NOREA
MEDIEMISSION

Trosstyrkende
Transmissioner

Nummer 2 - Oktober 2019

For hans værk er vi

Ole Sørensen
Daglig leder

I et af de afsnit i Bibelen, som jeg holder mest af,
taler Bibelen meget stærkt om, at vi er frelst af nåde
og kun af nåde. Som afslutning på afsnittet skriver
Paulus: ”For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode
gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre
i” (Ef. 2,10). Som kristne, som menighed og som
missionsorganisation spørger vi tit os selv og Gud om,
hvor vejen går: ”Gud, hvad vil du, vi skal gøre nu?”.
Vi er frelst af nåde – Gud hvordan vil du, at jeg/vi skal
dele det med andre! Nogle gange oplever vi, at dørene
åbner sig for os, og at stien, vi skal vandre på, tegner sig
tydelig for os. Andre gange kan vi have meget svært ved
at se, hvor vi skal gå og må tage nogle eller mange skridt
i tro, og nogle gange må vi justere.
Tidligere på året, da Jesper og jeg mødte seniorpræsten
i hans kirke i Kairo, blev jeg mindet om det her med
Guds veje og stier, der bliver lagt til rette for os. Præsten
stod sammen med de andre præster i spidsen for en
meget stor evangelisk kirke i Egyptens hovedstad, hvor
der bor over 9 af Egyptens 100 millioner mennesker.
For selv om 9 ud af 10 egyptere er muslimer, og både
den koptiske og den mindre evangeliske kirke trængt
og forfulgt i landet, så oplevede de, at mange søger
deres kirke.
Præsten fortalte levende og engagerende om opgang og
nedgang i arbejdet. Han var på en og samme tid glad
og stolt over at være en del af kirken og på samme tid
meget ydmyg. Bøn generelt og bøn om Guds ledelse i
arbejdet fyldte rigtig meget i denne kirke. Hele hans
beretning om kirkens mangfoldige arbejde og hvordan
de havde været nødt til at ændre på mange ”plejer ting”
for at få det til at fungere i denne store kirke, hvor
de fleste var unge mennesker, ja, det blev for mig et
vidnesbyrd om de ”gerninger, som Gud forud har lagt
til rette for os at vandre i”.
I dag er der tusindvis af mennesker, som følger deres
gudstjeneste på SAT-7 TV eller på internettet, og
mange isolerede kristne i regionen anser denne kirke
for ”deres kirke” (de har ingen kirke der, hvor de bor,
men gennem SAT-7 kan de være en del af gudstjenesten
i Kairo). Den store mængde respons, de modtager,
vidner om de mange ”online-kirkegængere”.
Døren blev åbnet for, at de kunne sende gudstjenesterne
på SAT-7. Men selv om de ikke rigtig havde tro for
det i starten og måske mest gjorde det, fordi det da
kunne være ”sjovt”, og de nu kunne magte det som stor
kirke, som præsten udtrykte det, ja, så viste responsen
hurtigt, at Gud der havde lagt noget til rette for dem
”at vandre i” med gudstjenester via satellit-TV.
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Radioen blev både en lærer og en ven for en kvindelige lytter fra Sydøstasien, og
den holdt hendes tro i live, da familien forbød hende at mødes med ’Jesus-folk’.
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“Jeg blev født i en familie med komfort og luksus,
men jeg følte altid en tomhed i mit hjerte. Det var
et vakuum, som familie eller rigdom ikke kunne
udfylde.
Vi tilbad flere guder, som vores religion nu foreskrev, men mit hjerte var aldrig med i det. En dag
deltog jeg i et bedemøde med en kristen ven. Jeg
kunne meget godt lide det og begyndte at komme
der ofte, men min mand bemærkede, at jeg mente
det alvorligt med denne Jesus, og han forbød mig
at tage afsted. Min ven anbefalede et TWR-radioprogram, fordi jeg ikke fik lov til at gå derhen, hvor
Jesus-folkene samledes.

Jeg blev kristen i al hemmelighed - uden min
mands viden - og radioen var min lærer og ven.
Da min mand døde, flyttede jeg ind hos mine forældre, hvor jeg blev forbudt at praktisere kristendom, men jeg havde heldigvis min radio.
Programmerne førte mig gennem en proces med at
kende Gud. På trods af de mange vanskeligheder
har jeg aldrig følt mig alene siden den dag, jeg accepterede Kristus i mit hjerte. ”
Kilde; Trans World Radio

NOREA

Budskabet om Jesus skal ud til alle mennesker - også dem, der bor i lande, hvor vi
ikke kan drive mission i traditionel forstand.
Medierne: Radio, TV, internet og mobiltelefon 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.
Layout/design: Jesper Noer
Tryk: Øko-Tryk
Forsidefoto: Jesper Noer
Find Noreas Privatlivspolitik på:
norea.dk/privatlivspolitik
Hvis du ønsker at overføre en gave til
Norea Mediemission skal du bruge
følgende kontooplysninger:
Reg nr.: 1551 Konto nr.: 0005165989
www.gaver.norea.dk

jeg følte En tomhed i hjertet

Økonomi
Med udgangen af september har vi nået 2,16 millioner kroner i gaver.
Mange tak for de mange store og små gaver, som gør en stor forskel for
mange mennesker – ikke mindst der hvor der er få eller ingen kristne!
Gavebudgettet for de sidste tre måneder af året er 1,27 millioner, og når vi
lægger det sammen med de 72 tusinde, kroner vi nu er bagud i forhold til
gavebudgettet, så er behovet i de sidste tre måneder 1,34 millioner kroner.
Vi er afhængige af Guds nåde og hans velsignelse over mediemissionsarbejdet, hvis det fortsat skal bære frugt. Men vi er også afhængige af din forbøn
og støtte i arbejdet.

Yderste ring: Indkomne gaver
Inderste ring: Gavebudget for 2019
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Jubilæum

Hvem skal arve dig?

Slidt, afdanket og gammel ?

Et testamente gør det muligt for dig at skabe positive
forandringer i menneskers liv - selv efter døden.

Utallige vidnesbyrd, fra mennesker over hele jorden, vidner om, at Norea gennem
de sidste 50 år har forkyndt evangeliet til frelse og fornyelse. Opgaven er endnu ikke
fuldført, og Norea er stadig aktiv gennem en række forskellige medier.
Jeg fyldte 50 år sidste efterår. En dag der blev
fejret på behørig vis. Nu var jeg en kvinde i ”den
bedste alder”, tænkte jeg, men ak, alderens trykken ramte mig hurtigt. I løbet af foråret fik jeg
konstateret diskusprolaps, hvilket en stor del af
befolkningen over 50 år har. Jeg fik betændelse i
en slimsæk i hoften, så jeg nærmest ikke kunne
gå, og lige før sommerferien mødte jeg på arbejde og lignede en hamster, der havde samlet
forråd. Jeg havde fået betændelse i en tandrod…
I stedet for at være en kvinde i den bedste alder,
føler jeg mig af og til som en slidt og afdanket
gammel kone.

I Danmark lancerede vi i foråret 2019 hjemmesiden Tilliv.dk, som er ”en ressourceside, der
formidler den kristne tro i tekst, lyd og video”,
som der står på hjemmesiden. En side som især
henvender sig til de unge, og d. 1. december vil
vi i samarbejde med Luthersk Missionsforenings
børne- og ungdomsafdeling (LMBU) sende 1.
afsnit af en julekalender for de yngste i familien.
Og så må vi jo ikke glemme Norea Webradio,
som gennem 11 år har været til glæde og opmuntring for rigtig mange, især blandt de ældre.
Ja, og så er der alle de andre steder rundt om i
verden, jeg ikke har nævnt.

Norea kan fejre 50 års jubilæum d. 2/2 2020 og
derfor bruger vi i denne tid energi på at planlægge fejringen og på at skrive et jubilæumsskrift. I
den forbindelse har jeg bladret en del i de gamle
blade og udgivelser.
Er Norea ved at være gammel og afdanket??? Absolut ikke! Modsat mig, så er Norea stadig lige så
aktiv som altid. Vi startede med at fokusere på
at bringe evangeliet ud til mennesker via radio.
Det gør vi stadig, men teknologien har gjort det
muligt også at nå ud via satellit-tv, internet og
med sms’er.

Norea er stadig aktiv, for Jesu befaling er endnu
ikke blevet fuldført ”Gå derfor hen og gør alle
folkeslagene til mine disciple…” Matt. 28, 19.
For 50 år siden var der nogle, der tog denne befaling op, og mange mennesker er siden blevet
nået med evangeliet. Vi har utallige vidnesbyrd
fra mennesker ud over hele jorden, der fortæller deres fantastiske historie om, hvordan de
gennem radioen eller fjernsynet mødte Jesus, og
hvordan han forvandlede deres liv. Og det mest
fantastiske er, at Jesus ikke bliver træt og nedslidt. Han ændrer sig aldrig. ”Jesus Kristus er
den samme i går og i dag og til evig tid” Heb.
13,8.

Vi har i mange år støttet udsendelser i Kina og
Indien. I Indien har vi dette år valgt at fokusere på nye sproggrupper, så Ordet når ud til nye
folkegrupper.
Vi når, i samarbejde med SAT-7, millioner af
mennesker i Mellemøsten, med både forkyndende og oplærende TV.
Norea støtter Kvinder med Håb i 5 så forskellige lande som Albanien, Cambodja, Etiopien,
Kirgisistan og Turkmenistan.

Norea modtager i gennemsnit 250.000 kr. i
arvemidler hvert år. Disse midler gør os i stand til at
nå flere mennesker med ordet om Jesus via radio,
TV og internet, og giver os mulighed for at støtte forfulgte og marginaliserede kristne i nogle af de lande
i verden, hvor troen er under størst pres.
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.
Selv 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.
Tlf: 42 52 11 00
mail: info@norea.dk
norea.dk/stoet/

Så længe Gud vil, at vi skal bringe Ordet ud,
så længe vil Norea blive ved, og vi håber, du vil
være med til at gøre det muligt.
Vi ses til jubilæet d. 2/2 2020 i Haderslev
/Berit Jensen

Berit Jensen
(1989)
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Fokus: SAT-7

Fokus: SAT-7

Arabisk lovsang til
hele Mellemøsten
Under et besøg i Kairo tidligere på året, fik to Norea-ansatte lov til at
være en del af en arabisk Gudstjeneste - en Gudstjeneste som virkelig
gjorde indtryk.
Vi kommer i god tid, for vi har aftalt et møde
med en af kirkens præster, før gudstjenesten tager sin begyndelse. På vej op til præstens kontor
sniger jeg mig til et lille kig ind i kirkerummet,
hvor vi senere skal overvære en arabisk gudstjeneste.
Vi er på besøg i en af de store evangeliske kirker
i Egyptens hovedstad Kairo, og forud for besøget funderer jeg over, hvor mange mennesker der
mon dukker op til gudstjenesten: 30, 50, 150
måske?
87% af landets befolkning er nemlig muslimer
og 9 ud af 10 kristne tilhører den ortodokse
kirke.
Præsten fortæller, at denne kirke faktisk kan
rumme ca. 1000 mennesker, og at der afholdes
hele 6 gudstjenester hver søndag, for at få plads
til alle.
Efter at vi har talt med præsten, bliver der lige
tid til en lille kop kaffe, i den trange gang der
leder ind til kirkerummet.
Ingen ledige pladser
Her begynder det at gå op for mig, at kirken
også denne aften – en almindelig søndag aften,
bliver stuvende fuld.
Jeg bevæger mig ind i kirkerummet, og bliver, af
en venlig kvinde med navneskilt, vist hen til en
af de sidste ledige bænk-pladser. Da jeg - et par
minutter senere - kigger bagud, ser jeg, at kirken
er så fuld, at adskillige af de fremmødte står op
bagerst i kirken og ude på gangen bagved.
Jeg tænker: “Hvor er det fantastisk at opleve så
mange mennesker samlet for at tilbede Gud, i et
land hvor der på papiret godt nok er religionsfrihed, men hvor attentater imod kristne også er en

reel fare.” Morgendagens tur, til den kirke hvor
en selvmordbomber i december 2016 slog 25
mennesker ihjel, er et tydeligt bevis derpå.
SAT-7 kirke
Da lovsangslederen begynder på en sang, og de
mange hundrede kirkegængere omkring mig
stemmer i, kan jeg ikke undgå at få en følelse
af samhørighed. Disse mennesker, som jeg ikke
kender, og hvis sprog jeg ikke forstår, er mine
brødre og søstre. Vi har den samme Far, og vi er
en del af den samme familie.

»»Denne følelse
af at høre til,
af at være en
del af noget
større, er
vigtig, men for
mange kristne i
Mellemøsten er
det umuligt at
komme i kirke.

Denne følelse af at høre til, af at være en del af
noget større, er vigtig, men for mange kristne i
Mellemøsten er det umuligt at komme i kirke.
Nogle steder kan folk ikke risikere at vise deres
tro offentligt, af frygt for repressalier, modstand
og forfølgelse, og mange steder er der slet ingen
kirker.
Som jeg sidder der og nyder sangen og musikken, mærker jeg en følelse af stolthed – stolthed
over at være en del af mediemissionsarbejdet.
Den Gudstjeneste, og det fællesskab jeg her er en
del af, bliver nemlig transmitteret ud over hele
Mellemøsten og Nordafrika, af Norea’s partner
SAT-7.
Det betyder, at mænd, kvinder og børn, i lande
som Iran, Syrien og Algeriet kan ’gå i kirke’, og
være en del af en kristen menighed, selvom der
ikke er en kirke i nærheden, og selvom de er nødt
til at holde deres tro skjult for familien.
Hvor er det fantastisk at tænke på, at vi gennem
medierne er med til at opmuntre, og styrke kristne brødre og søstre i troen, og bringe evangeliet
til de mange millioner som bor steder, hvor der
hverken er kristne eller kirker, som kan fortælle
dem om håbet i Jesus.
/Jesper

Sat-7 når gennem deres 4
satellit-kanaler ud til mennesker
i 25 lande i Mellemøsten og
Nordafrika.
Mindst 400 millioner i regionen
har satellitmodtagere og SAT-7
har flere end 20 millioner seere.
Fotos: Jesper Noer

7

Seerrespons: Iran

Fandt et lys i mørket
”Der var ikke noget som helst i verden, der gjorde mig glad,” siger Ladan*, en SAT-7 seer fra
Iran, da hun deler sit vidnesbyrd. ”Jeg jagtede alt, du overhovedet kan forestille dig, men i
stedet for at finde fred, så var jeg ved at drukne i mørke.”
Ladan var barn af sin fars anden hustru. Hun voksede op i et
miljø fyldt med had og konflikter, der delvis skyldtes kampen
mellem to kvinder, som konkurrerede om en mands kærlighed, nemlig hendes fars.
Et forsøg på en vej ud
”Jeg opholdt mig hos nogle slægtninge en måned ad gangen,”
fortæller Ladan. ”Jeg foretrak at være sammen med slægtninge, fremfor at være hjemme.”
Ladan savnede kærlighed, opmærksomhed og disciplin fra
begge forældre. Efter at have forladt universitetet forsøgte
hun at udfylde tomrummet ved at søge kærlighed hos de
mænd, hun mødte. Hun fik kærester, deltog i fester og tog
stoffer. Hun begyndte, for sjov, at drive spådomskunst, men
efterhånden blev det mere seriøst og en reel indtægtskilde.
Lyset skinner
Ladan beskriver perioden sådan: ”På dette tidspunkt, blev jeg
ødelagt. Jeg var deprimeret og tog medicin. Jeg
længtes efter døden, men samtidig frygtede
jeg at begå selvmord, for jeg vidste, at der
fandtes en Gud.”
På et tidspunkt stødte hun på en gammel
ven fra skolen, som fortalte hende om Jesus
og også gav hende en bibel.

Ladan forklarer, hvad der efterfølgende skete: ”Da jeg læste
i Bibelen, bragte det mig fred. Jeg læste Det nye Testamente
på få dage, og jeg mærkede en ændring indeni. Jeg fortalte
min ven, at jeg ønskede at overgive mit liv til Kristus. Hun
bad mig om at vente og først se nogle programmer på en kristen TV-kanal som hed SAT-7 Pars. To uger senere blev jeg
personlig kristen. Herren genoprettede mit liv, og jeg blev i
stand til at tilgive min mor.
Nyt liv
Efter at have taget imod Jesus som sin frelser, smed Ladan
sine tabletter ud, holdt op med at ryge og har aldrig siden set
sig tilbage. ”Mit liv er forandret, og nu ser jeg Guds natur,
hvor smuk den er, og jeg takker ham.”
Ladan begyndte herefter aktivt at vidne om evangeliet for andre, fordi hun ønskede, de også skulle komme til tro. Hun
besøgte kirker for at opmuntre andre troende.
Dette forblev ikke ubemærket. Ladan fortæller: ”Jeg blev arresteret og tilbragte 10 dage i isolation, men Gud mødte mig
der. Jeg fik betinget frigivelse. Jeg takker Herren for den forvandling, han har skabt i mit liv, og for det nye liv, han har
givet mig.”
Kilde: SAT-7
*Navnet er ændret.

Hvorfor
i alverden
skulle jeg
følge Kristus ?
“Jeg vil gøre jer til menneskefiskere” - med disse ord kaldte Jesus, Andreas og Peter, til at følge
ham. Kalder Gud i dag Kerem fra Tyrkiet på samme måde? Efter et tilfældigt møde med en
præst, og gentagne drømme, søger Kerem nu svar og har delt sin historie med SAT-7 TÜRK.
Selvom han ikke var en kristen, fandt Kerem sig
selv bedende i en kirke i Efesus, hvor han var på
besøg. Efter at have bedt, gik han udenfor sammen
med sine venner.
En underlig forudsigelse:
“En gruppe præster sad i nærheden af os, og vi
begyndte at snakke med dem” fortæller Kerem.
Pludselig henvender en af præsterne sig personligt
til Kerem.
“Han sagde, at der var noget anderledes ved mig,
og at jeg en dag ville være sammen med dem og
blive deres bror.”
Overrasket og udpeget blandt sine venner, lo han
af det, og affærdigede kommentaren.
“Hvorfor i alverden skulle jeg følge Kristus?”,
tænkte han.
En drøm med et budskab:
Tiden gik, men Kerem kunne ikke glemme, hvad
der var sket i Efesus. Kort tid efter havde han en
drøm.
“I drømmen gav Jesus mig en fiskestang. Han sagde, at jeg skulle forlade den sø, jeg var ved, og gå til
en anden sø, for at fiske sammen med ham. Så jeg
gik over til den anden sø og begyndte at fiske sammen med Jesus”, fortæller Kerem. “Jeg fangede en
fisk, og indeni denne fisk var der 4 mønter.”

Illustrationsfoto: Pixabay.com

Illustrationsfoto: Pixabay.com
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Da han vågnede fra drømmen, var Kerem overrasket over, hvor virkelig denne føltes, og han
fortsatte med at få lignende drømme.
En søgen efter mening:
På grund af disse drømme og sit møde med præsten, begyndte Kerem at søge efter svar.
Han opdagede SAT-7 TÜRK og begyndte at se
programmerne. Han skrev til kanalen og stillede
de spørgsmål, der brændte i hans hjerte.
“Hvad betyder alle disse drømme? Hvorfor sker
disse ting med mig?
“Vil I ikke nok bede for mig.”
Det var umuligt at finde en aktiv kirke i den by
Kerem boede i, derfor satte SAT-7 TÜRKs opfølgningsteam, ham i forbindelse med en præst
i området.
Hvad du kan gøre:
Bed for Kerem og andre som ham i Tyrkiet, som
hører Gud kalde på dem. Bed om, at de må reagere som Peter og Andreas gjorde, da de hørte
Jesu kald: “Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer
til menneskefiskere” (Matthæus 4:19)
Kilde: SAT-7

»»Jeg gik over
til den anden sø
og begyndte at
fiske sammen
med Jesus.
Jeg fangede en
fisk, og indeni
denne fisk var
der 4 mønter.”
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Angivet af sin familie
På overfladen var alle venlige og imødekommende, alligevel skulle
vi hele tiden passe på, hvad vi sagde og gjorde, for ikke at komme i
myndighedernes søgelys og bringe de lokale kristne i fare.
Jeg havde helt ærligt forventet noget, der mindede om Østtyskland før murens fald: Gamle
gråbrune beton-bygninger, farveløst tøj, udtryksløse ansigter, og derudover, ørken, sand og
støv så langt øjet rakte. Men der tog jeg fejl!
Mange dele af Centralasien var alt andet end farveløse, og de mennesker, vi mødte på gaden, var
både smilende og venlige. Alligevel blev turen en
kontrastfyldt oplevelse, for der var en anden virkelighed, som ikke kunne ses med det blotte øje.
Muligheder eller ej?
Jeg var, sammen med kolleger fra Norea Norge
og Norea Sverige, og med norske mediemissionsvenner, på en tur til Centralasien. Målet med
turen var dels at få en større forståelse for de
kristnes situation i regionen, og dels at få lavet nogle video-optagelser. Centralasien er et
af de områder hvor det er vanskeligt at få
information ud,
fordi de kristne
er
under

stort pres og ofte bliver overvåget. Turen var derfor en oplagt mulighed for at få bedre indsigt i de
kristnes situation.
Kristendommen har i mange år stået svagt i
Centralasien, og man har kunnet få den tanke,
at kristendommen aldrig rigtig nåede denne del
af verden. Men under arkæologiske udgravninger har man fundet ældgamle kirkebygninger, og
genstande med kristne symboler, som indikerer
at den kristne historie i Centralasien kan dateres
tilbage til de første århundreder efter Kristus.
Udfordrende opgave
Desværre er situationen meget vanskelig for
kristne i Centralasien i dag, og det at komme til
at tale med dem viste sig at være sværere end først
antaget. Men det lykkedes, og mødet med disse
Centralasiatiske brødre og søstre gjorde stærkt
indtryk på mig og mine nordiske kollegaer.
Vi var blevet sat stævne i en restaurant, i midten
af den by, hvor vi opholdt os. Da vi ankom blev
vi vist ind i et flot udsmykket rum på anden sal,
og her ventede de lokale kristne ledere på os klar til at fortælle om deres liv.
Mens vi lyttede til deres gribende, og barske livsberetninger, blev der serveret en række lækre lokale retter for os, men hver gang en tjener havde
forladt lokalet, rejste én af de kristne sig og gik
en runde i lokalet. Det virkede lidt underligt,
indtil én hviskede fortalte mig grunden: Han gik
rundt og sikrede sig, at tjenerne ikke havde lagt
en telefon eller lignende, som kunne optage og
afsløre dem.
Angivet af sine søskende
En af de lokale kristne var blevet løsladt fra
fængslet blot to dage tidligere - Han var blevet
anmeldt af sine egne søskende, beskyldt for at
uddele kristen litteratur.

Det var med tårevædede øjne, og en stemme som
flere gange knækkede over, at manden fortalte
om de prøvelser, han havde været igennem.
Han havde været ved at dø den første nat, han
var i fængslet, og han havde intenst bedt Gud
om at hjælpe ham ud. Gud hjalp ham ikke ud
den dag, men han gav ham styrke til at være et
vidne for andre i fængslet. Flere blev kristne på
grund af denne mands vidnesbyrd i fængslet, og
da dagen kom, hvor han skulle løslades, var han
slet ikke klar til at forlade stedet.
Behov for støtte og forbøn
De kristne i Centralasien har hårdt brug for vores forbøn, og fortsatte støtte, så de via radioprogrammer kan være en del af Guds menighed.
Takket være den nyopførte Silkevejs-sender (en
200.000-watt radio-sender), kan kristne i Kazakhstan Usbekistan, Kirgisistan, Tajikistan,
Turkmenistan og det nordlige Kina, være en del
af et kristent fællesskab.
/Jesper

Norea støtter
produktions- og
sendeomkostninger
af programmer i
både Turkmenistan
og Kirgisistan

Foto: Jesper Noer
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Fokus: Kvinder med Håb

En åndelig kamp
”Gud sagde til mig, at Satan ikke var glad for dette,” fortæller Navy, ”nemlig
det, at vi gjorde det muligt for kvinderne at mødes til fællesskab med
hinanden og med Gud.”
Tak for forbøn og støtte til den såkaldte lyttertræning i Cambodja, som vi fortalte om i sidste NoreaNyt. Lyttertræningen fandt sted i juli,
hvor der blev afholdt en lejr i Siem Reap området. Målet var at styrke og opmuntre deltagerne i
deres arbejde med at lede lyttergrupper.
Ramt af sygdom
33 kvindelige ledere og frivillige deltog. Oprindelig skulle der have været 44 deltagere, men
mange af kvinderne eller deres børn var ramt af
dengue feber (virus smitte gennem myggestik,
som giver influenza-lignende symptomer og udslæt).
Nogle af deltagerne på lejren havde deres børn
med, der var 10 børn i alt, men nogle måtte også
efterlade syge familiemedlemmer derhjemme.
Navy, som er leder af ”Kvinder med Håb”-arbejdet i Cambodja, måtte selv efterlade sin 5-årige
datter hjemme på grund af feber. Alt dette oplevede Navy som en åndelig kamp, hvor Gud
mindede hende om, at Satan ikke var glad for, at
denne lejr fandt sted.
Problemer med alkohol og vold i hjemmet
En af deltagerne kom på lejrens anden dag grædende ud af rummet, hvor der blev holdt møde
med lovsang og fællesskab om Guds Ord. Hendes mor havde ringet til hende under mødet,
fordi hun havde opdaget, at kvindens mand var
taget ud for at drikke og havde efterladt deres
2-årige datter alene hjemme. Kvinden blev selvfølgelig rigtig ked af det, bekymret for sin datter
og vred på sin mand. Men bedstemoderen lovede at tage sig af den lille pige, så med opmuntring fra Navy og de øvrige lejrledere fik kvinden
mod på at forblive på lejren.
Navy fortæller mig efterfølgende, at dette ikke
er en unormal situation for kvinder i Cambodja.
Mange har mænd, som kæmper med alkohol, og
det medfører ofte, at kvinderne også udsættes for
vold i hjemmet.

Opbygge nye relationer
Et af delmålene med denne lyttertræning var, at
kvinderne skulle få mulighed for at opbygge nye
relationer med kvinder fra andre dele af landet.
Derfor blev der på lejren også brugt tid på mere
sociale ting, udover den åndelig opbyggelse gennem Guds Ord og fælles lovsang. Man ønskede
at hjælpe deltagerne selv i deres eget liv, men
også at udruste dem til at kunne hjælpe andre.
En morgen startede programmet med lidt gymnastik, der blev arrangeret lege og lavet sjov, men
et højdepunkt i programmet var et besøg til det
berømte tempel Angkor Wat, bygget til kongen
i begyndelsen af det 12. århundrede. Mange af
deltagerne havde aldrig tidligere været der, fordi
de ikke havde haft råd til det.
Som en brud, rede til Lammets Bryllup
Kvinderne fik ved samme lejlighed lov til at iklæde sig de traditionelle khmer-dragter. Det var en
stor oplevelse for dem. De hyggede sig med hinanden, blev berørte, grinede og var glade. I en
lille video fortæller de, at de følte sig som brude,
som bruden der var rede til Lammets Bryllup
(Åb. 19,7). Du kan se videoen her:
https://youtu.be/Cyuu5XDLH_8
Tak
Deltagerne på lejren var virkelig glade for at være
med. De lærte en masse af undervisningen, fik
stille tid med Gud, mulighed for afslapning og
endelig en stor oplevelse i forbindelse med udflugten til Angkor Wat.
”Tak for jeres støtte, opmuntring og forbøn,”
slutter Navy.
/Anette

”Kvinder med Håb”
-programmet er blevet
sendt i Cambodja siden
år 2000, og Norea
Mediemission har
støttet dette program
helt fra starten af. I
dag bliver programmet
sendt på 17 forskellige
FM-radiostationer
i Cambodja, og der
findes omkring 100
lyttergrupper, hvor
folk mødes for at
lytte til, og tale om
programmerne.

Fokus: Kvinder med Håb
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Nyt dansk tiltag

GUMLE-TV:
Videoandagter
i børnehøjde

Vi skal længere ud
Spred gerne budskabet om Gumles Jul i din omgangskreds, for vi vil gerne, at så
mange som muligt for lov til at møde julens egentlige budskab. Bed også gerne om, at
denne julekalender må sætte tanker igang hos både børn og voksne.

Jeg tror tanken om at lave andagter for småbørnsfamilier på film begyndte at tage form
på et bestyrelsesmøde på Norea, for et par
år siden. Jeg var kort forinden blevet ansat i
LMBU som børnekonsulent, og tanken var
nærliggende: kunne vi ikke gøre noget sammen - LM kids og Norea?

indgang for noget, man
husker fra sin egen barndom, noget man måske
ikke bevidst har valgt fra,
men måske bare ikke har
fundet melodien for i sit
eget hjem.

En spændende makker i dobbelt forstand

Vi bider negle.

Der har været lang vej fra tanke til færdigt
produkt. I første omgang troede jeg ikke, at
Gumle skulle med, ja han var slet ikke ”født”.
Jeg havde den ide, at jeg blot selv skulle lave
nogle små børneandagter på video – men så
var der heldigvis en skarp venlig bekendt, der
sagde, ”du skal have en dukke med, dig alene,
det går ikke”. Og så kom Gumle til verden –
og nu kunne jeg ikke drømme om at lave det
uden ham.
Bag dukken Gumle, gemmer sig min voksne
datter. Det har været virkelig sjovt, spændende og enormt givende at få lov til at lave
sådan et projekt sammen med ens datter. Det
første, vi ønskede at lave, var en julekalender
i 31 afsnit, som starter 1. dec. og slutter med
nytårsaften.

Lige nu bider vi lidt negle,
et stort arbejde er gået forud, og nu ”om lidt” 1. dec.
går det i luften. Vi er meget
spændte på, hvordan det
blive modtaget. Processen
for sådan et projekt er jo
ret lang. Det er over 2 år
siden ideen opstod, og der
er blevet brugt et hav af timer på alle mulige
forberedelser.

Det vi gerne vil, er at hjælpe bibelfortællingen
ind i hjemmene. Nogle steder som noget helt
nyt, mens det for andre måske kunne blive en
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Går i luften 1. december
Hver dag i december måned er
der mulighed for at se et nyt afsnit af ’Gumles Jul’ på hjemmesiden www.gumle.tv eller på LMkids’ Youtube-side.
I løbet af 31 dage folder Kristian Larsen og Dukken Gumle
Juleevangeliet ud, og gør emnet
forståeligt og vedkommende for
børn i alderen 3-10 år.
Julekalenderen kan både bruges
som et andagtsstykke eller som et tillæg til den daglige andagt.

Dukken Gumle kom til verden i en gammel staldbygning
udenfor Aalborg, og nu er han sammen med
LMBU konsulent, Kristian Larsen, klar til at hjælpe
bibelfortællinger ind i de danske hjem.

Bibelhistorie ind i hjemmene

Nyt dansk tiltag

Hvad er målet?
Vi håber, at GumleTV bliver meget mere end
en julekalender. I august filmede vi igen i små
3 uger, det betyder, at der nu ligger råmateriale til en påskeføljeton på 10 afsnit, og 14
andre andagter fra både GT og NT, og vi har
mod på meget mere end det – om vi når 365
andagter? Drømmen er der, men mindre kan
også gøre det. Lige nu arbejdes der på at gøre
de platforme klar, der skal til, så det kan blive
let tilgængeligt på internettet.
/Kristian Larsen

Afsender:
Norea Radio Danmark
Porsevej 6
DK - 6100 Haderslev

50 ÅR I GUDS TJENESTE
Norea Mediemission i Danmark sendte sit første program i luften fra senderen i Monte
Carlo d. 2. februar 1970. Derfor fejrer vi 50 års jubilæum søndag d. 2. februar 2020.
Vi vil gerne invitere dig til at fejre Norea-jubilæum sammen med os.
PROGRAM
9:15
Kaffe og rundstykker på Haderslev Kristne Friskole
10:00 - 11:45
Missionsmøde
		
Prædiken v. Søren S. Sørensen (generalsekretær i Luthersk Mission)

			 Korte missionsindslag fra arbejdet rundt i verden

12:00
Let frokost
13:00 – 14:45
Seminarer
15:00
Kaffe
15:30 – 17:15
Mediemission over alle grænser
			
Kort missionstale v. Martin Birkedal (Norea, Norge)

			 Glimt fra Noreas historie
			 Glimt og vidnesbyrd fra mediemissionsarbejdet i Mellemøsten, Afrika og Asien

Vel mødt på Haderslev Kristne Friskole
Louisevej 7, Haderslev

