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Ar på krop og sjæl er desværre ikke ualmindelig for afrikanske kvinder, og derfor er 
’Kvinder med Håb’ (KmH) arbejdet en vigtig arbejdsgren i Noreas mediearbejde. Gennem 
KmH radioprogrammer og et verdensomspændende netværk af bedegrupper,  får 
kvinderne hjælp til at tackle hverdagens udfordringer og får føde for sjælen.

Hun kaldte ham 
biskop - det fik 
konsekvenser

I en landsby, på Afrikas Horn, samles 10-12 
kvinder to-tre timer hver tirsdag eftermiddag i 
en KmH-bedegruppe. Disse kvinder har gen-
nemlevet utænkelige lidelser, på grund af deres 
ægtemænds behandling, og gruppens leder er 
ingen undtagelse.

Hendes mand kom fuld og syg hjem hver eneste 
aften. For at tjene penge til at få mad på bordet 
måtte hun vaske tøj for andre folk, fordi manden 
drak hver eneste krone op, som han tjente. Når 
han kom hjem om aftenen rystede han, råbte ad 
hende og slog både hende og børnene. ”Jeg råbte 
igen”, fortæller hun, ”og nogle gange udnyttede 
jeg det, at han var så fuld, så jeg skubbede ham 
væk fra mig.”

Bedegruppen fortsatte deres samlinger med bi-
belstudie og bøn ved hjælp af den månedlige 
bedekalender, og på et tidspunkt besluttede de, 
at de ville prøve at bede deres mænd tilbage til 
dem! De fastede og bad til Gud om dette, og det 
førte til, at de selv følte sig dømt og overbevist 
om, at deres opførsel over for deres mænd skulle 
forandres.

Vaskede hans fødder

Lederen af bedegruppen besluttede sig for at be-
gynde med at kalde sin mand for ”biskop”, og 
at hun og hendes børn fremover skulle behandle 
ham som en biskop. Når han råbte ad hende, 
ville hun ikke længere råbe tilbage. I stedet ville 
hun forberede mad og et fodbad hver aften, når 
han kom hjem. Hun ville vaske hans snavsede 
fødder og opvarte ham, før de skulle spise.

I starten lod han ikke til at bemærke, at der var 
sket en forandring.
Men lidt efter lidt holdt han op med at råbe og 
kaldte hende ikke længere ved øgenavne og slog 
hende ikke mere. Under alt dette fortsatte hun 
med at bede. Hun bad om mod og om kærlighed 
til sin mand. Efter adskillige uger og megen bøn, 
skete et nyt mirakel: Hendes mand holdt op med 
at drikke!

Han spurgte hende, hvorfor hun var begyndt at 
kalde ham ”biskop”? Hun svarede: Det er fordi, 
at Bibelen siger, at du er familiens hoved. Og jeg 
ved, at en dag, så vil Gud gøre dig til biskop – en 
gudfrygtig mand.”

Bøn forandrer

I dag er hendes mand blevet kristen, og han til-
hører ældsterådet i deres kirke! Og hun vidner: 
”Gud besvarer bøn, og bøn forandrer – både si-
tuationer og mennesker!”

Kultur og omstændigheder kan isolere kvinder, 
men ”KmH”-bedegrupperne skaber et fælles-
skab med omsorg for kvinder i nød. Her kan så-
rede kvinder finde trøst i fællesskabet med Gud 
og i fællesskabet med andre kristne. Tak om du 
vil lægge disse kvinder, som du formentlig aldrig 
selv vil møde, i Guds hænder og bære deres byr-
der frem for ham i bøn.

Kilde: TWR Canada
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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, Cambodja, 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
følgende kontooplysninger:
Reg nr.: 1551 Konto nr.: 0005165989

Hver dag, klokken 09:30, er der ét ord, som runger 
gennem gangene i Norea-huset.

’KAFFE’

Når det ord lyder, ved vi, at vi skal smide, hvad vi 
har i hænderne og samles med vore kollegaer omkring 
bordet i frokostrummet.

Men i virkeligheden er ’kaffe’ en misvisende betegnelse 
for vores lille formiddagssamling, for det, vi er samlet 
om, er ikke først og fremmest kaffen (Selvom den 
bestemt er en vigtig del), men derimod andagt og bøn.

Vi står i en tjeneste, hvor vi, set fra et menneskeligt 
synspunkt, har oddsene imod os. Vi opererer i dele 
af verden, hvor kristendommen er alt andet end 
velkommen, og de mennesker, vi når med evangeliet, 
er ofte udsat for reel fare, hvis de åbent bekender sig 
som kristne.

Ind i den situation er den daglige andagt og bøn en 
befriende påmindelse om, hvem vi tjener, og hvem det 
er, der er i kontrol.

Bøn er en essentiel del af mediemissionen og en 
forudsætning for vores eget, og vore internationale 
partneres arbejde. Vi er afhængige af bøn, både i egne 
liv men også i relation til den mission vi hver dag er en 
del af: At nå unåede med ordet om Jesus.

Derfor er fokus i denne udgave af NoreaNyt, bøn, og 
hvordan menneskers liv bliver forvandlet gennem bøn 
og medier.
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FORDI DU GAV...
kan grupper af nye kristne i Indien samles og få 
undervisning og trosoplæring via radioen. I de 
landlige dele af Indien er der meget langt mel-
lem kirkerne og en stor mangel på præster og 
lærere. Men gennem radioundervisningen læ-
rer folk den eneste sande Gud at kende.

har flere børn i Mellemøsten mulighed for 
at se kristent tv. Gennem SAT-7’s program-
mer får børnene i denne altovervejende mus-
limske del af verden, mulighed for at lære 
den kærlige og tilgivende Far at kende. 

kan kvinder i Centralasien finde opmuntring 
og hjælp til både hverdags- og trosliv, gen-
nem de radioprogrammer de lytter til i smug.

kunne Norea Mediemission være med i udvik-
ligen af  en APP som hjælper flygtninge til at 
finde fodfæste i den nye virkelighed, de befin-
der sig i og introducere dem for evangeliet.

kan millioner af mennesker lytte til den kristne 
radiokanal, Radio Shema, i 4 storbyer i Tyrkiet. En 
uafhængig brugerundersøgelse viser, at 2 ud af 3 
dagligt lytter til denne kanal i hovedstaden Ankara.

 » Jeg har altid haft 
det princip, at 

det, man giver til 
missionen, uanset 

om det er til det 
ene eller andet, det 
vender aldrig tomt 

tilbage, og man 
mangler aldrig de 
penge, man giver. 

Det er min erfaring.

Christian Iversen 
Norea-ven
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Radio til romaer i serbien

Balkan-halvøen har lagt jord til flere 
krige, og ekstreme spændinger folkegrup-
per imellem har præget manges liv.

I dag er situationen i denne region bedre, 
end den har været længe, men der er én 
befolkningsgruppe, som stadig lever under 
meget vanskelige forhold, nemlig romaerne.

Roma-kvinder har det i særdeleshed 
svært. Mange bliver gift og får børn i en 
alder af bare 12-15 år, og mangel på ud-
dannelse og arbejde holder disse kvinder 
fast i en fattigdomsspiral, som genta-
ger sig generation efter generation.

Da mange romaer ikke er en del af det regi-
strerede samfund, og grundet udtalt diskri-
mination, bliver der ikke grebet ind med den 
sociale foranstaltning og den hjælp, der er 
så afgørende for at bryde den negative arv. 

Dette er medvirkende til, at mange romaer 
lever et liv som ofre for alkohol, prostitu-
tion, vold, udnyttelse og menneskehandel. 
Norea har gennem de seneste år støttet 
produktionen af kristne radio-programmer 
i Serbien, som har være målrettet romaer. 
Mange romaer er analfabeter, og derfor 
er radioprogrammer en oplagt måde at nå 

disse mennesker på. Programmerne har 
fokus på ting, som er aktuelle i romaer-
nes hverdag og i særdeleshed på vigtig-
heden af, at piger får en uddannelse. 

Også i Albanien er der stort fokus på romaer 
i mediemissionsarbejdet. Under vores besøg 
i Albanien sidste efterår, mødte vi en af de 
kvinder, som oversætter og indtaler ’Kvinder 
med Håb’ programmerne, og hun fortæller, 
at programmerne virkelig gør en forskel.
’Gennem disse programmer er mange 
kvinder kommet til kirken. Nogle af 
dem ved ikke, hvordan man læser i Bi-
belen. Jeg takker for muligheden for 
at være med i dette roma-program.’

/Jesper

Norea har siden sin begyndelse haft fokus på at nå mennesker på Balkan-halvøen via 
medier, og faktisk var en af Noreas tidligste projekter, udsendelser som nåede ind til det 
rumænske folk under Nicolae Ceausescos brutale styre.
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indiske liv 
forvandlet
I Inden er der mangel på mange 
af de goder, som vi regner for en 
selvfølge herhjemme, men det 
hindrer ikke Guds Ord i at nå ud 
og  gøre en forskel i mange hjerter. 
Her har vi samlet nogle responser 
på programmet “Vejen gennem 
Bibelen”, som også er kendt her 
i Danmark og bl.a. kan høres på 
Norea WebRadio.

Bed fortsat for os. Livet kan synes så mørkt her. 
Mange af os tilbeder afguder og lever i synd. Det er 
nemlig det, vi har lært af vores forældre, som igen 
har lært det af deres forældre -  i generation efter 
generation.
Men jeg priser Gud for, at Han har ændret alt dette. 
Jeres programmer har bragt os glæde, fred og håb. 
Min kone og jeg arbejder i marken for at kunne 
forsørge vores tre børn.
Når dagen er ved at være slut, lytter vi til jeres pro-
grammer og overgiver vores arbejde og liv i hans 
mægtige hænder. 

Det var ikke let for os at holde op med at dyrke 
afguder, men nu er vi begyndt at stole på Gud og 
hans ledelse i fremtiden. Bliv endelig ved med at 
sende jeres programmer og bed om, at vi må kunne 
være med til at vidne om Jesus, så flere kan lære 
ham at kende.

VGB lytter fra staten Chhattisgarhi

Lærte den eneste sande Gud at kende

Jeg bor på landet, hvor der kun er få muligheder 
for undervisning, få veje og begrænset elektricitet. 
Vi har kæmpet for alle disse ting i generation efter 
generation.
Min familie og jeg bor i en landsby, hvor vi driver 
landbrug. Vi havde mange problemer, så en nabo 
lånte os sin radio, så vi kunne lytte til jeres pro-
gram. Kort derefter følte jeg, at der sænkede sig en 
fred over vores hjem.

Indien
Befolkningstal: 
1,347,830,000

Antal unåede 
1,274,692,000 (94.6%)

Største religion 
Hinduisme (81.0%)

 
Kilde: Joshuaproject.net

Jeg er en mand med ”kort lunte”, og jeg har mange 
dårlige vaner. Men da jeg begyndte at lytte til jeres 
program, talte Gud til mit hjerte, og det gav mig 
lyst til at ændre mit liv. Da min familie begyndte at 
se en positiv forandring hos mig, ville de også lytte 
til programmet. Jeg takker jer for at have hjulpet 
mig til at lære den eneste sande Gud at kende.

VGB lytter fra staten Jharkhand

Skruer højt op, så naboerne kan høre

Glæd jer! Guds Ord kan genoplive en modløs sjæl. 
Det er et våben imod det onde og et redskab, som 
danner og former ens liv. Selvom vi har oplevet un-
dertrykkelse og angreb, så har Gud vist os nåde, og 
vi er ikke bange.

Jeres program har givet os styrke og kundskab til at 
kunne forkynde Guds Ord for andre. Mange af os 
tænder for vores radio om aftenen og skruer så højt 
op, at vore naboer kan høre jeres dejlige budskab.
Bed fortsat for os, for der er alt for mange her, som 
er tilhængere af værdiløse ritualer og af at tilbede 
tomme figurer. Tak fordi I hjælper os til at kunne 
sprede Guds evige Ord.

VGB lytter fra staten Karnataka

Kilde: TWR- India

Hvis ikke vi besvarer 
deres spørgsmål, 
hvem gør så?

Hvordan skal jeg 
håndtere, at jeg har 
været uønsket siden 
før jeg blev født?
Ingen fejrer din 
fødselsdag. Dine forældre 
frygter dit bryllup, fordi 
gommes familie forventer 
at blive betalt. Du 
risikerer at blive kasseret 
eller slået ihjel af hans 
famile, fordi medgiften er 
uacceptabel. 

Mediernes force er muligheden for at nå mange 
mennesker, og mennesker som ikke kan nåes på 
anden vis. Men radio og tv-udsendelser står aldrig 
alene, for hvem skulle så svare på de mange svære 
spørgsmål som især kvinder står med.

Hvad gør jeg, hvis ingen 
vil  giftes med mig?
En bruds værdi afhænger 
af hendes uskyldighed, 
men den kan blive taget 
fra hende. Hvis ikke det 
lykkes dig at ‘undgå’ at 
blive voldtaget, kan det 
bringe skam over hele 
familien. For at undgå 
denne risiko, gifter din far 
dig væk som 9-årig. Nu er 
du en andens problem.

Hvad gør jeg når min 
mand slår mig, men 
myndighederne synes, 
jeg har for tjent det.
Der er love som beskytter 
dig mod børneægteskaber, 
voldtægt og vold i 
hjemmet, men hvis ingen 
retter sig efter dem, hvad 
gør man så? 

Hvad gør jeg, hvis 
jeg bliver gravid, og 
skanningen siger, det 
bliver en pige?
Din families fremtid er 
på højkant. De siger ‘At 
opdrage en datter er som 
at vande naboens have.’ 
En søn er en investering, 
en sikring i alderdommen. 
En datter er en byrde, 
og så er hun væk. Men 
hvem vil hjælpe dig bære 
smerten, efter du har 
aborteret pigen eller 
efterladt hende i en gyde 
et sted.

Hver dag er der kvinder i Indien som stiller sig selv disse 
spørgsmål. De lider, og tigger forældre, myndigheder og 
afguder om hjælp omsorg og beskyttelse.
Og det er ikke kun kvinder i Indien. I store dele af verden står 
kvinder overfor de samme realiteter.

Et stort support-team besvarer dagligt opkald eller beskeder 
fra folk som har behov for forbøn, eller som gerne vil vide 
mere om den kærlige Gud de har hørt om i radioen.

7Lytterrespons: Indien



Fotos: TWR-Cambodja

Jeg hilser jer i Herrens og Frelseren vidunderlige 
navn, Jesus Kristus

Det er virkelig en stor ære for mig at få mulighed 
for at skrive til jeres kanal. Jeg har længe gerne 
villet i kontakt med jer, men jeg klarede mig med 
hjælp fra mine kristne brødre, som boede i den 
samme del af fængslet som mig. Jeg brugte deres 
materiale og de informationer, som I delte med 
dem, og det gav næring til min sjæl, åndelig vej-
ledning og opmuntring.

Men jeg sidder nu som den eneste kristne i den-
ne del af fængslet. Det er som en øde ø, nu hvor 
mine brødre er blevet flyttet til andre sektioner 
og fængsler.

Jeg plejede at lytte til TWR (Noreas partner, 
Trans World Radio) og bad sammen med pro-
grammets vært, og jeg lærte meget gennem jeres 
materialer og radioprogrammer.
Jeg vil derfor gerne bede jer om hjælp. Hvis det 
er muligt, vil I så ikke nok sende mig kristent 
materiale og hjælpe mig med at anskaffe en ra-
dio. Den situation jeg står i, gør at det er noget 
nær umuligt for mig at få fat på en radio på egen 
hånd.

Jeg blev kristen i 1992, men jeg søgte ikke fælles-
skabet og faldt fra. Det betød at jeg kom i dårligt 
selskab. I 2016 røg jeg i fængsel, og jeg skal sidde 
her de næste 18 år.

Jeg er 41 år gammel og far til fire. Min kone er 
også kristen. Jeg savner min familie, men jeg 
holder fast ved Guds barmhjertighed og nåde. 
I salme 31,16 siger David ”Mit livsløb er i din 
(Herrens) hånd” 
Jeg håber, I vil tage imod mit brev og hjælpe mig.
Tusind tak for jeres åndelige bidrag i mit liv og 
for de ting jeg har lært gennem jeres kristne ma-
teriale.
Gud velsigne jer og må hans nåde være over jer.

Kilde: TWR Afrika 

Fra buddha-statue til sparegris
Pisey er en af vore trofaste lyttere i 
landsbyen Krovan, i Siem Reap provinsen. 
Hun og hendes familie er kristne, men det 
har de bestemt ikke altid været. Under et 
nyligt besøg fortalte hun sit vidnesbyrd

Brev fra
en indsat

”Min mand er keramiker, og tidligere lavede han 
Buddha statuer, som folk købte, for vi troede, at 
det ville gøre vores næste liv bedre.

Men en dag kom en fremmed mand hen og be-
gyndte at spørge ind til statuerne.
Jeg fortalte ham, at det var Buddha statuer, som 
folk kunne bede til, hvortil den fremmede mand 
svarede: ’Din mand laver dem for selv at blive 
tilbedt.’”

Disse ord gav Pisey og hendes mand noget at 
tænke over. Deres datter begyndte at mødes med 
kristne, som kom til landsbyen hver søndag for 
at fortælle om Jesus.

”Jeg lagde mærke til, at kristne var gode men-
nesker, og jeg begyndte faktisk at ønske, at min 
datter skulle blive som dem.”

Ikke lang tid efter, begyndte ægteparret at gå i 
kirke, og samtidig holdt de op med at lave Bud-

dha statuer. I stedet begyndte de at producere 
sparegrise, og forretningen går godt.
Hver søndag holder de fri fra arbejdet, og går 
i stedet i kirke, men kirken ligger omkring 20 
km væk, så det tager lang tid at komme til og 
fra kirke.

Derfor er radioen også en stor hjælp i det dag-
lige, for den gør familien i stand til at lytte til 
kristent indhold i deres eget hjem. Især “Kvinder 
med Håb”-programmet bliver flittigt hørt.

“Min mand, mine børn og jeg lytter altid til pro-
grammet, mens vi arbejder, og vi synes, det er 
rigtig godt. Jeg har ikke gået meget i skole som 
barn, så programmet har blandt andet hjulpet 
mig til bedre at kunne tale med mine døtre og 
oplære dem. Men programmet er især med til at 
bringe mig nærmere til Gud og opmuntre mig 
gennem lektioner for sjælen.”

Kilde:TWR-Women of Hope

 » Jeg sidder nu 
som den eneste 
kristne i denne del 
af fængslet. Det er 
som en øde ø, nu 
hvor mine brødre 
er blevet flyttet til 
andre sektioner 
og fængsler.
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Som mange kristne ledere i Algeriet, har Samia 
og Salah været vidne til en fantastisk kirkevækst 
de seneste år. ”Hver tredje måned holder kirken 
dåb – nogle gange for mere end 100 mennesker. 
I juni blev 67 mennesker døbt”, fortæller Salah.
Men i takt med at politiske spændinger er steget, 
har kirken været udsat for stadig støtte indblan-
ding fra myndighederne.
”De nægter at give kirker tilladelse til at virke, 
og så lukker de dem ned, fordi de ikke har den 
officielle tilladelse” forklarer Salah.
Elleve kirker er blevet lukket, herunder Salah og 
Samias kirke i Ain Turk, tæt ved Oran. Den blev 
lukket ned for syv måneder siden, men den er nu 
heldigvis åben igen.
”Jo flere problemer kirken står over for, desto 
stærkere vokser den” bemærker Salah.

Mange mennesker oplever Gud

Parret producerer gudstjeneste-ud-
sendelser samt kristne undervis-
ningsprogrammer og talkshows.

”SAT-7-programmer har stor indvirkning på se-
ere, som gerne vil se programmer på deres dia-
lekt”, siger Salah. ”Mange mennesker oplever et 
personligt forhold til Gud ved at se disse pro-
grammer.”
Programmernes effekt kan ikke kun ses i Alge-
riet. Salah husker en samtale med en gruppe 
kristne fra Marokko: ”De fortalte at de mødtes 
i et privat hjem for at bede og se ’Min kirke i 
Algeriet’.
De bad om at de en dag også ville have en sådan 
kirke i Marokko.”

Svært at være kristen

Salah forklarer, at discipelskab kan være en stor 
udfordring i Nordafrika. Søgende møder ofte 
modstand på deres trosrejse, fra folk omkring 
dem. Samia siger, at hun opfordrer dem til at 
tage ved lære af Kristi eksempel og af den kristne 
historiske arv i regionen.

Kilde:SAT-7

Stor kirkevækst i algeriet
For SAT-7 producerne Samia og Salah Kessai er modgang ikke noget fremmed 
fænomen. For eksempel er den kirke, de kommer i, netop genåbnet, efter i 
adskillige måneder at have været tvangslukket.
Men parret, som producerer gribende SAT-7 programmer i Algeriet, nægter at miste 
modet og deres arbejde er en vigtig støtte, til dem som vælger at følge Jesus.

mit møde 
med Samia
fra SAT-7

Samia voksede op i en sekulær muslimsk familie, og spurgte man hende var 
hun muslim, men hun havde ikke noget forhold til sin gud og hun hverken 
fastede eller bad.

En dag i 1996 da Samia sad og zappede mellem TV-kanalerne, faldt hun over 
SAT-7. SAT-7 sender i dag TV på 5 kanaler, 24 timer i døgnet, men dengang 
sendte de kun 2 timer pr. uge.
 
Det var Jesus-filmen, som var på programmet den dag, og Samia husker, 
hvordan især den sidste del af filmen gjorde indtryk på hende.

“Jeg husker tydeligt, at jeg græd meget, da jeg så Jesus blive naglet til korset”, 
fortæller hun, og det blev starten på Samias trosrejse - en rejse som kom til 
at tage flere år. 

I dag producerer Samia, og hendes mand Salah, TV programmer til den Ara-
bisk-talende del af Mellemøsten, og den kanal de arbejder for, er SAT-7 - den  
selvsamme TV-kanal, som introducerede Samia for Jesus.

Få hele Samias facinerende historie i det interview vi lavede med hende for 
nyligt: http://bit.ly/norea-samia

/Jesper

Samias interesse for kristendommen blev vakt, da hun 
ved et tilfælde kom til at følge med i Jesus-filmen. 
I dag arbejder Samia for den TV-kanal, som 
introducerede hende for evangeliet.  

 » Jeg husker 
tydeligt, at 
jeg græd 
meget, da 
jeg så Jesus 
blive naglet 
til korset

 » de fortalte at 
de mødtes i et 
privat hjem 
for at bede og 
se ’Min kirke i 
Algeriet’ 
De bad om at 
de en dag også 
ville have en 
sådan kirken i 
Marokko.”

Foto: Jesper Noer

Foto: Jesper Noer

Foto: Sat-7
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Det er et par måneder siden, I sidst modtog en 
update. Siden sidst har jeg lavet 24 live udsen-
delser, 20 episoder af et undervisningsprogram, 
3 musikvideoer, og et par interview. Sideløbende 
med dette er vi ved at gøre klar til at producere 
bibelhistorier, ved hjælp af animation og “real 
world” rekvisitter.

Noget af det, der har gjort størst indtryk på mig, 
har været de 20 afsnit af “Raising children Gods 
way”. Det var et program om børneopdragelse. 
Dette er et utroligt vigtigt emne, da flertallet af 
de kristne i Iran er første generations kristne.

Mere fokus på bibelundervisning

I studiet er tempoet ved at stige. Vi er ved at gøre 
klar til 2. sæson af Golprand (showet for børn 

Nyt fra Cypern
Kasper Breindahl, som er støttet af Norea, 
og som arbejder for SAT-7 på Cypern, 
lever med mediemission tæt inde på 
kroppen. Her er et udpluk fra hans seneste 
opdatering.

i aldersgruppen 4-12) og 2. sæson af “A Girls 
World”. A Girls World ændrer lidt på indhol-
det. Der kommer mere bibelundervisning/ hi-
storiefortælling og i slutningen af hvert program 
kommer der til at være bøn. På denne måde kan 
der blive bedt for seerne, og de kan lære, hvor-
dan man selv kan bede. Jeg er meget spændt på 
denne udvikling.

Organisationen SAT-7 er i øjeblikket under 
stærkt økonomisk pres. Vil I bede for, at de mid-
ler, vi skal bruge til arbejdet, må kommer ind, 
men også for at de rette beslutninger må tages, så 
vores arbejde med at nå Mellemøsten og Nord-
afrika må kunne fortsætte.

Jeg takker for alle jer, der læser med og støtter op 
om mit arbejde.

/Kasper

Kasper har siden 
2008 interesseret 
sig for at lave fi lm og 
tage bil leder.
Kombinationen af 
et missionskald og 
en interesse for 
mediearbejdet, har 
ført ti l et samarbejde 
med SAT-7 på 
Cypern, hvor Kasper 
tager den praktiske 
del af uddannelsen 
ti l Fi lm og TV-
produktionsteknikker.

Jeg bragte skam over familien
Jeg hedder Fatima, og jeg er 20 år gammel. Jeg er født og opvokset i Saudi Arabien. Da jeg var 16 
år gammel, besluttede jeg mig for at lægge afstand til islam, på grund af de fysiske og psykiske 
overgreb, som min far udførte mod min mor, min søster og mig selv.Selv efter at han havde giftet 
sig med sin anden kone, fortsatte han med at ydmyge og torturere os. Da han blev spurgt om, 
hvorfor han gjorde det mod os, sagde han: “Kvinder skal slås og straffes, fordi de er uvidende.”

En dag mødte jeg en kristen dame. Hun 
fortalte mig om den kristne tro, og hun 
fortalte mig, hvordan man kunne lytte til 
radioudsendelserne fra Trans World Radio 
(TWR). Samme aften bad jeg til Gud: “Hvis 
du er den rigtige Gud, så lad mig se dig.”

Jesus viste sig for mig i en drøm, og han 
sagde: “Hvis du virkelig søger sandheden, så 
tag mig i hånden.” Jeg rakte mine hænder 
frem mod ham, og han tog dem i sine. 
Herefter vågnede jeg med et nyt håb! Jeg 
hentede Bibelen ned på min telefon og 
begyndte at læse. Samtidig begyndte jeg 
at lede efter anden kristen litteratur. 

I Saudi Arabien er der ingen kirker, og det 
er meget svært at finde kristne ressourcer på 
internettet, fordi de er forbudte. Derfor blev 
radioen min vigtigste kilde til fællesskab med 
andre kristne. Efter min far døde, flyttede 
jeg ind hos en onkel. Han fandt ud af, at jeg 
lyttede til TWRs kristne radioprogram og 
indså, at jeg var blevet kristen. Han truede 
med at dræbe mig, fordi jeg var blevet en 
vantro. Jeg bragte skam over familien.

Mit hjerte er knust, og jeg har brug 
for jeres hjælp og støtte. Mit højeste 
ønske er at blive døbt, før jeg dør!

Efter at have udvekslet breve med Fatima i 
et stykke tid, hjalp TWR hende med at blive 
oplært i den kristne tro. Herefter fandt de et 
sikkert sted, hvor hun kunne blive døbt. I 
sidste uge skrev Fatima til Noreas partner:

“Kære venner i TWR. Jeg er stadig i live! 
Og jeg ved, at Gud har en plan med, at jeg 
er i live. Så længe jeg trækker vejret, vil jeg 
fortælle muslimer om Jesus Kristus, så de kan 
forlade mørket og modtage lyset fra ham. “

Kilde: Norea Norge
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 » Han truede med at dræbe 
mig, fordi jeg var blevet en 
vantro. Jeg bragte skam over 
familien.
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Økonomi
Selv om Norea har rigtig mange 
trofaste givere, så er der en re-
lativ stor uforudsigelighed over 
gaveindtægterne hen over året. 
Når vi kigger tilbage på de før-
ste ti måneder af 2018, så er der 
grund til stor taknemlighed for 
de mange gaver. Tak for støtte 
og forbøn!
De sidste par år har Norea mod-
taget ca. 900.000 kroner i no-
vember og december. Behovet 
for resten af året er på lidt over 1 
million kroner. 

Yderste ring = modtagne gaver

Inderste ring = budget

kvinder med Håb – 
forenet i Kristus, med 
hinanden og med verden
“Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den 
gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget...” (Sl. 133,1-2)

I september var det ikke brødre, men over 60 
søstre (og uden skæg!) fra 29 forskellige lande, 
som samledes til “Kvinder med Håb”-konferen-
ce i Slovakiet. Jeg var så privilegeret at få lov at 
være med og oplevede Guds velsignelse “flyde 
som olien” over os.

Kvinder med Håb-arbejdet har nu eksisteret i 21 
år, og Norea Mediemission har været med i det 
næsten siden begyndelsen. Arbejdet er virkelig 
vokset i løbet af disse år, og det var også det, 
jeg erfarede, da jeg deltog i konferencen. Vi var 
flere, der kendte hinanden fra en lignende kon-
ference for 5 år siden, men hvor var der også 
mange nye ansigter!

Det, som binder os sammen, er Jesus, og ønsket 
om at bringe håbet i Ham videre til kvinder over 
hele verden og på tværs af generationer. Derfor 
opleves der et helt særligt fællesskab, selvom vi 
kommer fra så mange forskellige lande og befin-
der os i vidt forskellige livssituationer.

Fængslet

Det talte stærkt til mig, at en centralasiatisk 
kvinde fortalte om hendes kusine, som må lukke 
sig inde i et skab, hvis hun skal læse i sin bibel, 
for at forældrene ikke opdager det.
Samme kvinde havde selv oplevet, hvordan hen-
des mand var blevet fængslet, fordi han havde 
forkyndt evangeliet, og til sidst var de som fa-
milie blevet nødsaget til at flygte fra deres hjem-
land.

En anden kvinde, som kom fra Kroatien, for-
talte, hvordan hun havde været afhængig af 
heroin, var blevet misbrugt fysisk, havde løjet, 
stjålet, solgt stoffer og var blevet fængslet. Men 

Hen over de seneste par måneder har vi renoveret dele 
af Noreahuset, og nu har I mulighed for at komme til 
Haderslev og holde jeres møde i vores nye mødelokale.

En tiltrængt renovering af Noreas lokaler har gjort, at vi nu kan tilbyde me-
nigheder muligheden for at besøge Norea, og holde et møde i Noreahuset. 
Med stor hjælp fra frivillige har vi nu fået et samlingslokale, hvor vi kan holde 
interne møder, men hvor vi altså også har plads til ca. 50 besøgende.

Renoveringen har samtidig gjort det muligt at tage Noreas gamle lydstudie i 
brug igen. Studiet vil blive brugt til optagelse af interviews med internatio-
nale partnere og andet relevant video-materiale.

Hold jeres næste 
møde i NOreahusetet

Gud havde mødt hende på flere måder, og i dag 
er hun med i Kvinder med Håb-arbejdet.

Herren er nær

Ja, der findes virkelig mange smertelige og trau-
matiske omstændigheder, som kvinder står i hver 
dag. Rundt omkring i verden marginaliseres 
kvinder af kultur, familie og religion, fordi der 
tilskrives dem meget ringe værdi. Vold i hjem-
met, tvangsægteskaber, analfabetisme, polygami 
og mangel på sundhedspleje er medvirkende 
årsager til en uendelig cyklus af fattigdom. Det 
er nødvendigt, at disse kvinder, der lider under 
denne syndige verdens forfærdelige tilstande, får 
lært Gud at kende, som ham, der ser dem og har 
omsorg for dem. I Salme 34, 19 læser vi: ”Her-
ren er nær ved dem, hvis hjerte er knust, han 
frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt.”

Jeg synes, at det er stort at være en del af Kvin-
der med Håb-arbejdet og være med til at bringe 
budskabet om en frelser, som med stor medfø-
lelse og kærlighed ønsker at give helbredelse og 
håb til de nedbrudte og misbrugte.

Gennem Kvinder med Håb-programmet og øv-
rige tiltag gives praktisk og åndelig undervisning 
i 120 lande.
Mere end 62.000 forbedere bruger den månedli-
ge bedekalender og beder over de samme emner 
på 100 forskellige sprog.
Når du og jeg beder, forvandler Gud vores hold-
ninger og får os til at række ud til dem, der er 
isolerede eller afviste i vort samfund. 

/Anette

 » Mere end 
62.000 
forbedere 
bruger den 
månedlige 
bedekalender 
og beder over 
de samme 
emner på 100 
forskellige 
sprog.
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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

22133
Der er mange måder, hvorpå du kan gi’ til mediemissionen

Læs mere på: norea.dk/stoet

Der findes desværre en hel del kult-grup-
peringer i Kina. Selvom nogle af dem er 
bygget på en model, som kan minde 
om kristendom, og også tager deres ud-
gangspunkt i Bibelen, så er de forvildede 
og prædiker kættersk lære, der fører folk 
væk fra den sande og levende Gud.

Nogle er farlige som ’Eastern Lightning-
gruppen’, der foretrækker navnet “Den 
Almægtige Guds Kirke.” Grupper som 
disse er normalt politiske og har en ag-
gressiv adfærd.

”En dag faldt lederen af kulten tilfæl-
digt over en FEBC* udsendelse i 

radioen” fortæller Pastor Shu 
Shu. ”Han blev nysgerrig 

og fortsatte med at lytte. 

Han indså, at hans egne ideer om Jesus 
Kristus var meget forskellige fra det han-
hørte på FEBC-kanalen. Gradvist kom 
han til en erkendelse af, at den Jesus, han 
hørte om i radioen, var meget anderledes 
og meget god!”

Med tiden blev lederen overbevist om, at 
FEBC’s version af Jesus var den sande Je-
sus, og at han selv og hans kult dyrkede 
en falsk gud. 

Ved at tune ind på FEBCs programmer, 
ledte han husmenigheden væk fra kultens 
vranglære, og ind i Bibelens sande lære.

*Far East Broadcasting Company 
- Noreas radio-partner i Kina

KULTLEDER hørte kristen radio
Pastor Shu Shu fandt under et besøg i en sydlig kinesisk provins ud af, at der i de 
nærliggende bjerge lå to husmenigheder: Den ene var blevet etableret af kinesiske 
missionærer, den anden var blevet etableret af en kult.
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