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Er radio stadig relevant?
Radiomediet er mere end 100 år gammelt, men er
stadig et meget relevant redskab i arbejdet for at nå alle
mennesker med verdens bedste budskab. Selv om TV,
internet og smartphones har forandret medieforbruget
på rekordfart i store dele af verden, så lytter næsten alle
danskere stadig meget til radio.
Danskerne lytter i gennemsnit til radio i 2 timer dagligt, og det er kun lidt over 5 % af danskerne, som
ikke mindst én gang i ugen lytter til radio.
Når vi danskere – i et af de lande i verden, som er
længst fremme, når det gælder udbredelsen af internet, bredbånd, smartphones osv. – stadig lytter så
meget til radio, så må vi ikke lade os forblinde af de
mange nye medier. Radioen er stadig et meget stærkt
medie at forkynde evangeliet igennem.
Internet kombineret med smartphones er også utrolig
kraftfuld i nogle dele af verden og i forhold til nogle
målgrupper. Men i Kina og mange andre steder bliver
al internet trafik overvåget og kontrolleret af myndighederne og derfor er det ikke enkelt at bruge til kristen forkyndelse (det forlyder, at Kina har langt over
100.000 mennesker ansat til at kontrollere og overvåge trafik og aktiviteter på internettet).
Radioen er stadig et meget stærkt medie til at nå langt
ud også i de dele af verden, som er præget af fattigdom, krigshandlinger, naturkatastrofer og konflikter.
Radiomodtagere er billige, og de er lette at skjule. Radioprogrammer er desuden meget billigere at producere end f.eks. TV.
16 % af verdens befolkning er analfabeter (hertil kommer den andel som man kalder ”funktionelle analfabeter”), og for dem er radioen et særlig godt medie.
I Norea Mediemission er vi optaget af at nå ud til
mennesker med det gode budskab, derfor overvejer
vi nøje, i tæt samarbejde med vores lokale partnere,
hvilket medie der er det bedste at bruge i hver enkelt
situation. Vi ønsker at bringe mennesker derhen, hvor
de ”påkalder Herrens navn”, fordi ”enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses” (Rom 10,13). Og Romerbrevet fortæller os, hvordan mennesker kommer
til at påkalde Herren: ”Men hvordan skal de påkalde
ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal
de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan
skal de høre, uden at nogen prædiker?” (Rom 10,14).
Radioen er stadig i mange tilfælde et godt medie, vi
kan bruge til at tale til mennesker på det helt personlige plan, og hvorigennem vi kan undervise mennesker
på en god og effektiv måde om både alment menneskelige ting og om åndelige ting.
Ole Sørensen
Daglig Leder
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Radioen styrker et gammelt
og tvivlende hjerte
På en af de regelmæssige ture til ud til landsbyerne mødte Noreas cambodjanske
partner, TWR Cambodia, en ældre men meget trofast lytter. Han delte dette
opmuntrende vidnesbyrd med TWR-teamet.

”Jeg er så taknemmelig for, at jeg gennem programmerne: ’Vejen gennem Bibelen’, kan lytte
til livets ord her på mine gamle dage.”
”Jeg nyder virkelig at lytte til alle de programmer, som TWR Cambodia producerer. Programmerne hjælper mig til at se Ham klarere
hver dag, og jeg har erfaret, at Gud er den, der
er trofast overfor, hvad Han har lovet sit folk.
Han vil opfylde sine løfter gennem sin omsorg
og nåde. Jeg kan godt lide at bruge min tid på at
lytte til programmerne, fordi Gud altid taler til
mig gennem Hans ord.”
”Nogle gange føler jeg mig for doven til fortsat
at vandre med Ham, fordi jeg føler mig for gam-

mel til at blive ved, men programmerne har motiveret mig til at søge Ham mere og til at finde
Hans plan for mig, ligesom de ældre mennesker
der er omtalt i Bibelen. Så jeg har besluttet mig
for at give mit liv til at tjene Ham i kirken og i
samfundet omkring mig. Jeg opfordrer dem til at
lytte til hans ord via radioen og opmuntrer dem
til at fortsat at leve med en stærk overbevisning
om Ham som den eneste Frelser for mennesker
uden håb.”
Det er opmuntrende at høre om ældre mennesker som vender sig til og søger Jesus, selv når
de føler, at de ikke kan gøre ret meget. Denne
mand viser os, at vi aldrig er for gamle til at dele
evangeliet og opmuntre folk omkring os.

Lytterrespons: Indien

Guds hjælp i desperationen

Radioen kaldte ham tilbage

Tvivlen tog troens plads for en lytter i Eritrea, som helt holdt op med at bede.

”Gud kaldte mig tilbage på bønnens vej gennem radioen. I en tid, hvor jeg hverken læste
i Bibelen eller bad, hørte jeg om Guds planer
for mit liv i radioprogrammerne. Hver eneste
gang, jeg lyttede til radioen, lærte jeg noget
nyt om bøn. Jeg begyndte at forstå mere af,
hvor vigtig bøn er. Alligevel begyndte jeg at
spekulere over, hvorfor mine tidligere bønner
så ikke var blevet hørt. Men da blev jeg mindet
om, at jeg burde have holdt mig nær til Gud
i stedet for at have vendt ryggen til ham. Gud
har nok tænkt, at sådanne svære tider ikke er
tomme og heller ikke uden frugt. Tværtimod
kan man blive velsignet gennem dem.
Jeg er så taknemmelig til Gud, og for det han
udretter gennem radioarbejdet. Jeg er også
glad for, at han har valgt jer radiomedarbejdere til at være redskaber for at flere kan blive
frelst. Må han overøse jer med sin nåde.”

”Selvom jeg var vokset op i en kristen familie,
var mit liv alt andet end godt. Jeg var ikke bare
en drukkenbolt, jeg var også forfalden til andre
dårlige vaner, og havde bevæget mig langt væk
fra Guds bud.”
Harvirs præst havde af flere omgange besøgt
ham og forsøgt at vejlede ham, men Harvir
vendte gang på gang det døve øre til.
En dag opholdt Harvir sig i køkkenet, mens
hans mor lyttede til et af TWR’s radioprogrammer – ’Vejen gennem Bibelen’. Programmet
handlede om Jakobsbrevet, og en stemme sagde:
“Hold jer nær til Gud, så vil han holde sig nær
til jer. Gør jeres hænder rene, I syndere; rens
jeres hjerter, I tvesindede!”
Harvir følte, at disse ord talte direkte til ham,
og han fortsatte med at lytte, mens stemmen i
radioen udlagde begreber som synd, Jesu offer,
forløsning og frelse. Da programmet var slut,
blev han rastløs. Han have brug for at vide mere.

Kilde: Norea Norge

En ny begyndelse
Efter at have lyttet til programmet i tre dage,
gik det op for Harvir, at han var fanget i sin
synd, og at kun Jesus kunne frelse ham. Harvir bekendte sin synd og bad Jesus blive hans
Herre og frelser.
”Jeg begyndte at tage en mere aktiv rolle i
kirkens aktiviteter. Jeg stod for eksempel for
afholdelsen af ungdomsmøder, hvor jeg opfordrede de unge til at overgive deres liv til
Gud. Gud udvalgte mig til at forkynde Hans
navn. Bed for mig, når jeg nu deler evangeliet
med andre.”
Kilde: TWR Asia
*Harvirs rigtige navn er blevet
ændret af hensyn til hans privatliv

Illustrationsfoto: Ashu Dadwal på Unsplash

”Jeg holdt op med at bede, fordi jeg fik ikke
svar med det samme. Jeg havde ikke tålmodighed til at vente på Gud. Mit åndelige liv
begyndte at gå ned ad bakke, da jeg ikke bad
længere. Troen og håbet om Guds løfter gled
væk gennem mine fingre, og jeg sad fast i et
vakuum af desperation. Men midt i en vanskelig situation som denne, kan Guds hjælp
komme på forskellige måder. Han kalder sit
barn tilbage, og sætter det der, hvor det bør
være.”

Tilbage på bønnens vej

Illustrationsfoto: Ali Tareq på Unsplash

Et vakuum af desperation

Harvir* levede et dobbeltliv. Han gik jævnligt i kirke og havde et godt betalt
job, men han brugte alle sine penge på alkohol og andre dårlige vaner.

Illustrationsfoto: Pixabay

”Vi har nok alle oplevet at miste lysten til at
bede, men for mig er det ikke længe siden, at
jeg havde det sådan,” fortæller en lytter fra
Eritrea. ”Jeg følte, at mine bønner ikke nåede
frem til Gud. Mit åndelige liv var tynget af
tvivl. Min sjæl var helt udtørret, og det var
som om, at Helligånden havde forladt mig.”
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Fokus: Afrika

Himmel og helvede på skærmen
Habib bor i den østlige del af Etiopien og tilhører Oromofolket. For 7 år
siden sendte han et brev til lederen af Mekan Yesu kirkens mediearbejde i
Etiopien, Wakshuma Terefe. Efter at have læst brevet rejste Wakshuma ud
for at møde Habib, hvor han hørte om hans fantastiske møde med Jesus.

kæderne og løsnede sin bror. Sammen gik de ind til
deres mor, men hun blev chokeret, da hun så Muhammed gå frit omkring. Habib forsøgte at berolige
hende:” Muhammed er ikke længere skør, for Isa har
helbredt ham!”
Moderen stormede ud af huset og hentede straks imamen. Mens Habib fortalte sin historie til imamen, rystede moderen på hovedet og sagde: “I vil blive jaget
ud af byen, hvis ikke du stopper med at tro på Isa.”
Frugterne af én mands tro

Habib beskrev sig selv som en, der var ’i krig med’
ånderne. Han boede alene i en hytte ude i skoven,
og hans eneste forbindelse til livet udenfor var en
radio. Han brugte meget af tiden på at lytte til traditionel musik.
En dag kunne han ikke finde sin sædvanlige musikkanal og i et forsøg på at finde den, faldt han i stedet
over Mekane Yesu kirkens radiokanal. Værterne talte om Jesus, og om hvordan han frelser mennesker.
Habib kunne egentlig ikke rigtigt lide det, han
hørte, men han følte sig alligevel på en eller anden
måde tiltrukket af det, og næste dag lyttede han til
programmet igen.
De onde ånder og stemmen
For Habib var onde åndsmagter en skræmmende
virkelig del af livet. Om natten besøgte de ham i
drømme, og om dagen viste de sig helt konkret for
øjnene af ham.
Men denne nat blev anderledes. Omkring midnat,
mens han stadig lå og sov, oplystes hans hytte af
et kraftigt lys. Habib forstod ikke, hvad der skete.
Han stod op, gik udenfor, og så i et syn noget, der
lignede en storskærm. Habib havde aldrig set et
TV eller en storskærm, så det var noget helt nyt
for ham.
Han så to grupper af mennesker på ’skærmen’ foran
sig. Den ene gruppe var fuld af lykkelige mennesker, som sang og gik omkring i hvide klæder. Men-

neskerne i den anden gruppe gik næsten i ét med
mørket, mens de græd og var kede af det.
En person, som Habib ikke kunne se, men tydeligt kunne høre, sagde til ham: ’Hvis du tror på
Isa (Jesus), så bliver du som en af disse glade mennesker. Hvis ikke, vil dit endeligt blive som en af
disse grædende.’
Da synet fortog sig var Habibs første tanke, at det
var en af de onde ånder, som stod bag dette og
tænkte: ’Jeg må dræbe denne ånd’.
Han tog sit gevær med sig, lagde sig til rette udenfor hytten, og ventede på den onde ånd. Men ånden kom ikke den nat.
Den næste nat var synet og stemmen til gengæld
tilbage igen. Stemmen, som talte med en voldsom
kraft, sagde: ’Din familie og dit folk kalder mig Isa.
Jeg er vejen, sandheden og livet.’
Da det blev morgen, begyndte Habib at begive sig
ind til byen, og mens han gik afsted, begyndte han
at tale til stemmen: ’Hvis du er vejen, sandheden og
livet, så kan du frelse min bror Muhammed. Hvis
du gør det, så tror jeg på dig’.
Muhammed var svært psykisk syg og havde ligget
lænket til sengen med kæder gennem flere måneder.
Muhammed er ikke længere skør
Da Habib næste dag nåede frem til familiens hus,
gik han direkte hen til det værelse, hvor hans bror lå
fastspændt. I det øjeblik Habib trådte ind i værelset
udbrød Muhammed: ’Hvorfor ligger jeg her, fastspændt med kæder?’ Før Habib nåede at løsne sin
bror fra
sengen, gik det op for ham, at han
netop havde været vidne til en
helbredelse, og han satte sig
ned og græd. Isa havde
helbredt Muhammed.
Da Habib havde sundet
sig, fandt han nøglen til

»» Han tog sit
gevær med
sig, lagde
sig til rette
udenfor
hytten, og
ventede på
den onde
ånd.

Det gik desværre som Habibs mor havde forudset.
Habib blev jaget ud af huset og måtte forlade byen i
en fart. Han gik omkring 45 kilometer og nåede til en
landsby med en kirke.
De kristne i landsbyen tog godt imod ham og underviste ham. Det var derfra, han skrev brevet til Wakshuma.
Det var et glædeligt syn, der mødte Wakshuma og
hans hold af medarbejder, da de nåede ud til den by,
Habib var flygtet fra. 40 unge mennesker var blevet
kristne, efter at have oplevet Habibs omvendelse.
I tiden herefter blev der, med hjælp fra Wakshuma og
Mekan Yesu kirken, bygget en kirke i byen.
’I dag er det en stor kirke, som ligger dér, lige midt i
dette stærk muslimske område’ fortæller Wakshuma,
og fortsætter: ’Så radioarbejdet gør virkelig en stor forskel i nogle områder. Specielt i de muslimske områder,
hvor man ikke bare kan rejse hen og fortælle evangeliet. Men gennem radioen kan vi fortælle dem det.
Det er derfor vi har programmer på både Amharisk og
Oromo, som er rettet mod muslimer.
Oromo folket udgør i alt ca 40% af den etiopiske befolkning. Men der er store forskelle på de forskellige Oromo
folkegrupper: I vest er der mange kristne, mens langt størstedelen er muslimer i øst.
Den mest udbredte religion bland de ca. 6 millioner oromoer i Arsi området (Hvor Habib kommer fra) er islam,
men folkets oprindelige religion praktiseres stadig flere steder i området.
Mange tror stadig, at ting i naturen, såsom træer, kilder
og klipper har en sjæl. Desuden tror de, at ånder, kaldet
jinn, kan besætte mennesker.
Guds ord når mennesker via radioen i disse områder,
men der er stort behov for lederskabstræning og oplæring
af nye i troen, hvis væksten skal fortsætte i disse områder
og nye kirker vokse op.

RADIOEN blev
hans kald
For Wakshuma, som i dag er leder
af Mekan Yesu kirkens elektroniske
mediearbejde, var kristen radio
holdepunktet under kommunismens
rædsler i Etiopien.
Wakshuma voksede op i en familie, som tilbad onde ånder, trolddom og magi, men Guds kald var stærkere end
okkulte ritualer og overtro.
Som teenager blev han vidne til kommunismens indtog
i Etiopien og oplevede som bare 20-årig, hvordan forbuddet imod at tro på Gud blev håndhævet:
”Det var strengt forbudt for de unge at tilbede Gud,
endsige tale om Ham. Der var bitter forfølgelse af tilhængere af Jesus Kristus, og som følge heraf blev mange
troende fængslet, tortureret og myrdet”
Wakshuma oplevede også denne forfølgelse på egen
krop: ”De tvang mig til at gå på min knæ hen over gruset.”
Med opskårne og blodige knæer kom Wakshuma hjem,
men episoden afholdt ham ikke fra at søge Gud.
Wakshuma var tidligere stødt på et kristent radioprogram, der blev sendt fra øen Guam, via Indien og ind
over Afrika og netop dette program blev til opmuntring
og trøst for ham midt i disse svære tider.
Ringen sluttes
I dag er Wakshuma sidst i fyrrerne, og den radio, som
tidligere var hans holdepunkt i en ungdom fuld af prøvelser, er nu blevet hans kald.
Wakshuma arbejder som leder af Mekane Yesu kirkens
elektroniske mediearbejde, hvor han via radio- og TVsignaler er med til at nå de mange millioner afrikanere i
Etiopien og på Afrikas Horn.
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Navy So - leder af Kmh i cambodja
Koordinatorer i ”Kvinder med Håb”-arbejdet er helt fantastiske. Dag efter dag producerer, oversætter og
uddeler de radioprogrammer, bedekalendere og andre medier til kvinder over hele verden. I mange lande er
koordinatoren også leder af arbejdet. Som leder har man også til opgave at mødes med lyttere, rådgive og
fortælle andre om Jesus. I februar måned havde KmH bedekalenderen fokus på Sydøstasien, og derfor var det
oplagt at spørge en fra selve regionen om, hvordan Gud bringer håb til kvinders hjerter der.
Navy So er koordinator for TWRs kvindearbejde
”Kvinder med Håb” i Cambodja. Navy har ikke
kun til opgave at producere radioprogrammet
”Kvinder med Håb” og at uddele bedekalenderen,
men hun rådgiver også og opmuntrer cambodjanske kvinder i troen. Vi har stillet Navy nogle
spørgsmål omkring arbejdet og hendes personlige
liv, og vi håber, at du vil blive opmuntret af hendes
vidnesbyrd.
Hvordan blev du koordinator for ”Kvinder
med Håb”-arbejdet i Cambodja?
Jeg har altid ønsket at tjene Gud, men jeg var
usikker på, hvad Gud kaldte mig til. Men det stod
klart for mig, da jeg på et tidspunkt skulle hente
min søster, som var på en ungdomslejr sponsoreret af TWR.
Jeg kunne lide det arbejde, som TWR gjorde, og
fra det øjeblik indså jeg, at det var her, jeg ville
tjene Gud.
Jeg søgte en stilling i TWR i 2013, og jeg skulle arbejde sammen med andre om et sundhedsprojekt.

Det var ikke tilfældigt, at jeg blev valgt til ”Kvinder
med Håb”s arbejde i TWR Cambodja. Jeg er helt
vild med det, for hver eneste dag har jeg mulighed
for at fortælle om Guds kærlighed til kvinder, som
især har behov for håb.
Hvordan har Jesus givet dig håb i dit eget liv?
Jeg blev født ind i en fattig familie. Mens jeg stadig
var en ung pige, blev min far, som var politimand,
slået ihjel af en fuld bilist. Det betød, at min families eneste indtægtskilde var væk.
Min mor opfostrede sine tre døtre ved at drive en
lille dagligvarebutik. Jeg besluttede mig for at udsætte min engelsk undervisning, for jeg havde ikke
råd til det. Men en af mine klassekammerater inviterede mig til at være med til noget gratis engelsk
undervisning i hendes kirke. Dette var helt sikkert
Guds mening.
Jeg havde hørt om Gud, siden jeg var en lille pige,
men gennem denne undervisning og gennem bedemøder, begyndte jeg at få et personligt forhold
til ham. Det var på grund af hans nåde, at det lykkedes mig at fuldføre universitetet.

CAMBODJA
Befolkningstal:
16.023.000
Antal unåede
15.916.000 (99,3%)
Største religion
Buddhisme (85,1%)
Kilde: Joshuaproject.net

Seks år efter at jeg mødte Phearom, en gudfrygtig
mand, blev vi gift. Gud velsignede os med en fantastisk datter, Kettiya, som nu er fire år gammel.
Hvad synes du særlig godt om, når du
tænker på ”Kvinder med Håb”s arbejde?
Programmet ”Kvinder med Håb” hjælper enker og
sårbare kvinder (især dem, som hverken kan læse
eller skrive) ved at give dem undervisning om både
generelle emner og om åndelige ting.
Det er både kristne og ikke-kristne, som lytter til
programmet, og det betyder daglige telefonopkald
fra vores lyttere. Det, som virkelig gør mig glad, er,
når en lytter siger: ”Jeg har nu taget imod Kristus
som min herre og frelser”.
Hvilke problemer er almindelige for kvinder i
Sydøstasien?
De bliver sjældent værdsat i tilstrækkelig grad, de
bliver udsat for mishandling i hjemmet og står i en
svær situation, hvis de bliver skilt.
Mange kvinder holder problemerne for sig selv, fordi de skammer sig eller fordi de bliver set ned på,
hvis andre kender til dem. Derfor er deres mentale
sundhed ikke god.
Når det gælder uddannelse er der mange, som ikke
fuldfører, men i stedet bliver de gift i en ung alder.

TWR koordinator Navy So

Har du nogle historier, som fortæller om,
hvordan Gud virker i menneskers hjerter
gennem ”Kvinder med Håb”-arbejdet?
Pheakkley*, som er en trofast lytter, har
ringet til mig flere gange i løbet af de se-

neste måneder, fordi hun havde brug for at snakke
om hendes mand, som var hende utro.
Manden solgte brød i en by langt væk, så han havde
lejet et hus der. Men mens han arbejdede i bageriet,
sendte han aldrig penge til sin familie, og han havde aldrig givet sit telefonnummer til sin kone. Så
da Pheakkley mistede kontakten med ham i nogle
dage, ringede hun til sidst til mandens chef, hvorved hun fandt ud af, at han stadig arbejdede der.
Senere kom hendes mand hjem uden sin motorcykel og fortalte, at han havde solgt den for at skaffe
penge. Men så tog han et banklån for at få penge
til en ny motorcykel. Dette lån måtte hun, hans
kone, betale af på. Men manden nægtede at tale
med hende om disse problemer.
“Nu har jeg indset, at min mand elsker penge højere end mig og vores børn. Hvis jeg ikke havde Jesus, havde jeg intet. Min familie lånte mange penge
i banken, men Gud hjalp mig og opmuntrede mig,
da jeg begyndte at lytte til ”Kvinder med Håb”programmet.
Før jeg tog imod Jesus som min frelser, var jeg blot
en enlig mor, som ønskede at begå selvmord. Men
efter, at jeg lærte Gud at kende, var Gud sammen
med mig i mine problemer. Jeg havde stadig mange
problemer, men Gud var med mig i dem. Tidligere
holdt jeg mine problemer og mine triste følelser
for mig selv og nævnte dem ikke for mine slægtninge, men ”Kvinder med Håb”-programmet gav
mig frimodigheden til at dele mine problemer med
andre.”
*navnet er ændret af hensyn til kvindens privatliv

Illustrationsfoto: Lightstock

Foto: Pixabay

»»Nu har jeg
indset, at min
mand elsker
penge højere
end mig og
vores børn.
Hvis jeg ikke
havde Jesus,
havde jeg
intet...Gud
hjalp mig og
opmuntrede
mig, da jeg
begyndte
at lytte til
‘Kvinder
med Håb’programmet
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i er et svar på mine bønner
Mission i Centralasien er en særdeles udfordrende affære, og de kristne er
under konstant pres fra myndighederne og det omkringboende samfund.
Netop derfor er mediemissionsarbejdet så vigtigt.
Som vi tidligere har kunne fortælle, er det kun
ganske få lytterresponser og vidnesbyrd som når
frem til os fra Centralasien, grundet de vanskelige omstændigheder der er forbundet med at
bekende sig som kristen i denne del af verden.
Derfor er det også en stor glæde for os, når vi får
mulighed for at høre fra disse mennesker.
Afghanske lyttere
En af de centralasiatiske radio-medarbejdere fik
juleaften en hilsen fra uventet kant: ”Selve juleaften ringede nogle, som arbejder på en klinik i Afghanistan. De ønskede os glædelig jul og fortalte
os, at de er taknemmelige for vores programmer. De lytter til dem hver aften. Det er til stor
opmuntring for dem, for de har ikke mulighed
for at samles med andre kristne. De fortæller, at
de ikke har nogen kirke, men at de må mødes i
hemmelighed for at ære Gud.”

du ser på menighederne i Centralasien, vil du
opdage, at antallet af kvinder er meget højere
end antallet af mænd. Livet er meget hårdt for
kvinder i Centralasien, især i nogle af landene.
De møder mange krav og restriktioner på grund
af kulturen og traditionen, som rangerer mænd
over kvinder.
Men overraskende nok, er der flere kvinder, som
kommer til tro, fordi kvinder er mere åbne over
for at søge håb. Alle, som kommer til Kristus,
får håb, kærlighed og omsorg. Men kvinder er
samtidig mere villige til at dele dette håb med
andre.”
Sind, sjæl og krop
En lytter fra Kasakhstan skrev: ”Jeg er så glad for,
at vi har programmet ”Kvinder med Håb”. Det
bringer budskab rettet specielt mod kvinder, og

Overvejende kvindelige lyttere

Illustrationsfoto: Lightstock

Det er i høj grad kvinderne som søger kristendommen i Centralasien. En redaktør fra
Kasakhstan skriver sådan: ”Hvis

det tager hånd om hele mennesket – sind, sjæl Frivilligt engagerede
og krop.
Vi beder for de nye programmer og producerne, Et særligt tegn på engagementet i forbindelse
med KmHs bede-netværk er, at team-medlemsom laver dem.”
merne var interesserede i at omforme layoutet, så
det bedre kunne passe ind i deres kultur, og derHusmenighedsleder
med lettere ville blive accepteret. I nogle regioner
M. fra Tadsjikistan ringer jævnligt til os for at er det allerede sket, og det i en indbydende form.
takke for programmerne. Han er leder for en
husmenighed. Han fortæller, at de bruger vores I forbindelse med et besøg fra TWR var der
programmer i forbindelse med deres samlinger, mange møder med frivillige og aktive medarbejdere, hvor der blev udvekslet mange vidnesbyrd.
hvor de lytter sammen.”
De lærte derved hinanden bedre at kende, hvilJeg vil især gerne fremhæve bedekalenderen, som ket førte til en større gensidig åndelig berigelse.
spiller en større og større rolle i vores arbejde.
Sidste år fik vi kendskab til nye bedegrupper, De mødte bl.a. en kvinde, som er læge. Hun tasom med stor seriøsitet har taget bedeemnerne ger hen til kirken en time hver morgen, hvor hun
inviterer andre til at være med i bøn for andre.
med i deres bønner.
Hun sagde: ”Jeg er meget glad for at have mødt
I starten fandtes der kun en bedekalender på en- jer. Tak fordi I kom så langt for at hjælpe os. Det
gelsk – ud over den russiske. Men så oversatte er Gud, som har gjort det muligt. I er et svar på
kvinderne i Kirgisistan bedekalenderen til deres mine bønner. Det har givet mig fornyet mod
eget sprog, og det har medført en enorm efter- på livet.”
spørgsel efter den. Sidste år blev den oversat til
yderligere to sprog.
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Norea WebRadio

ARV: Har du taget stilling?
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 forbundet 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 positiv forandring for mennesker rundt om i verden. Norea modtager hvert år, gennemsnitlig,
mere end 100.000 kr i arvemidler. Disse midler gør os i stand til at nå flere mennekser med
ordet om Jesus via radio, TV og internet.

Hvis du står i den situation, at du ikke har nogen livsarvinger, tilfalder alt det du efterlader
dig, staten. Med et testamente kan du bestemme, hvem der skal arve dig.
Men også hvis du har livsarvinger, er det relevant at oprette et testamente, hvis du for eksempel 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 mulighederne for at testamentere et beløb til Norea Mediemission eller ønsker at få oprettet
et testamente som tilgodeser Norea, så tag
endelig kontakt til os.

FArvel og goddag radio
Gennem de sidste 35 år har man mange steder i Danmark kunnet høre
kristen radio gennem de forskellige lokalradioer. Tiderne er skiftet, og flere
steder har man måttet tage konsekvensen af manglende frivillige hænder og
stramninger fra kulturministeriet og har måttet lukke for udsendelserne.
Med udgangen af 2017 blev der tavs på 2 af
LUMI Radios stationer, da man både i Sønderjylland og på Bornholm valgte at lukke og slukke. Det er rigtig trist, når mennesker, der af en
eller anden grund ikke længere har mulighed for
at komme til møde eller gudstjenester, så heller
ikke mere kan høre Guds ord via radioen.
Al håb er dog ikke ude! Norea Webradio sender mange timers radio hver dag, med kristent
indhold. WebRadioen kan høres over hele landet også de steder, hvor man ikke tidligere har
kunnet høre lokalradioerne. Hvis man har en
computer eller smartphone, er det også meget
nemt at gå ind på Noreas hjemmeside www.norea.dk og clicke på linket oppe i højre hjørne. Så
er man på…
Hjælp til ældre på Bornholm

Tlf: 42 52 11 00
mail: info@norea.dk

norea.dk/stoet/
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Der er dog en del ældre mennesker, der ikke
har internetadgang, og som derfor ikke har den
samme mulighed. Så kan man sige: Hvad man
ikke har, kan man få, eller rettere sagt, købe!
På Bornholm var man klar over, at en del af
Bornholms Kristne Nærradioers (BKN) lyttere
ikke ville være i stand til at høre WebRadioen,
og derfor tilbød man at hjælpe dem i gang, hvis
de selv sørgede for at købe en Wifi-radio (Internetradio) og at bestille et abonnement til et

mobilt bredbånd. BKN medbragte et modem,
der koblede radioen på nettet.
Andre havde netforbindelse, men ønskede en
Wifi-radio, så det var lige så nemt at lytte til
kristen radio som tidligere. I samarbejde med
Norea/NoreaShop blev der i efteråret indkøbt et
lager af Wifi-radioer som blev solgt via NoreaShops hjemmeside www.noreashop.dk.
Mange benyttede sig af tilbuddet, så da LUMI
Radio Bornholm havde sendt sin sidste udsendelse, var over 60 lyttere klar til at lytte til Norea
WebRadio.
Wifi-radio
I Sønderjylland har man ikke helt det samme
tilbud, men hvis man gerne vil lytte til
Norea WebRadio, er man velkommen
til enten at kontakte LUMI Radio
Syds tidligere bestyrelse eller ringe
til Norea, som gerne vil hjælpe jer
i gang.
En Wifi-radio (Må IKKE forveksles med en DAB+-radio) kan man
købe hos radio-forhandlere eller
i NoreaShop som har forskellige
udgaver til priser fra 650 kr. til
1395 kr.
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Fokus: Somalia
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NY partner i kina

Billy graham er død

Norea ønsker at flest muligt i Kina får mulighed for at møde
ordet om Jesus. Derfor har vi indgået samarbejde med en 73-årig
medieorganisation.

Set op til af mange, på talefod med
verdensledere og bedre kendt end de
fleste filmstjerner.

Informationsmedarbejder
Anette S. Jensen
aj@norea.dk

Økonomimedarbejder
Kjeld S. Wiwe
kw@norea.dk

Informationsmedarbejder
Lars Jensen
lj@norea.dk

“Dr. Graham var en ven af TWR. Han besøgte vores europæiske sendestation i Monte Carlo mange gange, og hans programmer blev transmitteret via
TWR igennem årtier” fortæller TWR’s leder, Lauren Libby.

Tekniker/producer
Berit Jensen
bj@norea.dk

Grahams død blev bekendtgjort den 21. februar 2018. Han blev 99 år.

Forandrede liv

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

Sidste år tog 2.6 millioner lyttere kontakt til
FEBC - mange for at fortælle at deres liv var
blevet forandret. Dette tal er eksklusivt de 5.2
millioner lyttere, som tog kontakt via sociale
medier og FEBC’s hjemmeside.

Økonomi

Norea har igennem mange år arbejdet sammen
med radiostationen ’Voice of Salvation’ på Taiwan om at udbrede det kristne budskab til det
kinesiske folk.
Samarbejdet med FEBC gør Norea og Voice of
Salvation i stand til at nå ud til flere kinesere
end tidligere, samtidig med at kvaliteten af radio-signalet får et gevaldigt løft mange steder.

Tak for forbøn og støtte!

Lad dig ikke snyde af alderen

Illustrationsfoto: Lily Lvnatikk på Unsplash

FEBC har altid været åbne overfor nye teknologier, som kunne være med til at fremme Guds
ord. Gennem deres 73-årige levetid har de
blandt andet spredt budskabet via kortbølge udsendelser, AM og FM radio, internet streaming,
satellit-podcast og Bibelen på SD-kort.
I disse år, hvor sociale medier i højere og højere
grad bliver allemandseje, er de sociale kommunikationsplatforme (som eksempelvis WeChat)
også en måde, hvorpå mennesker kan møde
Evangeliet om Jesus.

Kommunikation & Medier
Jesper Noer
jn@norea.dk

Billy Graham dedikerede sit liv til lidenskabeligt at
forkynde evangeliet og via massemedierne bringe
dette budskab til utallige millioner. Noreas partner
Trans World Radio (TWR) har med deres store
netværk af kraftfulde sendere og lokale radiostationer været en stor formidler af Billy Grahams
populære program, Hour of Decision, på flere forskellige sprog.

Norea har indgået samarbejde med den kristne medieorganisation: ’Far East Broadcasting
Company’ (FEBC), der, som navnet antyder,
tog sin begyndelse i den asiatiske del af verden. I
dag kan FEBCs programmer høres på 107 sprog
i 49 lande. 3 milliarder mennesker kan potentielt tune ind på et af de signaler, som de 149
forskellige sendestationer rundt om i verden udsender, men tal fortæller kun en del af historien.
Meget vigtigere er det, at menneskers liv bliver
berørt og forvandlet af de udsendelser, som bliver transmitteret via dette radionetværk.

Daglig leder
Ole Sørensen
os@norea.dk

Årsregnskabet for 2017 er ikke helt afsluttet endnu,
men det ser ud til, at der bliver balance mellem udgifter og indtægter. Det er derfor med stor taknemlighed, at vi kigger tilbage på året 2017, hvor Gud på
mange måder har velsignet arbejdet ude og hjemme.
Og det er med stor taknemlighed, at vi takker og
beder for de mange i Noreas ”bagland” som støtter
og beder for arbejdet måned efter måned.
Tak også for en god start i 2018. Pr. 10. marts har vi
modtaget 620.000 kroner, hvilket er en smule mere
end sidste år på samme tid.
Noreas gavebudget for 2018 ligger 3 % over de samlede gaveindtægter for 2017, hvilket er en lille forøgelse, som dels skyldes, at dollarkursen er steget,
men også at vi i Norea ønsker at nå nye folkegrupper
i 2018, som endnu ikke har hørt evangeliet (det vil
vi skrive lidt mere om senere på året).

Yderste ring = modtagne gaver
Inderste ring = budget

Afsender:
Norea Radio Danmark
Porsevej 6
DK - 6100 Haderslev

Jeg lever stadig som flygtning
Troen kan vokse frem i selv de mest ufremkommelige og fjendtligt stillede dele af verden, men ofte har
det at blive kristen i et sådant land konsekvenser, som de fleste i vesten ikke kan forestille sig.
Ibrahims hjerte var tomt, før han tog
imod Jesus. Han husker, at han længtes
efter mere: ”Der var en stemme indeni
mig, som sagde, at der er en sandhed, du
ikke kender’”.
Senere blev Ibrahim introduceret til Johannes 3.16, og verset rørte noget i ham.
En aften, hvor Ibrahim var ude at køre,
råbte han til Gud: ”Hvis du virkelig
døde for mig, fordi du elsker mig, og jeg
derfor kan få evigt liv, så vis dig for mig
på en eller anden måde. Jeg er desperat
efter at lære dig og sandheden at kende.”

opdaget. Hans familie torturerede ham
og gav ham et valg: Fornægt Kristus eller
dø. ”Jeg valgte at dø!” fortæller Ibrahim.
”At være sammen med Ham i himlen
er lang bedre end at leve på en løgn her
på jorden!”
I konstant livsfare
Men Gud havde andre planer for Ibrahims liv, og i sidste øjeblik fik hans lillebror medlidenhed med ham og sørgede
for, at han kunne flygte ud af landet.

Det afholdt dog ikke Ibrahims forældre
fra at lede efter ham. ”De sendte folk,
som skulle dræbe mig,” fortæller ham.
”Jeg lever stadig som flygtning.”
Mange mennesker lever et liv, der minder om Ibrahims. De har mødt Jesus og
står nu med valget mellem at fornægte
Ham eller miste livet. Bed om at de,
fyldte af ånden, må kunne stå imod og
se himlen åben.
Kilde: TWR

Jeg sad og græd

Illustrationsfoto: Ashu Dadwal på Unsplash

Han skruede på bilens radio og hørte
disse ord på sit eget modersmål: ”Dette
er Trans World Radio, med en meddelelse om håb for verden.”
Da programmet var slut, bad Ibrahim
sammen med radioværten og overgav
sit liv til Jesus Kristus. ”Jeg sad og græd
i min bil,” husker Ibrahim, forundret
over, at Gud havde besvaret min bøn.”
Valgte at dø
Efter i to år at have lyttet til TWRs radioprogrammer i smug, blev Ibrahim
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