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Vi har netop hørt fra vores 
kristne søster, lkjsdælkfjdsælkf, 
som bor i lkdsjfasdklstan i 
Centralasien. Lkjsdælkfjdsælkf er 
under enormt pres fra kdsfja og 
lojfjjffaiei. Hendes telefon bliver 
aflyttet og kjfljjkjll følger efter 
hende og hendes familie hver gang 
de forlader huset.

Det er ikke altid let for os her på redaktionen at fortælle om vores seere og lytteres liv. 
Meget af det materiale, vi modtager, er nemlig hemmelig-stemplet og derfor vanskeligt 
at videregive til jer.

Det sted vi 
ikke taler om

Ofte ville jeg ønske, at jeg kunne dele 
disse beretninger og vidnesbyrd med 
jer, fordi det kunne give jer en stør-
re forståelse for den situation, vore 
mange lyttere og seere står i. Jeg ville 
også ønske at jeg kunne dele nogle 
flere billeder, af disse kære kristne sø-
stre og brødre. Men det kan jeg ikke.

Mange af dem lever et liv som vi end 
ikke kan prøve at sætte os ind i. Et 
liv hvor frygt, trusler, overvågning, 
enorme bøder, vold og fængsel er vir-
kelighed.

Folk fra disse lande hører vi ikke fra 
hver dag, langt fra. Faktisk er der er 
lange perioder hvor vi intet hører fra 
disse kristne brødre og søstre.

Det er ofte lettere at involvere sig 
i, og føle noget for mennesker, som 
man har et forhold til. Men de men-
nesker, som bor i Centralasien, hø-
rer vi sjældent fra, og det kan derfor 
være nærliggende at spørge sig selv: 
”Er min støtte ikke givet bedre ud 
andet steds”.

Men disse mennesker har - om no-
gen - brug for, at vi fortsætter med 
at transmittere Guds ord.

Størstedelen af de troende i disse 
lande er førstegenerations kristne, 
som har hårdt brug for oplæring 
i den kristne tro. Under det kom-
munistiske styre var det forbudt at 
tro, hvilket resulterede i en næsten 

fuldstændig udryddelse af kristen til-
stædeværelse i denne del af verden. 
Derfor er der heller ingen kristen arv, 
som kan videregives fra bedsteforæl-
dre til forældre til børn.

Det lille frø, som er blevet plantet i 
nogle centralasiateres hjerter, har ual-
mindeligt trange kår. Myndigheder 
overvåger folk mistænkt for at være 
i besiddelse af kristent materiale, og 
de lukker kirker. Samtidig står islam 
utrolig stærkt i Centralasien og eks-
tremistiske grupper som IS vinder 
stadig mere frem i flere centralasiati-
ske lande.

/Jesper

Porsevej 6, 6100 Haderslev
Telefon: 42 52 11 00
info@norea.dk
www.norea.dk

Budskabet om Jesus skal ud til alle men-
nesker - også dem, der bor i lande, hvor vi 
ikke kan drive mission i traditionel forstand. 
Medierne: Radio, TV, internet og mo-
biltelefon når ind! Vi støtter evangeliske og 
humanitære medieprojekter i Danmark, 
Tyrkiet, Kina, Indien, Indonesien, Cam-
bodja, Kirgisistan, Turkmenistan, Albanien, 
Etiopien og Eritrea samt TV-projektet SAT-7 i 
Nordafrika og Mellemøsten.

NoreaNyt udkommer 2 gange årligt og 
sendes gratis til alle interesserede. 
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Hvis du ønsker at overføre en gave til 
Norea Mediemission skal du bruge føl-
gende kontooplysninger:
Reg nr.: 1551 Konto nr.: 0005165989

Når talen falder på politikeres valgløfter, så møder 
man ofte udtrykket, at der kan være ”langt fra ord til 
handling”. Sagen er jo, at mange valgløfter af den ene 
eller anden grund aldrig bliver ført ud i livet. Så når 
vi siger, at der er ”langt fra ord til handling”, så mere 
end antyder vi, at vel har du sagt dette eller hint, men 
vi tror ikke så vældig meget på det, før vi ser dig føre 
det ud i livet. Det kan være nemt i en valgkamp at give 
løfte om dette eller hint, men når tingene skal føres 
ud i livet, så viser verden sig måske mere kompleks 
end antaget i valgkampen, eller den virkelighed, at 
pengene kun kan bruges én gang, bliver pludselig 
barsk realitet. Dybest set handler det om troværdighed 
og evnen til at føre løfterne ud i livet.
Når jeg ser på mange af de lande og folkegrupper, 
vi arbejder iblandt, ja, så ville jeg ønske, at vi havde 
mulighed for gennem vore handlinger at ændre på de 
fysiske og psykiske livsvilkår for vore mange lyttere 
og seere. Vi kan gennem undervisning om sygdoms-
forebyggelse, hygiejne, børneopdragelse, familierela-
tioner osv. være med til at sætte en forandring i gang. 
Selv om jeg kunne ønske, at vi hurtigt kunne hjælpe 
dem ud af fattigdom, sygdom, dårlige levevilkår og 
dårlige sociale mønstre, så oplever vi alligevel igen og 
igen, at ordene fra vores radio- og TV-programmer 
forandrer menneskers liv på en helt fantastisk måde.
I dette nummer af NoreaNyt kan du læse nogle be-
retninger om de forandringer, som radio- og TV-
programmer kan skabe i menneskers liv – hvordan 
et menneskes indstilling kan forvandles fra had til 
kærlighed.
I Bibelen i Romerbrevet kap. 10 vers 13 læser vi: 
”For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frel-
ses”. Dette er kraftfulde ord, som er blevet fulgt op 
af handling: Jesu stedfortrædende død på korset! Når 
disse eller lignende ord, gennem Helligåndens arbej-
de, finder vej til menneskers hjerter gennem radio-
programmer, TV-programmer eller tekster på sociale 
medier, så skaber det radikale forandringer. Talrige 
mails, breve, SMS’er osv. fra lyttere og seere vidner 
om den forvandling, der sker, når et menneske hører 
evangeliet – det skaber et evighedshåb, som forvand-
ler dette menneske. 
Vi har brug for din hjælp til at videregive evangeliet, 
så de kan høre, komme til tro, og påkalder Ham! 
Din forbøn og støtte gør det muligt, at vi, sammen 
med gode lokale medarbejdere derude, kan tale disse 
livsforvandlende ord ind i menneskers liv.

Ole Sørensen
Daglig Leder
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NY samarbejdsaftale i Tyrkiet

Tyrkiet, som var hjemsted for mange af de første 
kristne menigheder, og som lægger jord til man-
ge af bibelens fortællinger, er i dag så godt som 
blottet for kristen tilstedeværelse. 

For omkring 100 år siden var 32 % af den tyrki-
ske befolkning *kristne, men en enorm udrens-
ning og forfølgelse fjernede enhver form for kri-
sten tilstedeværelse i landet, og i dag menes færre 
end 5000 tyrkere at være evangeliske kristne

Tyrkiet er unået

Norea har gennem længere tid været optaget af 
tyrkere som folkegruppe, fordi det er et af ver-
dens mindst nåede folk. Derfor har vi gennem 
flere år arbejdet sammen med Radio Shema - nu 
kaldet: Shema Media Group (SMG) i forbin-
delse med en række mindre medie-projekter.

For Norea er det vigtigt at arbejde tæt sam-
men med lokale folk eller organisationer, 
fordi det er de lokale kristne, som ken-
der folkets kultur, sprog, traditioner, ud-
fordringer og problematikker indefra.  
Radioprogrammer, video, facebookopslag og 
andet medierelateret arbejdet har vanskeligt 
ved at nå frem til folks bevidsthed, sind, tanker 
og hjerter, hvis ikke det er produceret af lokale, 
for lokale. 

Samarbejdspartnere i Tyrkiet

Norea har gennem flere år støttet kristent TV 
i Tyrkiet, idet vi er partnere med SAT-7 og de-
res tyrkiske kanal, SAT-7 Türk. Men da store 
dele af den tyrkiske befolkning også er flittige 
radio-lyttere, har det ligget os på sinde også at 
blive mere involveret i mediemission via tyrkisk 
radio.

I SMG er de optaget af, at det kristne budskab 
når ud til lytterne. Derfor spiller de meget kri-
sten musik på radioen. Herhjemme i Danmark 
har vi i hundredevis af gode gamle sange og sal-
mer at vælge imellem, når der skal synges til 
et møde. I Tyrkiet ser det helt anderledes ud. 
Grundet udrensningen af kristne i landet, fin-
des der ikke meget kristen tyrkisk musik - hver-
ken nye eller gamle sange - og derfor er meget 
af det, de bruger i radioen, engelsk.

Produceret af lokale, for lokale

SMG har stort fokus på, at andagter og talepro-
grammer er relevante for lytteren og er produ-
ceret af tyrkere for tyrkere. Den lette og hurtige 
måde at lave en mængde tyrkiske programmer 
på, er ved at oversætte amerikanske eller en-
gelske manus til tyrkisk, indtale dem og sende 
dem. Men kristne programmer fra vores del af 

Radio shema har sendt kristne radioprogrammer i Ankara, Tyrkiet, 24 timer i døgnet siden 
2001. I løbet af de seneste 2 år har de åbnet endnu to radiokanaler i landet. Gennem disse 
radiokanaler har 12,3 millioner mennesker i Tyrkiet adgang til evangeliet, men Radio Shema 
ønsker, sammen med Norea, at nå endnu længere ud.

* Armenske, Græske og aramæriske kristne

verden er ikke kun bærere af det kristne bud-
skab, men i høj grad også bærere af en vesteuro-
pæisk eller amerikansk kultur (i form af billed-
sprog til at forklare budskabet, referencer osv.), 
Dette kan meget let kan få tyrkiske lyttere til at 
træde et skridt eller to tilbage, fordi de straks 
mærker og hører den, for dem, fremmedartede 
kultur. Og vores projekt og opgave er jo ikke 
at gøre tyrkerne til danskere, vesteuropæere el-
ler amerikanere, men vores opgave er at række 
dem evangeliet om Jesus Kristus. Vi må med 
andre ord være jøde for jøder og tyrker for tyr-
kere jf. 1. Kor 9,19ff.

Aftalen i korte træk
Hovedelementerne i Noreas 
aftale med Shema Media Group 
kan sammefattes i disse 6 
punkter. 

1. Norea vil forsøge at formidle et kald til 
mission i Tyrkiet ved at skabe nød og 
brand for det kristne mediearbejde i 
SMG blandt kristne i Danmark, så flere 
beder for, lever med i arbejdet og støt-
ter det.

2. Norea vil støtte SMG økonomisk og for-
midle støtte fra danske missionsvenner 
til arbejdet i SMG.

3. Norea vil – efter ønske fra SMG – for-
midle økonomisk støtte til SMG fra 
andre kristne organisationer og enkelt-
personer inden for Europa.

4. Norea og SMG vil undersøge mulighe-
den for at lave ”visions-ture” til Tyrkiet 
for små grupper af ”Tyrkiet-venner”, 
som kan se og høre om SMG’s arbejde 
på første hånd.

5. Norea vil fra tid til anden hjælpe SMG 
med specifikke opgaver. F.eks. hjælper 
Norea SMG med at udvikle en ny in-
ternational hjemmeside og en grafisk 
profil til SMG internationalt. Ligesom 
Norea vil arbejde for muligheden af at 
sende volontører til SMG.

6. SMG og Norea vil gøre tyrkiske radio-
programmer mv. tilgængelige i Dan-
mark – f.eks. via Noreas hjemmeside 
LYSETogLIVET.dk / nydansker.net 

Både Norea og SMG anser dette partner-
skab for vigtigt og for at være et levende 
partnerskab, som er under stadig udvikling.

Tyrkiet
Befolkningstal: 
ca. 80.millioner
(incl flygtninge)

50% er under
30 år gamle 

Religion: 
99,8%  muslimer

0,2% andet 

Anslået antal 
evangeliske kristne: 
5000   - fordelt på ca

110 menigheder

Venstre: Soner Tufan  (daglig 
leder af Shema Media Group)  
& Ole Sørensen (Daglig leder 
af Norea Mediemission)
Højre: Soner Tufan
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5Fokus: Tyrkiet



Fo
to

: J
es

pe
r N

oe
r -

 N
or

ea
 M

ed
ie

m
is

si
on

Peggy Banks
Global KmH leder

 » Vi er så 
taknemmelige 
for, at vi har 
støtter her i 
Danmark...vi 
har alle noget 
at give: Vores 
tid, talenter og 
økonomi .

Tak fordi i 
er her
Hvilket privilegium at få sådan 
en fantastisk respons fra en 
ung kvinde, som har mødt den 
livsforandrende kærlighed og 
tilgivelse i Kristus. Evangeliet 
afvæbner had og skaber glæde i 
nedbrudte menneskeliv.

”Da jeg begyndte at lytte til jeres programmer, 
hadede jeg jer, fordi I prædikede i vores land. 
Måske husker I, at jeg ringede til jer for ni må-
neder siden. Jeg truede jer og råbte af jer. Jeg var 
vred på jer, fordi I forvirrede vores folk og vores 
unge.

Jeg er en kvinde, som er uddannet af en speciel 
religiøs gruppe. Personen, som besvarede mit 
opkald forblev rolig og svarede venligt. Efterføl-
gende skrev jeg til RTÜK (Det højeste råd for 
Radio og TV) og klagede over jer. Jeg var meget 
vred. Hver dag lyttede jeg til jeres programmer, 
mens jeg tog notater om blasfemi.

Men en dag indså jeg, at mit hjerte var ved at 
ændres. Det chokerede mig, og jeg kunne ikke 
tro det. Men nu ønskede jeg at lytte til jeres pro-
gram, fordi det gav mig fred. Min vrede var væk, 
uden at jeg vidste hvornår eller hvordan, det var 
sket. Da værten i programmet bad en bøn til 
frelse, bøjede jeg mine knæ og bad samtidig. Jeg 
græd uden ophør.

Jeg har givet nu mit liv til Jesus, men jeg kan 
ikke fortælle det til nogen. Det ville være meget 
farligt for mig. Jeg læser i Bibelen, men nogle 
gange synes jeg, at den er svær at forstå, for jeg 
kommer fra et område med megen radikalisme. 
Nogle gange har jeg et spørgsmål om kristen-
dommen, men så lytter jeg til jeres program, og 
det føles lige som om, at værten taler direkte til 
mig, og så forstår jeg det bedre.

Kristus har forandret mit liv. Jeg er ikke længere 
en vred person. Jeg håber, at I kan tilgive mig 
det, som skete tidligere. Tak fordi I er her.”

Tyrkisk lytter, 26 år gammel

Kvinde(r) 
med Håb
For nyligt lagde den internationale 
leder for Kvinder med Håb, Peggy 
Banks vejen forbi Danmark, og 
det stod hurtigt klart hvordan hun 
- om nogen - kan sætte sig i de 
nødlidende kvinders sted.

Peggy Banks er en travl kvinde. Efter et weekend-
visit i Danmark, gik turen videre til Albanien, In-
dien og videre rundt i Asien. Men det travle skema 
var ikke at mærke på Peggy Banks under hendes 
korte ophold i Danmark. Hun havde tid til at tale 
med hver eneste af de mennesker, som ønskede at 
tale med hende, og man kunne ikke undgå at be-
mærke det nærvær og den interesse, hun formåede 
at lægge i hver enkelt samtale.

Selvom Peggy Banks ligner en kvinde som på alle 
måder har styr på tilværelsen, så forstår hun bed-
re end de fleste, hvor vigtigt Kvinder med Håb 
(KmH) arbejdet er, og hvilke lidelser mange af ver-
dens kvinder dagligt gennemlever.

Overgreb og vold

Som barn blev Peggy misbrugt af sin stedfar, og 
som ung levede Peggy i et ødelæggende forhold 
præget af fysisk såvel som psykisk vold. 
En dag inviterede en veninde Peggy med i kirke, og 
præsten prædikede over verset: ’Gud er vor tilflugt 
og styrke,altid at finde som hjælp i trængsler.’

Peggy overgav sit liv til Gud i kirken den dag, og 
hun tog derefter hjem for at slå op med den vol-
delige kæreste. Kæresten tog det ikke pænt og om 
aftenen brød han ind i Peggys lejlighed for at slå 
hende ihjel. Han sagde: ’Hvis ikke jeg kan få dig, er 
der heller ingen andre der skal ha’ dig’. Han holdt 
hende fanget i flere timer, men forlod til sidst hen-
des hjem. ’Jeg ved, at det kun er ved Guds nåde og 
barmhjertighed, at han forlod mit hjem den nat’, 
fortæller Peggy. Den dag blev skelsættende i hendes 
liv.

Det kan ofte være vanskeligt at se Guds ledelse når 
man står i nogle af livets svære situationer, men en-
gang imellem får man, senere i livet, lov til at se 
Guds plan med de prøvelser, man har måttet gen-
nemleve. Sommetider bruger Gud modgangen til 
at modne os til den opgave, han har lagt til rette for 
os. Dette har Peggy erfaret.

Som ny leder af KmH arbejdet, der hjælper kvin-
der udsat for overgreb, svigt, udnyttelse og vold  
kan Peggy Banks om nogen fortælle disse kvinder 
at der er håb og hjælp at finde hos Jesus, for hun 
har oplevet det i sit eget liv.

De udsatte kvinder

KmH hjælper kvinder som lever i håbløse og ofte 
desperate situationer, forklarer Peggy. ’Vi hjælper 
kvinder som lider i stilhed, steder hvor de ikke har 
mulighed for at fortælle om det, de gennemlever. 
Via medierne kan vi bringe disse kvinder et bud-
skab om håb og give dem et sikkert sted, hvor de 

fra andre kvinder kan høre, hvordan de kan finde 
tryghed i Jesus’, fortæller Peggy. Men kvinderne er 
ikke det eneste fokusområde for KmH: ’Vi hjælper 
også mænd som spekulerer over, hvad det vil sige at 
være en gudfrygtig ægtemand, og hvad det betyder 
at elske sine børn.’

Bøn

Bøn er en hjørnesten i KmH arbejdet og be-
dekalenderen, som også udkommer på dansk, 
bliver hver måned oversat til mere end 90 for-
skellige sprog og udkommer i 125 lande. ’Over 
hele verden samles mænd og kvinder for at bede 
for kvinder i nød. Den samme bøn, bliver bedt i 
forskellige lande verden over, alle døgnets timer. 

’Vi er så taknemmelige for, at vi har støtter her i 
Danmark’, fortæller Peggy og slutter: ’mit hjerte 
slår for sandheden i evangeliet, og mit ønske er, at 
vi som troende bliver ved med at gå hånd i hånd ud 
i verden med budskabet om Jesus.’

6 7Kvinder med Håb Kvinder med Håb
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Iran er et af de mest vanskelige lande at være kri-
sten i.
Trods nylig fremgang på økonomiske-, politiske- 
og udenrigspolitiske områder, er det stadig et 
land med undertrykkelse; hvor menneskerettig-
heder misbruges, og tilfældige tilbageholdelser 
og massehenrettelser* fortsætter.
Den Islamiske republik udfører regelmæssigt 
overgreb mod borgerrettighedsaktivister, journa-
lister og religiøse minoriteter.

Omvendelse er en forbrydelse

Kristne, som har forladt statsreligionen for i ste-
det at følge Jesus, står overfor en vedvarende fare 
for fængsling, fyring og for at blive udstødt af 
samfundet. Husmenighederne bliver med jævne 
mellemrum udsat for razzia, og kristne anholdes.

En iransk mand forklarer SAT-7: “At omvende 
sig til kristendom anses i Iran for en forbrydelse. 
For de troende kristne er én af de største ud-
fordringer at deltage i hjemmegudstjenesterne; 
deltagerne kommer og går i al hemmelighed for 
ikke at vække opsigt.

Når vi lovpriser Gud, er der tidspunkter, hvor 
vi brændende ønsker at bryde ud i lovsang, men 
af frygt for at vores naboer skal høre det og give 
os problemer, gør vi det ikke. Vi er nødt til at 
lægge låg på vores glæde og tilbageholde trangen 
indeni os.”
 

Daglig vækst

På trods af  farerne vender iranere i stort tal om 
og følger Jesus. I følge Operation World er Iran 
det sted i verden, hvor antallet af evangeliske 

kristne vokser hurtigst i øjeblikket, og hver dag 
henvender to til tre iranere sig til SAT-7 og for-
tæller, at de har overgivet deres liv til Jesus efter 
at have set et kristent program på SAT-7s farsi-
sprogede kanal.

Eneste udvej: Flugt

 Ulykkeligvis lever mange af de iranske kristne 
under så stort et pres, at de er nødt til at flygte 
fra deres hjemland.

Noreas udsendte medarbejder i SAT-7, Kasper 
Breindahl, var sidste år med i produktionen af 
programserien ’Beyond persecution’, som om-
handler Irans forfulgte kristne. Her mødte han 
en række iranere, som har måttet flygte fra deres 
hjemland til Tyrkiet, og talte med dem om deres 
oplevelser, tro og håb.

Fælles for de mennesker, som var med i program-
serien, er, at på trods af forfølgelse og modstand, 
så er troen på Jesus langt vigtigere end alt det, de 
har måttet gennemleve. Håbet, de har i Jesus, er 
større end deres lidelser, og dette håb er, ifølge 
Kasper, et af målene med programserien:
” De kan se, at der er andre, der er gået igennem 
det sammen, men at de stadig har et håb. At det 
de har mødt i Jesus er langt større og langt vig-
tigere, end de super svære omstændigheder som 
de går igennem”.

Forfølgelse på film

Programmerne bringer opmuntring og håb til 
troende i Iran, men giver samtidig os, i den vest-

‘en forbrydelse at være kristen’
“Vi ved, at nyomvendte kristne i Iran møder megen modstand, men vi ved også, at Gud er trofast. Selvom vi 
ikke er i stand til at måle omfanget af aktive kirker og husmenigheder, så er der åndelig vækst. Det overrasker 
mig, og jeg mærker på samme tid glæde og ærefrygt over, hvordan Gud arbejder iblandt os. Trods vore 
problemer, skinner Guds lys i vore liv” - Mand fra det nordlige Iran.

Iran
Befolkningstal: 

80.946.000 

Antal Kristne: 
800.000 

Forfølgelsesniveau: 
Ekstremt

 
Kilde: World Watch list

lige verden, et lille indblik i de svære omstæn-
digheder, som vore kristne brødre og søstre fra 
Mellemøsten lever under.

Kasper, og en iransk journalist, har netop været 
i Ankara, i Tyrkiet, for at optage en ny sæson af 
programmet Beyond Persecution: ’Her har vi fil-
met 12 interviews med iranere og afghanere, der 
har måttet flygte på grund af deres tro’, fortæller 
Kasper.

Også dokumentaren The Seven Labours of No-
stalgia (Nostalgiens syv vilkår, red.), som blev 
filmet forrige år, sætter fokus på de svære om-
stændigheder, flygtningene lever under: Sorgen 
over at skulle forlade sit hjem, sine kære, og de 
mange udfordringer man møder på vej mod et 
(forhåbentligt) bedre liv.

Udfordringer både hjemme og ude

Under optagelserne til dokumentaren beret-
ter iranske kristne om de udfordringer, de har 
stået over for i Iran. En teenagepige fortæller: “I 
skolen måtte jeg ikke fortælle, at jeg var kristen. 
Hvis jeg selv eller andre talte om det, ville jeg 
blive bortvist.
Hvis nogen i vores skoler eller på vores arbejds-
pladser fandt ud af, at vi var troende, ville vi blive 
udstødt af samfundet. Hvis familier, som dyrke-
de den traditionelle religion, opdagede at vi var 

kristne, risikerede vi, at de ville 
melde os og få os arresteret.”

De kristne flygtninge vidner 
om Guds nåde og trofasthed, 
på trods af de udfordringer, de 
står overfor som fremmede i et 
nyt land. “Vi kæmper med øko-
nomien og med at finde arbejde 
i Tyrkiet, men Jesus har velsignet 
mig med tryghed i mit liv - tryg-
hed forstået på den måde at jeg 
har fundet tålmodighed, og jeg 
prioriterer anderledes i mit liv.

Jeg har ikke brug for dyre ting 
i mit liv, og netop dette giver mig 
fred i hjerte og sind og giver plads 
til Gud i mit liv.”

Bed med os

Pris Gud for Hans Ånds virke i 
Iran, og bed om at Hans konge-
dømme fortsat må vokse der trods 
al modstand.
Bed om at de forfulgte kristne i 
Iran må blive givet styrke og mod 
gennem SAT-7s programmer. 
Bed også for de, som har væ-
ret nødt til at flygte - bed om 
at de vil mærke Guds hjælp 
midt i det hele.

 » I skolen 
måtte jeg ikke 
fortælle at jeg 
er kristen..
hvis nogen i 
vores skoler 
eller på vores 
arbejdspladser 
fandt ud af, at 
vi var troende, 
ville vi blive 
udstødt af 
samfundet.

Foto: Colorbox

*https://www.hrw.org/news/2016/08/08/iran-mass-execution-terrorism-charges
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Siden barndommen, har jeg været afhængig af 
alkohol. Ud over afhængighed og mange dårlige 
vaner, plejede jeg også at tilbede flere forskellige 
guder og udførte ritualer, som jeg troede var rig-
tige.

Men på trods af min fortsatte religiøse praksis, 
forblev jeg fanget i mine dårlige vaner, og jeg 
havde aldrig oplevet ægte kærlighed i mit liv.
Jeg troede, at jeg ville vende mig bort fra mine 
dårlige vaner, når jeg blev gift, men desværre blev 
det blot endnu værre. Jeg slog og mishandlede 
min kone og tog mig aldrig godt at min familie. 

Min hustru derimod, fandt Jesus – på trods af 
alle de lidelser hun blev udsat for – og hun be-
gyndte at bede regelmæssigt for mig.
Hun deltog i flere bedemøder og begyndte at 
lytte til jeres radioprogram.

Kastede radioen på gulvet i vrede

En dag besluttede min hustru sig for, ved hjælp 
af jeres radioprogram, at dele Kristus med mig. 

Hun håbede og bad om, at Guds frelsende nåde 
ville nå mig, men i vrede kastede jeg radioen på 
gulvet og råbte af hende.

Efter den hændelse fandt en mærkelig frygt vej 
ind i mit sind, men jeg ignorerede den og fort-
satte mit liv, med druk og had, som jeg plejede.

Overfaldet

En nat kom jeg voldsomt beruset hjem, og i en 
følelse af uforklarlig vrede, tog jeg en jernstang, 
der blev brugt til at grave med, og slog den ned i 
min sovende hustru.
Nogle minutter senere kom jeg til mig selv, og 
jeg indså hvilken skade jeg havde forvoldt. Jeg 
tog hende med på hospitalet i en fart, og den dag 
besluttede jeg mig for at holde mig væk fra al-
kohol og alle mine ødelæggende tilbøjeligheder. 

Et nyt liv

Tiden gik, og jeg overholdt mit løfte om at holde 
mig fra alkohol. 

En dag, da jeg skruede på radioen, faldt jeg over 
jeres Koya-sprogede program, og jeg begyndte 
at lytte med. Budskabet var fra Mattæus 11, 28, 
hvor Jesus siger:

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer 
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

Dette vers smeltede mit hjerte, og jeg faldt på 
mine knæ, bekendte mine synder, og bad Jesus 
om at komme ind i mit liv og være min Herre 
og Konge.

Siden den dag har jeg, sammen med min hu-
stru, lyttet regelmæssigt til jeres program, og vi 
tilbeder Herren sammen. Jeg takker Gud for den 
vidunderlige forandring, han har skabt i mit liv.

Hun bad for mig, men
jeg overfaldt hende

 » En nat kom 
jeg voldsomt 
beruset hjem, 
og i en følelse 
af uforklarlig 
vrede, tog jeg 
en jernstang, 
der blev brugt 
til at grave med, 
og slog den ned 
i min sovende 
hustru.

Naboens  
radio

Et liv i afhængighed, afgudsdyrkelse, vold og had fik en brat afslutning, 
den dag han sendte sin hustru på sygehuset.

Jeg er landmand, og tid-
ligere kendte jeg ikke til 
fred i mit liv. Jeg levede 
et anspændt liv, indtil jeg 
stødte på jeres ’Bhili Jangi 
ni Vat’ program.
Den første gang, jeg lyt-
tede til programmet, var 
hos min nabo. Jeg kunne 
rigtig godt lide det, jeg 
hørte, både sangene og 
budskabet. Jeg havde selv 
en radio, så jeg indstil-
lede den til jeres kanal og 
begyndte regelmæssigt at 
lytte til jeres udsendelser. 
Programmerne var lette 
at forstå, og jeg mærkede 
en fred i mit sind, når jeg 
lyttede med.
Da jeg begyndte at lære 
Jesus Kristus at kende, 
rørte Han mit hjerte, 
og jeg overgav mit liv til 
Ham.
Herefter voksede jeg i 
tro, og radiolytning blev 
en vane for mig. Jeg har 
lyttet til dette program 
gennem de sidste 10 år, 
og jeg er også en del af 
et kristent fællesskab i 
en nærliggende landsby 
– her blev jeg for øvrigt 
også døbt.
Nu er hele min familie 
blevet kristne, og vi lyt-
ter til hvert eneste af jeres 
programmer. Det er vir-
kelig en velsignelse for os, 
for det gør os i stand til 
at kende og forstå Guds 
ord. Jeg fortæller andre 
mennesker om jeres pro-
grammer så de også kan 
komme til Jesus Kristus.

Vidste du?

Hvis indiske lyttere har brug for 
en personlig samtale, kan de 
ringe eller skrive til en af i alt 
75 kontaktcentre, som vores 

samarbejdspartner har i landet.

75
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Hvem skal arve dig?
Tanker om døden kommer pludselig skræmmende tæt på, når samtalen 
falder på arv og testamente,  og netop derfor er der nok mange danskere, 
som afholder sig fra at beskæftige sig med disse emner.

Som kristen er døden imidlertid ikke kun for-
bundet med sorg og afsavn, men i mindst lige 
så høj grad forventning, forløsning og håb.
Som kristne har vi troen på, at Jesus har banet 
vej, gennem døden, til et evigt liv i herlighed, 
og derfor er døden - hvor svær den end kan 
være at gennemleve - ikke farlig at tale om.

Et testamente kan skabe liv

 Med et testamente er det muligt at skabe po-
sitiv forandring for mennesker rundt om i ver-
den. Norea modtager hvert år, gennemsnitlig, 
mere end 100.000 kr i arvemidler. Disse mid-
ler gør os i stand til at nå flere mennekser med 
ordet om Jesus via radio, TV og internet.

norea.dk/stoet/

Udholdende i trængsler

 » Læs om det projekt som 
Norea er ved at starte op i den 
somaliske folkegruppe 
– rettet mod somali børn: 
norea.dk/forbudt-for-boern/

En lytter fra Somalia, som bor i en flygtningelejr i et naboland, 
beskriver hvordan programmer fra TWR bringer evangeliet ind i disse 
unåede og ofte fjendtlige omgivelser.

Jeg kommer oprindelig fra Somalia, men 
nu bor jeg i en flygtningelejr, borte fra mit 
hjemland. Jeg skriver for at sige tak for jeres 
radioprogrammer, som betyder rigtig meget 
for mig som kristen.
De er en kilde til liv og håb for mig og de 
andre, som ønsker at følge Jesus under meget 
vanskelige omstændigheder.

Midt i forfølgelsen og lidelsen har jeg taget 
rollen som leder af et kristent fællesskab i 
flygtningelejren.

Hver dag samler jeg de andre, så vi kan lytte 
til jeres radioprogrammer sammen. Som le-
der af gruppen forsøger jeg at oplære og tjene 
de andre.

Trusler og død

Vi lider meget på grund af vores tro på Jesus. 
Ekstremistiske samfund i lejren truer os kon-
stant. Min søster blev angrebet her i lejren, 
hvor hun boede sammen med sin familie. 

For at undslippe dette flygtede hun tilbage til 
Somalia, men der døde hun på grund af de 
kvæstelser, hun havde pådraget sig.

Kan I se det? Vi har virkelig brug for forbøn, 
når vi står i de vanskeligheder hver eneste 
dag.

Næsten samtidig med min søsters død, blev 
en anden kristen bror dræbt på grund af
sin tro.

Et liv under pres

Som kristne flygtninge har vi ikke meget at 
gøre godt med, men vi har troen på Jesus. 
Alt dette gør os dog sårbare og udsatte i et 
fremmed land. Vi lever under et enormt pres.

Vores børn vokser op uden muligheden for 
at få en ordentlig uddannelse. De har ikke 
adgang til at få arbejde og heller ingen frihed 
til at lære mere om verden udenfor. Lejrens 
grænser og restriktioner hindrer dem i at få 
en viden om livet andre steder.

Tak for radioerne

Vi har kun fire bibler på somali. Dette gør os 
ekstra taknemmelige for de 40 radioer med 
håndsving, som TWR har doneret til udde-
ling blandt de 330, der tilhører vores kristne 
fællesskab.

Midt i vores svære situation, sidder vi med 
radioerne i hænderne og lytter til jeres pro-
grammer. Vi drøfter dem bagefter og op-
muntrer hinanden med Guds Ord.

Vil I bede om fred, mens vi forsøger at holde 
ud i denne tids menneskeskabte
modgang?

Mere end to millioner 
mennesker – omtrent 
en femtedel af 
Somalias befolkning 
– er blevet fordrevet 
fra deres hjem 
og kæmper for at 
overleve, enten i 
eller udenfor landet. 
Denne nation på 
Afrikas Horn bliver 
gradvist mere 
stabil efter årtier 
med anarki, men 
leveforholdene 
er ofte barske, og 
funktionsdygtige 
kirkebygninger er 
praktisk talt ikke 
eksisterende.

Hvis du står i den situation, at du ikke har no-
gen livsarvinger, tilfalder alt det du efterlader 
dig, staten. Med et testamente kan du be-
stemme, hvem der skal arve dig.
Men også hvis du har livsarvinger, er det rele-
vant at oprette et testamente, hvis du for ek-
sempel ønsker, at en del af din arv skal tilfalde 
Norea eller en anden velgørende organisation

Brug for hjælp

Hvis du er interesseret i at vide mere om mu-
lighederne for at testamentere et beløb til No-
rea Mediemission eller ønsker at få oprettet 
et testamente som tilgodeser Norea, så tag 
endelig kontakt til os.
 

Tlf: 42 52 11 00
mail: info@norea.dk
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Kasakhstan
Programmerne berører mig dybt. I vores hus-
menighed har jeg delt det, jeg har erfaret. Sam-
men har vi bedt til Gud om, at han vil forlade 
os vores synder, og vi har takket ham for hans 
nåde. Dette har berørt vore søstre. Det kan også 
blive en virkelighed i deres liv. Selvom vi kender 
mange af historierne i Bibelen, gør program-
merne budskabet meget tydeligere.

Lytter fra Kasakhstan

Danmark
Jeg skriver til jer for at fortælle, hvor glad jeg 
er for jeres internetside med ”Vejen gennem 
bibelen”. Jeg startede med at høre den for en del 
år siden og fandt, at den bibeltro undervisning, 
der gives her, er meget værdifuld. Og siden er 
jeg/vi fortsat med at høre lektionerne.
Min hustru og jeg hører undervisningen sam-
men og snakker så bagefter, om det vi har hørt.
Jeg bruger den også i forbindelse med de tre bi-
belgrupper, vi er med i, som forberedelse til det, 
vi skal gennemgå den pågældende aften. 
En stor tak til Norea Radio for dette værdifulde 
bidrag til let tilgængelig bibeltro undervisning

Poul D.

Irak
Hvordan kan vi vide, at Bibelens ord ikke er 
blevet fordrejet? Jeg ønsker at tro på det, I siger, 
om at jeg kan regne med Gud og Jesus. Jeg 
ønsker at forstå min værdi som kvinde, og at 
kvinder er lige så meget værd som mænd over 
for Gud. Jeg vil så gerne forstå mere. Må jeg 
være jeres ven og stille jer spørgsmål?

Amina, Irak

Palæstina
Jeg kan ikke tro, at nogen vil give mig ret-
tigheder, eller at nogen kan se en værdi i mig. 
Jeg er ingen og intet. Mænd har alle rettigheder, 
men jeg har ingen. Men vil I godt fortælle mig 
mere om, at Gud elsker mig ”den ringe kvinde”?

Shereen/Palæstina

RESPONS
At lytte til radio har aldrig været nemmere! Med 
denne internet radio kan du lytte til dine yndlings 
radiokanaler gennem Wi-Fi eller FM. Ønsker du at 
lytte til Norea WebRadio, som sender udsendelser 
med kristent indhold alle dage fra kl. 6.00 – 03.00, 
så kan denne radio hjælpe dig.
Den koster kun 450 kr. og er derfor et godt bud på 
en gave til én, du holder af.

 
Køb den på noreashop.dk 
eller på Norea, Porsevej 6, 
Haderslev

Albanien
Jeg hedder Tila og er 24 år. Jeg har 4 børn og bor 
i Durres i Albanien. Jeg vil gerne takke jer for 
den solcelle radio, som I gav mig. Det er første 
gang, jeg har fået sådan en gave, og jeg er så glad. 
Programmerne er fantastiske. Vi lytter til dem 
sammen som familie. Jeg har aldrig haft mu-
ligheden for at gå i skole, så jeg kan hverken læse 
eller skrive. Det betyder også, at jeg ikke kan læse 
i Bibelen. Derfor er jeg ekstra glad for, at jeg kan 
høre Guds Ord gennem jeres radioprogrammer. 
Tak for programmet ”Kvinder med Håb”. Jeg 
lytter til hvert eneste program. Vil I bede om, at 
min familie også må blive kristen, så vi alle kan 
være ét i Kristus?

Tila

Cambodja
Fru Noon, som bor I Phnom Penh, ringede til 
os for at fortælle, hvad hun havde hørt i radioen 
i programmet ”Kvinder med Håb”. Hun er ikke 
kristen, men hun er vild med at lytte til pro-
grammet, fordi det giver hende megen viden om 
sundhed, og det gør hende glad. Vi ved, at Gud 
arbejder med hendes hjerte, og vi håber, at hun 
en dag vil tage imod Jesus som sin personlige 
frelser. Vil I godt bede for hende?

Lytter fra Phnom Penh

Danmark
Jeg vil gerne sende en stor tak til jer på Norea 
radio.
Det er til daglig glæde, når jeg tænder min in-
ternetradio hver morgen.
Jeg glædes især over undervisningen: Vejen gen-
nem Bibelen med Jørgen Skydstofte, Hans Erik 
Nissen`s prædikener og de gamle prædikener 
med Erik Trans giver glæde og opmuntring
til at holde fast i evangeliet.
Den megen sang og musik er ligeledes så 
glædelig at lytte til.

En glad Norea Webradio lytter

Daglig leder 
Ole Sørensen
os@norea.dk

Kommunikation & Medier
Jesper Noer
jn@norea.dk

Informationsmedarbejder
Anette S. Jensen
aj@norea.dk

Tekniker/producer 
Berit Jensen
bj@norea.dk

IT-medarbejder
Mark S. Tandrup
mst@norea.dk

Økonomimedarbejder
Kjeld S. Wiwe
kw@norea.dk

Informationsmedarbejder
Lars Jensen
lj@norea.dk

Økonomi
Det er fantatisk at mærke den interesse, der er for 
Noreas arbejde, når vi er rundt omkring i landet 
for at fortælle om mediemission.

Lige så fantastik er det når vi ser hvordan I, der 
brænder for mediemissionen, trofast støtter op 
om og giver til arbejdet, år efter år.
I er livsnerven i Norea, og det er udelukkende på 
grund af jer, at vi kan nå de unåede i Tyrkiet, In-
dien, Iran og de mange andre steder, vi arbejder.

Desværre er vi med udgangen af september ryk-
ket et stort skridt bagud i forhold til budgettet, 
hvilket selvsagt er et stort problem, hvis vi fort-
sat skal kunne være et lys for verdens udsatte og 
unåede.

Bed for, og fortæl andre om mediemission, så vi 
sammen kan få flere med i Guds riges arbejde 
gennem medierne.

Alletiders gave-idé

Yderste ring = modtagne gaver

Inderste ring = budget
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Afsender:
Norea Radio Danmark
Porsevej 6
DK - 6100 Haderslev

V Æ R  M E D  I  M E D I E M I S S I O N S A R B E J D E T

42 52 05 00
Der er mange måder hvorpå du kan gi’ til mediemissionen

læs mere på: norea.dk/stoet

mit møde med  Masood
Kasper Breindahl, udsendt af Norea 
til  SAT-7 på Cypern, mødte for 
nyligt Masood og blev berørt af 
hans vidnesbyrd

Masood havde været gift i 8 år, da 
han lod sig skille fra sin kone og 2 
børn. Han begyndte at feste og 
drikke hver dag. Selvom han 
havde muligheden for at se 
sine børn en gang om ugen, 
så han dem næsten aldrig. 

Forvandlet

En aften gad han ikke at fe-
ste, så han blev hjemme og 
så fjernsyn. Han faldt over 
en udsendelse på SAT-7. Her 
så han et vidnesbyrd fra en 
mand i samme situation som 
hans egen og han blev nysgerrig.

De følgende aftner så han de 
kristne udsendelser. På et tidspunkt 
valgte han at overgive sit liv til Jesus. Deref-
ter begyndte han at se sine børn ugentligt. Hans 

ekskone kunne godt se, at han 
var forvandlet, men da han 

foreslog at de skulle gifte 
sig igen, var hun bange for 
at stole på ham. Han be-
gyndte at fortælle hende 
om Jesus, og en dag kom 
hun med til et hus-
møde. Der så hun en 
kærlighed stærkere end 
noget andet, hun havde 
oplevet.

Et nyt liv

De giftede sig igen efter at 
have været skilt i 3 år. Hendes 

far var hård imod dem, fordi de 
var blevet kristne. Så da Gud på 

mirakuløs vis åbnede en dør for dem 
til at komme ud af Iran, greb de den, og 

de bor nu i Tyrkiet med deres 3 børn.


