens lyttere. 
Her kan du møde 3 kvinder, for hvem dette program vendte op og ned på deres liv.

ABORT-RATEN 
I CAMBODJA:

28 aborter pr.
100 levendefødte*

 

*HTTPS://WWW.RESEARCHGATE.NET/PUBLICATION/272076359_ABORTION_INCIDENCE_IN_CAMBODIA_2005_AND_2010
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Mit navn er Konthea, og jeg er 
33 år gammel. Jeg bor i Poi 
Pet i Bantheay Meanchey 

provinsen. Da jeg hørte jeres pro-
gram om abort, blev jeg dybt berørt, 
og jeg græd. Jeg er alenemor med en 
datter. Min mand har ladet sig skille 
fra mig. Nu er jeg gravid igen, den-
ne gang med en mand, som er gift 
med en anden. Mange gange har jeg 
tænkt, at jeg ikke kan beholde dette 
barn, og at jeg må gøre en ende på 
dets liv. Men efter, at jeg havde hørt 
jeres program om abort, græd jeg. Jeg 
skammede mig, for jeg vidste, at hvis 
jeg ikke havde hørt det program, så 
ville jeg have fortsat med at forsøge at 
slå min baby ihjel. Nu har jeg ændret 
mening. Jeg vil beholde min baby, og 
jeg har sagt til babyen i min mave: 
”Jeg er så ked af, at jeg ikke ønskede, 
du skulle blive født. Jeg lover, at jeg 

vil gøre alt for dig fremover, også 
selvom jeg oplever vanskeligheder.”

Nu ønsker jeg også, at Jesus virke-
lig lever i mig, og at han vil beskytte 
mig og min baby og hjælpe os ud af 
denne vanskelige situation. Jeg tak-
ker virkelig ”Kvinder med Håb”-pro-
grammet for at have bragt mig håb 
og Guds Ord. Efter at jeg har lyttet til 
det tre-fire gange, har Gud talt til mit 
hjerte, og jeg ønsker virkelig, at Jesus 
vil rense mig for al synd og give mig 
håb og fred i ham. Vil I bede for mig 
og min baby, 
at babyen må 
være sund og 
rask, og at jeg 
må vokse som 
kristen, for det 
at tro er stadig 
helt nyt for 
mig. Chum 

Konthea

Mrs. 
Sochea
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Jeg hedder So-
chea og bor 
i Prey Veng 

provinsen. Jeg er 
ny lytter til ”Kvin-
der med Håb”-
programmet, jeg 
har kun hørt det 
tre-fire gange, men 

jeg synes, at det er godt at lytte til. En 
dag, da jeg lyttede var emnet abort. 
Det fik mig til at tænke på sidste 
gang, jeg var gravid. Barnet var uøn-
sket, så jeg prøvede gang på gang at 
fjerne det, men det lykkedes ikke. Så 
til sidst fik jeg en søn, og han er sund 
og rask. Det, som især talte til mig 
i programmet, var, at jeg har lov til 
at tilgive mig selv, for hvad jeg gjor-

Han prøvede 
at slå mig 
i maven, 
for at få 
mig til at 
abortere.

de, fordi jeg angrer det. Jeg har også 
lært, at Gud vil tilgive mig det, som 
jeg har gjort i fortiden. Nu føler jeg 
fred, både med mig selv og med Gud, 
fordi jeg ved, at Gud vil tilgive mig 
mine synder, og jeg har lov at tilgive 
mig selv. Jeg takker Gud for at have 
gjort det muligt for mig at høre dette 
program, for jeg ved, at det ikke var 
tilfældigt.

Hej! Mit navn er Pov Soken, og 
jeg ringer fra Kampong Thom 
provinsen. Jeg er meget glad 

for, at I besvarede mit opkald. Jeg 
fik jeres telefonnummer ved at lytte 
til ”Kvinder med Håb”-programmet 
(KmH) på en usb, som jeg fik, da 
jeg mødte medarbejderne fra bør-

neprogrammet ”Happy Childrens 
Garden”. KmH er et godt program, 
og jeg bliver meget opmuntret af det. 
Jeg lytter faktisk ikke til det alene, for 
jeg indbyder altid mine naboer til at 
komme og lytte med. Nogle af dem 
er kristne, andre er ikke. Jeg vil gerne 
fortælle jer et vidnesbyrd om min 
søn. Da jeg var gravid med min søn, 
ønskede min mand ikke, at jeg skulle 
beholde ham. Han prøvede at slå mig 
i maven for at få mig til at abortere. 
Jeg bad meget, og Gud var god og 
passede på os, og nu er han en sund 
og rask dreng.  Min mand er kristen, 
men hans åndelige tilstand er blevet 
dårlig, da han har fået en ven, som 
altid inviterer ham til at drikke. Bed 
om at min mand må komme tilbage 
til Gud, og bed om, at min familie 
må få lov at opleve glæde. 

Chum 
Konthea
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Afsender:
Norea Radio Danmark
Porsevej 6
DK - 6100 Haderslev

over alle grænser
REAN

MedieMission

Bøn er rygraden i Kvinder med Håbs arbejde, som Norea Med-
iemission støtter i Cambodja, Etiopien, Albanien, Turkmeni-
stan og Kirgisistan. Der udgives hver måned en bedekalender, 
hvor der bliver sat fokus på forskellige emner.

Bedekalenderen udkommer på mere end 85 forskellige sprog, 
og 50.000 kvinder og mænd over hele verden bruger den. De 
beder for det samme emne hver dag.

Norea udgiver bedekalenderen på dansk og sender den gratis 
ud på mail eller med posten. Vi sender godt 400 bedekalen-
dere ud hver måned.

Bestil bedekalenderen ved at ringe på 4252 1100 eller  skrive en 
mail til info@norea.dk


