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I bjergprædikenen siger Jesus følgende til sine disciple
”Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i
morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver
dag har nok i sin plage” (Matt. 6,34).
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I hænderne på Taleban

Jeg har i dag (7/10) været med på et videomøde,
sammen med lederen Alex fra Noreas søsterorganisation
i Ukraine. Han har i perioder været udkommanderet til
at grave skyttegrave. Aftenen bruger han på at producere
radioprogrammer og videoer i en kælder uden for
Kiev. Der er mere ro nu omkring Kiev, men de lever
i en meget usikker situation: ”Dagligt dør der mange
mennesker her”, fortæller han på samme måde, som
hvis jeg siger, at det har været blæsevejr hele dagen og
samtidig fornemmer man smerten i ordene. Men midt
i smerten, frygten og usikkerheden, som aldrig for alvor
bliver hverdag - særligt ikke ude ved frontlinjen - er der
mange som lytter til de kristne radioprogrammer og ser
de videoer som Noreas ukrainske partner producerer.
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Gode nyheder fra
skyttegravene

En soldat ved fronten fortalte dem for nylig om,
hvordan han i fem timer havde siddet i skyttegraven og
bedt for sig selv og sine soldaterkammerater. Han havde
for nylig set en video, som Alex’ team havde lavet om
bøn. Og den dag havde de været under hård beskydning
hele tiden. Så bad de i fem timer hvor kuglerne fløj dem
om ørerne og alle kom de levende igennem den dag.
Vores udfordringer i Danmark ligger på en helt anden
skala end vores brødre og søstre i Ukraine, Tyrkiet og
Afghanistan, men tillad mig alligevel at invitere dig
med indenfor på mit kontor og stille spørge: Hvordan
handler vi helt konkret på disse ord af Jesus, når han
kalder os til at se på fuglene, markens liljer, græsset og
ikke bekymre os, når Noreas økonomi strammer til på
flere måder? Og samtidig er der i de sidste uger kommet
tre nye, reelle forespørgsler om hjælp på Noreas bord:
•
•

•

Kan Norea Danmark hjælpe med at producere og
sende et ugentligt program til Nordkorea ?
Noreas partner i Tyrkiet (Shema) spørger om vi
kan støtte med ekstra midler i år (inflationen i
Tyrkiet er i øjeblikket på 80% og det havde de ikke
budgetteret med).
Kan Norea hjælpe Alex og hans team i Ukraine
økonomisk ?

Gud arbejder – ikke mindst i en krisetid. Bed om at
Gud vil vejlede os til at gå i de spor, som han kalder os
til at vandre i.

Porsevej 6, 6100 Haderslev
Telefon: 42 52 11 00
info@norea.dk
www.norea.dk
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, Afghanistan, Albanien,
Etiopien, Eritrea, Spanien og Serbien 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: Unsplash.com
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

Efterslæb
Noreas arbejde bæres af mange, mange hænder som beder og giver til arbejdet. Mange tak for din forbøn
og din støtte. Den gør en stor forskel i mange menneskers liv. Tak for at du støtter arbejdet også i en tid,
hvor priserne på mange ting stiger. I skrivende stund har vi modtaget knap 2,6 millioner kroner af årets
budget som er på godt 4 millioner kroner.
Gaveindtægterne har de seneste måneder ligget under 2021-niveau, og vi er således ca. 250.000 kroner
bagud i forhold til budgettet, hvilket svarer en lille måneds gaveindtægter. Dette er naturligvis forudsat, at
vi i december modtager, hvad der svarer til tre måneders indtægt, som vi plejer i december.

Norea er ekstra presset på økonomien lige nu, primært af tre grunde:
Gaveindtægterne er bagud i forhold til budgettet
(ca. 250.000 kroner)
Dollarkursen er steget de sidste mange måneder
og dollarkursen lå ved udgangen af september
ca. 19% højere end på samme tid sidste år. En
stor del af Noreas forpligtigelser internationalt
afregnes i dollar (den nuværende dollarkurs er ca.
14% over det, vi har budgetteret med)
Udgifterne til elektricitet og varme (gasfyr) stiger
meget, selv om vi har skruet temperaturen ned
og slukker alt ikke nødvendigt lyd-, video- og ITudstyr, når vi ikke er på kontoret.

STØT Noreas arbejde
MobilePay
Nummer

22133
Skriv ‘gave’ i beskedfeltet

Donér online
www.

gave.norea.dk

Bankoverførsel
Reg.

Kontonr.

1551 0005165989
Skriv ‘gave’ i beskedfeltet

Hvis du ønsker fradrag for din MobilePay-gave, skriv da venligst ‘dit navn’ + ‘dit telefonnummer’ i beskedfeltet.
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LIDELSEN VAR GUDS VEJ TIL AT
FRELSE OS
Selvom Tien-Tien bebrejdede Gud og var vred på ham, var Gud trofast. Hun takker ham
for, at han brugte prøvelserne og udfordringerne til at vise hende sin kærlighed gennem
Jesu død på korset.
”Gud har været trofast imod os, og jeg kan kun
prise vores frelser, Kristus, for aldrig at give op
med mig og ikke tilbyde mig andet end kærlighed og nåde.”
Det siger 37-årige Tien-Tien Chang fra Sichuanprovinsen i Kina, når hun kigger på sit liv i bakspejlet.
Hun blev gift, da hun var først i tyverne, og hun
beskriver sin tro på det tidspunkt som meget
simpel.
”Jeg vidste, at der er en Gud, og at jeg ville komme i himlen, hvis jeg troede på Jesus. Det var det
hele,” forklarer hun.
Modgang var Guds gode plan
Men da hendes første barn, sønnen Enoch, blev
født som dybt handicappet, begyndte hendes åndelige liv at ændre sig.
”Jeg kunne ikke forstå, hvorfor den smerte skulle
ramme mig, og jeg råbte fortvivlet til Gud fra
bunden af mit hjerte: ’Min Herre, vær venlig
at redde mit barn!’ Og ordene fra Salme 13 var
min faste bøn: ’Hvor længe vil du glemme mig,
Herre? For evigt?’ siger hun.
.
Tien-Tien bad om forbøn fra andre kristne og fra
den radiostation, hvorfra hun lyttede til kristne
programmer, og hun og hendes mand fik lov at
opleve – og hvile i – at Gud elsker dem så højt, at
han ikke skånede sin egen søn, men ofrede ham
på korset for dem.
Hun betragter nu de fem år, som hendes handicappede søn fik lov at leve, som Guds gode plan
for hende og hendes familie.
”Selv om jeg bebrejdede Gud og var vred på
ham, var han trofast. Min tro gennemgik prøvelser og udfordringer, men Gud ændrede min
skæbne og vendte mit liv rundt på sin egen forunderlige måde.”

Guds velsignelse er ud over vores fantasi
Efter flere år med megen modgang oplever TienTien og hendes mand, samt deres to døtre og
deres forældre, nu et liv i fremgang.
”Det hele er Guds værk. Hans velsignelse er ud
over vores fantasi,” siger hun.
Men den materielle velsignelse er ikke noget
sammenlignet med, at Guds ord er blevet levende for hende.
”Korset er ikke længere tåbelighed for os, men
det er Guds kraft.”
Hun bruger Salme 30,12-13 til at beskrive den
forandring, der er sket i hendes liv:
”Du forvandlede min klage til dans, du tog min
sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor
vil jeg lovsynge dig uden ophør; Herre min Gud,
for evigt vil jeg takke dig.”
Tien-Tiens vanskelige barndom
Billedet af hendes mor, der græd, har været indgraveret i Tien-Tien Changs hukommelse, fra
hun var helt lille.
Som 19-årig var moderen flyttet fra det sydvestlige Kina til Shandong-provinsen i den nordøstlige del af landet, for at blive gift med Tien-Tiens
far. Det var et meget fattigt og fjerntliggende
område. Allerede året efter – i 1985 – blev TienTien født, og hun var grunden til, at hendes mor
holdt ud og ikke begik selvmord.
Tien-Tiens far var ni år ældre end hendes mor,
og han var psykisk ustabil. Landsbyens beboere
så ned på ham – og på hele hans familie – og da
Tien-Tien var otte år måtte han sætte sig i stor
gæld for at betale kaution for sine brødre, der
blev fængslet for at stjæle benzin fra de lokale
myndigheder. Siden da har han været afhængig
af sovemedicin.
To år senere rejste hendes mor tilbage til den
provins, hvor hun var født. De hørte ikke fra

Kina
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”Du forvandlede min
klage til dans, du tog
min sørgedragt af mig
og klædte mig i glæde.
Derfor vil jeg lovsynge
dig uden ophør; Herre
min Gud, for evigt vil jeg
takke dig.”

Illustrationsfoto: Envato Elements
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Da deres søn, Enoch,
blev født, viste det
sig, at han havde en
hjerneskade og var
spastisk lammet.
Sønnens sygdom
medførte, at hendes
mand holdt op med at
gå i kirke og i stedet
fordømte Gud.

hende i lang tid, og hendes fars familie konkluderede, at hun nok ikke kom tilbage. Tien-Tiens
fars sygdom blev værre, og han begyndte at drikke. En onkel flyttede ind hos ham, og Tien-Tien
blev sendt hen at bo hos sin tante.
Efter lang tid vendte Tien-Tiens mor dog tilbage, og Tien-Tien er ikke i tvivl om, at det var
Gud, der overbeviste hendes mor om, at det var
det, hun skulle. Familien havde en radio som
den eneste kontakt til omverdenen, og hendes
mor begyndte at lytte til kristne programmer på
radiostationen Liangyou, og det førte til en regn
af velsignelser over familien midt i håbløsheden,
fortæller datteren.
Tre børn – det ene handicappet – i et land
med etbarnspolitik
Tien-Tien havde kun et sporadisk kendskab til
Gud på det tidspunkt hvor hun blev gift, men
ville gerne have en mand, der var kristen. Hun
blev hurtigt gravid, men på trods af, at lægerne
ved en scanning kunne se at fosterets hoved var
meget lille, fik de ikke tilbudt flere undersøgelser. Da deres søn, Enoch, blev født, viste det sig,
at han havde en hjerneskade og var spastisk lammet. Sønnens sygdom medførte, at hendes mand
holdt op med at gå i kirke og i stedet fordømte
Gud. Ægtefællerne anklagede også hinanden for
at være skyld i sønnens sygdom, og til sidst var
Tien-Tien på selvmordets rand.
Slægtninge til Tien-Tiens mand foreslog, at de
anskaffede nogle Buddha-statuer. Tien-Tien accepterede det, fordi han truede med ellers at
forlade hende. Men hun sendte også e-mails til
venner i kirken og til værten for de kristne radioprogrammer og bad om forbøn for dem selv
og for deres alvorligt handicappede søn. Hans
muskler var helt sammentrukne, han kunne kun
spise flydende kost og havde ofte feberkramper.
Det var et kæmpearbejde at passe ham. Men hun
holdt ud, selv om mange mennesker foreslog, at
de anbragte ham på en institution.

Illustrationsfoto: Envato Elements

Hun var dybt fortvivlet, men oplevede langsomt,
at Gud vendte hendes sorg og lidelse til tillid til
ham og tro på, at han aldrig har planer om at
skade mennesker.
Året efter blev Tien-Tien gravid igen, og flere i
familien opfordrede til abort for ikke at risikere

Kina

endnu et handicappet barn. Igen bad hun om
forbøn, og de fik en sund og velskabt datter. Det
førte til, at hendes mand – samt hendes svigermor og andre familiemedlemmer, der var kristne
af navn uden virkelig at kende Gud – fik en fornyet tro på og tillid til Gud.
Et år senere blev hun gravid for tredje gang,
og det lagde et meget stort pres på hende. På
det tidspunkt var etbarnspolitikken gældende
i Kina, og det betød, at enhver fødsel var forbudt, hvis den førstefødte var en dreng, og at
ingen andenfødt var tilladt, før moderen fyldte
30 år. Overtrædelse ville i alle tilfælde blive straffet med bøde, og i nogle tilfælde ville kvinden
blive tvunget til abort. I deres landsby var bøden
på hundrede tusinde dollars. Derfor gik hun til
lægen og fik en henvisning til abort, men kunne
ikke gennemføre indgrebet.
Gud lagde tingene til rette til et bedre liv
Familien oplevede, at Gud beskyttede dem.
Myndighederne lagde ikke mærke til graviditeten, og deres anden datter blev født. Familien
flyttede til en anden by, hvor de levede et travlt
liv med tre små børn, langt væk fra myndighedernes søgelys. Om natten tog hendes mand sig
af den handicappede søn. Hun ammede selv den
yngste, og hendes svigermor, der boede hos dem,
tog sig af den ældste datter. Om søndagen gik
Tien-Tien og hendes mand til gudstjeneste om
formiddagen, og hendes svigermor om eftermiddagen.
Døtrene var imidlertid aldrig blevet registreret
hos myndighederne, hvilket var et krav for, at
de kunne komme i skole. Sådan en registrering
var dyr og besværlig, og hendes mand forsøgte at
løse det på mange måder. Han ændrede pigernes
navne og brugte mange penge på spåkoner og
ofre til ånderne. Tien-Tien opfordrede ham til at
stole på Gud, og det viste sig, at Gud havde en
vej. De havde lige nøjagtig penge nok til at betale
gebyrer for registreringen af den yngste, og mens
de var ved at skaffe midler til at få den ældste
registreret, besluttede regeringen at gennemføre
en folketælling, det indebar registrering af alle
indbyggere. Det betød, at de kunne nøjes med at
få lavet en kopi af hendes fødselsattest, der bare
kostede fem dollars.
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Alt dette medførte, at Tien-Tiens mand fik øjnene op for, hvordan Gud tager sig af dem. Hans
fornyede tillid til Gud førte til, at Gud gjorde
ham forstående og kærlig, så harmonien i deres
ægteskab blev genoprettet. På grund af hans arbejdssituation har han dog ikke mulighed for at
komme regelmæssigt i kirke, og det gør, at hans
tro ikke er stabil. Tien-Tien beder meget for
hans åndelige liv.
Hun beder også for sine forældre, der har fået et
hus ti minutters gang fra, hvor hun og hendes
familie bor. Hendes far har fysisk og psykisk fået
det meget bedre, men han har ingen tålmodighed, bliver hurtigt frustreret, og falder hele tiden
i søvn. Forældrene kommer i kirken, men det
svært for hendes far, der er analfabet. Tien-Tiens
forældre har søgt regeringen både om tilskud til
borgere, der kun har ét barn og er fyldt 60 år og
om handicaptilskud og om regelmæssig kontrol
hos læger i landsbyen. Det har de fået bevilget,
hvilket hun ser som endnu et bevis på Guds
barmhjertighed mod dem.
Tien-Tien og hendes familie er virkelig taknemmelig for den ændring, der er sket i deres liv i
løbet af under ti år. Fra dengang de gemte sig
for myndighederne under hendes tredje graviditet til i dag, hvor hun og hendes mand og
børn, hendes svigermor og hendes forældre bor i
samme landsby.
Men det allerstørste er, at hun, gennem alt det,
der er sket, har lært Jesus at kende som sin frelser
og har oplevet, hvordan han sørger for dem.
/KL

Tien-Tien Chang har skrevet sit vidnesbyrd direkte til radiostationen
Voice of Salvation (VOS), som hun har lært at kende gennem programmet
”Whispering Hope”, der bliver sendt fra Liangyou Radio.
VOS-programmer, som Norea er en del af, bliver sendt via FEBCs sender,
der ligger på Filippinerne, og det er den, hun kalder “Liangyou Radio
Station”. FEBC (Far East Broadcasting Company) laver også selv nogle
programmer, og de sender programmer fra samarbejdspartneren VOS.
Norea betaler for at VOS kan lave 7 ugentlige programmer og FEBC for at
sende 6 af dem i luften fra Filippinerne (det 7. program sendes i øjeblikket
ikke på kortbølge, men gøres tilgængelig via FEBC’s og VOS’ online
platforme og via sociale medier).

Betalingsservice
godt for dig og godt for Norea
Ønsker du jævnligt at støtte Norea Mediemissions arbejde med et
pengebeløb så se her, hvorfor det er en rigtig god ide at benytte
Betalingsservice.

Fordele for dig:

Fordele for Norea:

Det er nemt! Du kan selv oprette betalingsaftalen eller
vi kan hjælpe dig.

Det sparer tid! Registreringen af din gave er enormt
enkel og sikker, når den sendes via BS. Dermed kan
medarbejderne i stedet bruge tiden på at bringe evangeliet om Jesus videre ud i verden.

Det er bekvemt! Du skal ikke selv huske, eller bruge
tid på, at overføre beløbet til os. Det beløb du ønsker
at donere, bliver overført helt automatisk hver måned
- eller med det tidsinterval, du foretrækker.
Det er fleksibelt! Selv om du opretter en betalingsaftale, er du ikke bundet til at betale. Du kan nemt
afvise en eller flere betalinger i din netbank. Du kan
også nemt justere beløbet: ring eller skriv til Norea, så
retter vi beløbet.

Det giver bedre planlægning! Jo flere af vores givere,
der benytter BS, jo mere jævnt fordelt bliver gaveindtægterne.
Lavt gebyr! Det gebyr Norea betaler for ordningen er
meget lavt i forhold til andre ordninger.

Det koster ikke ekstra! BS er gebyrfrit for dig som
betaler/giver.

Betalingsservice kan endda blive et boost i din givertjeneste:
“Jeg har støttet flere organisationer ved hjælp af Betalingsservice gennem mange år. Når betalingerne sker helt automatisk, og jeg
ikke behøver tage stilling til det hver måned, tænker jeg sjældent over de penge, jeg giver. Det er næsten som Jesus siger: ‘Når du giver
almisse, må din venstre hånd ikke vide, hvad din højre gør.’ (Matt 6,3). Jeg tænker kun over det, når jeg gør status over mit budget,
og jeg savner aldrig pengene.” -Fast giver

Sådan opretter du en betalingsaftale med Betalingsservice:
Ring eller skriv til Norea og fortæl os at du ønsker at oprette en BetalingsServiceaftale. Du skal
fortælle os hvor meget og hvor ofte du ønsker at give. Så sender vi dig et link til en sikker side
hos BetalingsService, hvor du kan indtaste dit CPR-nummer, konto og registreringsnummer.
På https://pbs.norea.dk kan du også tilmelde dig en BetalingsServiceaftale hos Norea.
Driller det? Tag fat i en ven eller et familiemedlem, som kan hjælpe, eller ring ind til os her på
Norea, på telefon 4252 1100.

Tema: Afghanistan
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I hænderne på Taleban
Siden august 2021 har afghaneren Elham* været i kontakt med Noreas TV-partner i
Mellemøsten, som har støttet ham gennem Talebans tumultariske magtovertagelse,
såvel som Elhams egen søgen efter sandhed og frihed.
“Afghanistans befolkning gennemlever lige nu et
forfærdeligt mareridt,” skrev Elham til SAT-7, da
han så sit land falde til Taleban sidste år. Siden da
har Elham, som har en mastergrad i jura, bevaret kontakten med kanalen, og dermed givet et
unikt, jordnært indblik i, hvad der sker i landet.
“I min provins ligger lederskabet for de
fleste funktioner nu i
hænderne på Taleban,”
skrev han kort efter
sin første meddelelse.
“Hele statsapparatet,
inklusiv juridiske og
administrative tjenester, er blevet overtaget
af denne gruppe, der
legemliggør uvidenhed
og terror.”
“Efter at have bestået
anstrengende eksamener og masser af hårdt
arbejde, kunne jeg
træde ind i det afghanske retssystem og virke
som dommer. Mit håb
var at garantere retfærdigheden her i landet,
men på blot et øjeblik
er alting vendt på hovedet. Nu er alt, vi kan gøre,
at blive hjemme og prøve at finde ud af, hvordan
vi overlever.”
At finde håb midt i fortvivlelsen
I sin håbløshed vendte Elham sig oftere og oftere til de kristne programmer, som produceres af
Noreas partner SAT-7, for at finde håb. I januar
i år kontaktede han kanalen og sagde: “Når som
helt muligheden byder sig, ser jeg med stor interesse jeres spændende programmer, som emmer
af kærlighed. Jeg har lært mange værdifulde ting
indtil videre, og når jeg ser jeres programmer får
jeg fred og ser nye muligheder.”

Ikke desto mindre forekommer de udfordringer, Elham og befolkningen i Afghanistan står
i, uoverstigelige. “Jeg kæmper med manglende
arbejde, økonomisk problemer og fare for liv
og lemmer. Alle disse ting gør tilsammen livet
kummerligt for alle. Den fanatiske islamisme har
bragt mørke og elendighed ind i vores liv.”
Længsel efter frihed og viden
“Jeg beder ikke om meget,” fortsatte Elham.
“Bare at jeg kan arbejde i et miljø, der giver mig
frihed til at skrive alle de ting, jeg er tvunget til
at holde tilbage. Jeg ønsker at være fri til at skrive
kritisk om ekstremistisk islamisme uden frygt for
intimidering, og at gøre mit for at påvirke samfundet i en positiv retning gennem mit arbejde.”
Elham har desuden modtaget flere kristne materialer fra seerkontaktteamet, hvilket har øget
hans forståelse af kristendommen og givet ham
lyst til at vide mere.
Senest har Elham kontaktet kanalen i april: “For
en måneds tid siden begyndte Taleban at ransage
huse, og de konfiskerede endda folks smartphones. Jeg havde nogle artikler om kristendommen
liggende på min telefon, som jeg måtte slette. Vil
I sende mig nogle flere foldere, så jeg kan læse
dem og blive opmuntret?”
Bed for Elham og befolkningen i Afghanistan, at
Gud vil holde sin beskyttende hånd over dem,
og at de vil finde frihed i Kristus. Bed om at Gud
fortsat vil bruge Noreas udsendte Kasper Breindahl og mange andre medarbejdere til at åbne
menneskers hjerte og sind, og at kanalen fortsat
må være en støtte for seerne. Endeligt, sig Gud
tak for det, han allerede har gjort i Elhams liv;
må han fortsat tørste efter at lære mere om Jesus.
*Navnet er ændret er sikkerhedsmæssige årsager
Kilde: SAT-7
/LDB
Illustrationsfoto: Envato Elements
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Afghanistan lige nu
Situationen for Afghanistans befolkning har været dybt problematisk siden Taleban tog
magten i landet sidste år, ikke mindst for de kristne. Her fortæller flere kristne afghanere
om de konsekvenser det konkret har i deres liv nu, i dag. Konsekvenser vi i Danmark
næsten ikke kan forestille os. Midt i håbløsheden formår de dog at hente nyt mod hos
Gud, og her spiller mediemissionen en vigtig rolle.

For første gang i tyve år er det ikke Nordkorea,
der ligger nummer 1 på Åbne Døres årlige liste
over lande i verden, hvor det er sværest at være
kristen. Nu er det Afghanistan. David Curry, leder af Åbne Døre USA, slår fast: “Det er ikke
fordi det er blevet bedre i Nordkorea. Det er
fordi det er blevet værre i Afghanistan.” Og Afghanistan er bare ét af de lande, der bliver mere
og mere lukket for kristendommen i disse år.
Dermed øges betydningen af det radio- og tvarbejde som Norea er en del af.

En anden gruppe, der i høj grad står som tabere
under Talebans regime, er kvinderne. Kvinder
må ikke færdes uden ledsagelse af et mandligt
familiemedlem, og skal tildække deres ansigter
i offentligheden. Kvinder indkaldes til forhør på
grund af deres påklædning, og mange gange forhøres også deres mandlige familiemedlemmer.
Piger må ikke gå i skole efter sjette klasse. Dette,
sammen med den svigtende økonomi, betyder
også at antallet af børneægteskaber sandsynligvis
vil stige.

Arbejdsløshed og hungersnød

I frygtens greb

Arbejdsløshed, hungersnød, frygt, vold, undertrykkelse. Listen over problemer som det fanatiske regime i Afghanistan fører med sig, er
uendelig. Flere af de seere, der skriver til Noreas
partner SAT-7, kan fortælle om en hverdag præget af krisetilstande.

Rædslen har taget fast greb om især religiøse og
etniske minoriteter i Afghanistan. Arman fortæller: “Der hersker en atmosfære af frygt og intimidering over samfundet. Hvert øjeblik lever vi
med risiko for fysisk vold, fængsling, ydmygende
og fornedrende behandling, og endda henrettelse uden rettergang.”

“Hungersnøden er værre end nogensinde,” siger
læreren Baset* “Min indkomst dækker ikke længere mine udgifter. Prisen på mel er tredoblet,
og prisen på olie er fordoblet. Mange som var
offentligt ansatte har ikke længere nogen indkomst.”
En anden seer, Arman* fortæller ligeledes: “Økonomiske problemer er blevet det, der fylder mest
i vores liv. Det eneste vi ønsker er, at forblive i
live. Vi kæmper hårdt for at sikre os, at vi ikke
dør af sult, især for mine små børn, som er mest
sårbare.”
Kvinder og børn taber
Manglen på arbejde truer endvidere med at øge
forekomsten af børnearbejde i landet, som anslås
at omfatte over en million børn. Seeren Amin*
siger desuden: “Nogle mennesker er villige til at
sælge deres børn for en smule brød.”
Illustrationsfotos: Envato Elements & Unsplash.com

Selv indbyggernes mobiltelefoner bliver tjekket af Taliban, især
dem, der tilhører den farsitalende
del af befolkningen. Så det er risikabelt at have kristent indhold
på mobilen. Således fortæller en
fjerde seer, Daneesh*.
Vi håber på Herren
Trods disse næsten
ufattelige prøvelser,
giver seerne dog
også udtryk for en
styrket tro. “Mit
håb er i Herren,
som aldrig vil
forlade mig og
altid er ved
min
side,”
skriver Amin.

Tema: Afghanistan
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“I ham er livet, og han er håbet for enhver person,
hvis hjerte er uden håb.”
Baset siger: “Min hustru, mine børn og jeg, ser alle
ud over disse krisetilstande og holder fast ved den
sande og levende Gud. Vi beder uophørligt, og vores himmelske far har beskyttet os, og vi har fred
i vores hjerter. Mit håb er nu alene i den sande,
levende Gud.”
Store muligheder
Daneesh har desuden øje for et meget vigtigt forhold ved afghanernes længsel efter frihed og retfærdighed. “Som troende kristne er vi alle kaldet til at
arbejde sammen og udbrede Guds ord. At udbrede
sandheden og bekæmpe uvidenheden og mørket.
Det er jeg personligt parat til, under de rette omstændigheder. At sige sandheden, enten med ord
eller på skrift, uden at holde noget tilbage … Mulighederne for at dele evangeliet i Afghanistan er
virkelig store”
Alt dette viser tydeligt, hvor hårdt Afghanistan og
især de kristne afghanere, har brug for vores forbøn og støtte. De har brug for at blive omsluttet i
forbøn for at bevare livet. De har brug for fortsat
at blive opmuntret i troen gennem radio- og tvprogrammer via Noreas partnere TWR og SAT-7,
og gennem deres lytter- og seerkontaktteams. Benyt gerne bedelisten på siden https://norea.dk/ressourcer/, og støt arbejdet via https://gave.norea.dk

Bed for Afghanistan:
Bed om at situationen med hungersnød
og arbejdsløshed må forbedres.
Bed om at Gud vil beskytte de kvinder
og børn, der er særligt udsatte.
Bed om at de kristne i Afghanistan ikke
må bukke under for frygt og håbløshed.
Bed om at Gud vil beskytte de mennesker som kontakter TWR og SAT-7, så de
ikke bliver fængslet eller lign.
Bed om muligheder for medarbejdere,
lyttere og seere til at fortælle flere mennesker om friheden i Kristus, den frihed
som selv ikke Taleban kan tage fra dem.

Kilde: SAT-7 UK
/LBD

Noreas engagement i Afghanistan
Norea sikrer produktionen og transmissionen af et ugentligt radioprogram til det afghanske folk.
Norea støtter gennem SAT-7 tv-programmer målrettet folk i Afghanistan.
Norea-missionær, Kasper Breindahl,
er med i produktionen af disse programmer.
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fanger folks opmærksomhed
på sociale medier
28-årige Ayaz* er leder af videoafdelingen
hos Shema Media Group, Noreas
samarbejdspartner i Tyrkiet. Han mødte
Jesus gennem en ven på universitetet,
der blev ved med at invitere ham til
ungdomsmøde. Dér mødte han andre unge
kristne:
“Jeg var nysgerrig på deres liv, så de delte deres
vidnesbyrd med mig. Jeg blev ved med at komme hver uge, og jeg læste og stillede spørgsmål.
Især to af mine venners vidnesbyrd påvirkede
mig meget. Den ene havde været alkoholmisbruger og bandemedlem. En af hans bedste
venner var død i hans arme i forbindelse med et
bandeopgør. Men han virkede så glad. Så først
troede jeg, han løj. Men efterhånden forklarede
han mig, at Guds kærlighed havde forandret
hans liv, men at det tog tid.”
Hvad har jeg at miste?
Også for Ayaz selv var det en lang proces at overgive sig til Jesus. Der
gik endnu et par år før han selv
begyndte at læse i Bibelen, og i
første omgang afviste han den
som rent nonsens. “Men så tænkte jeg alligevel: ‘Jeg vil give det en
chance. Hvad har jeg at miste?’ Så
tog jeg imod Jesus som min Herre og
Frelser, og først da forstod jeg, hvad
det var for en kærlighed, de andre
vidnede om.”
Shema på de sociale medier
Noreas udsendte medarbejder
spørger Ayaz, hvordan Shema
bruger de sociale medier. “Det
er meget svært at være kristen
i Tyrkiet. 99% er muslimer. Så
Illustrationsfotos: Envato Elements

vi forsøger ikke bevidst at provokere folk, ved fx
at skrive bibelvers. Vi forsøger at fange folks opmærksomhed ved at skrive om aktuelle emner, fx
fra nyhederne.”
“Derefter forsøger vi at lede opmærksomheden
hen på vores radiokanal, Radio Shema, og vi følger op og svarer dem, når de skriver til os. Vi er
også begyndt at lave videoer på YouTube, hvor vi
blandt andet besvarer spørgsmål.” Ayaz fortæller,
at nogle af de mest gængse spørgsmål er, “Har
Bibelen ændret sig?”, “Tror I på tre guder?”, “Er
kristendommen sand?” og ”Er det svært at være
kristen i Tyrkiet?”
En personlig synsvinkel
“De videoer får rigtig, rigtig gode anmeldelser,”
siger Ayaz, og uddyber, at han tror det er fordi
medarbejderne gennem videoerne forklarer kristendommen ud fra en personlig, kristen synsvinkel – noget mange tyrkere aldrig har set før.
Shemas medarbejdere er meget omhyggelige
med at besvare de kommentarer og henvendelser
de får fra deres lyttere/seere. Ayaz siger, at det er
forskelligt om de skriver med en person gennem
længere tid, eller blot besvarer et enkelt spørgsmål og aldrig hører fra vedkommende igen. “Det
kommer an på personen. Om vedkommende
virkelig søger Gud, eller bare faldt over videoen og skrev en kommentar. Uanset forsøger vi
at drage omsorg for personen. Vi forsøger at nå
dem. Vi svarer dem direkte, personligt, ikke bare
som “en Shema-medarbejder”.
*Navnet er ændret af sikkerhedsmæssige hensyn
/LBD

Tyrkiet
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Gud gør store ting
”Vi lovpriser Gud, for alt det han gør gennem Shemas mediemissions arbejde. Vi ved, at
mange bliver vundet for Kristus her i vores land, for vi ser det og vi oplever store åndelige
angreb.” Sådan skrev Soner Tufan til os for to måneder siden.
At mediemissionsarbejdet i Tyrkiet er slidsomt
arbejde, både på det menneskelige og på det åndelige plan, kan daglig leder Ole Sørensen bevidne: ”For et par måneder siden besøgte jeg Shema
i Ankara og for to uger siden havde jeg igen anledning til at tale med Soner i forbindelse med
en konference i Slovakiet. Og mit klare indtryk
fra begge face-to-face møder var, at den politiske og samfundsøkonomiske udvikling presser
vores partner i Shema mere end tidligere, ligesom de åndelige angreb i disse måneder også
ser ud til at intensiveres.”
”Vi har arbejdet sammen med Shema og Soner
gennem mange år og kender ham godt. Soner
er en meget engageret type og har altid gang
i rigtig mange ting, men jeg kunne tydeligt
mærke på ham, at han var mere end almindelig træt. Det er virkelig vanskelige forhold de
arbejder under” siger Ole. ”De har brug for
vores forbøn og støtte”.
Ekstreme prisstigninger
I Danmark er vi pressede fordi inflationen nu
er oppe omkring 10% - en inflation vi skal
tilbage til 80’erne for at finde på samme niveau. Men i Tyrkiet ligger inflationen på omkring 80%, som jo gør mange ting enormt
vanskelige. For eksempel har Shema gennem længere tid søgt efter en egnet ejendom,
som de kunne købe, så de på den lange bane
kunne spare omkostninger til lokaler (i dag
lejer de lokaler til studie og kontor). I foråret
havde de fundet en ejendom til en passende
pris, men i løbet af de par måneder det tog
at få finansieringen på plads (endeligt tilsagn
fra forskellige donorer), steg prisen så meget,
at det ikke var muligt at købe ejendommen.
Aftalte priser på ejendomme osv. er kun gældende i timer eller få dage.
I foråret købte Shema en FM-station i Antiokia (som var det første sted hvor Jesu disciple
blev kaldt ’kristne’ – Ap.G. 11,16). Oprinde-

lig var planen at købe endnu en FM-station i en
anden by. Men i løbet af de måneder, processen
løb, steg prisen næsten til det dobbelte, så der var
kun penge til at købe én af de to stationer.
Dybere dialog
Men på trods af den økonomiske krise og de
åndelige anslag, så oplever Shema et stigende
antal dybe samtaler med lytterne: ”Selv om vi
oplever en lille nedgang i antallet af lyttere, der
spørger os om at fortælle dem mere om Jesus og
den kristne tro, så oplever vi flere som går ind
i en dybere dialog med os, ligesom vi oplever
et stigende antal som deltager i bibelstudie”. I
juni måned var det omkring 35 personer som
stillede dybe og seriøse spørgsmål om Jesus og
kristendom.
Harry i Antalya:
“Harry, en lytter i Antalya, ringede til os fordi
han ønskede at mødes med os. Han lytter meget til Radio Shema og har flere gange været
i kirke i Antalya. Han er ved at undersøge
kristendommen. Selv om han har lidt svært
ved at forstå det med treenigheden, så siger
han, at alt det andet i kristendommen er godt
og giver god mening. Derfor vil han tilbage
til kirken. Vi har anbefalet ham en bestemt
kirke og henvist ham til en række artikler. Vi
håber og beder om, at han vil fortsætte sin
rejse, og at han må finde Gud.”
/OS
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Københavns Nærradio
bliver en del af Norea
Københavns nærradio (KNR), som har sendt kristne programmer siden
1983, er lukket. Alligevel er det ikke enden på historien - KNR lever videre.
Radiovirkeligheden ændrer sig i Danmark også
når det gælder kristen radio. Først i 80’erne
blev det tilladt for andre end Danmarks Radio (DR) at sende på FM-båndet, og det fik en
myriade af lokalradioer til at skyde frem, herunder en række kristne lokalradioer. I de første
par årtier var der stor kamp om at få sendetid
på de frekvenser, som blev stillet til rådighed
for ikke-kommerciel lokalradio i de forskellige
kommuner.
Den digitale udvikling med DAB+ og internetradio, de stigende krav til den lokale forankring
af udsendelserne på lokalradioer, samt den generelle udvikling i samfundet, hvor vi i højre
grad vælger streaming, har medført at mange
ikke-kommercielle lokalradioer er lukket ned.
Også en lang række af de kristne lokalradioer er
ophørt med at sende på FM.
FM båndet er truet
Politikerne har gennem mange år skrevet i deres medieforlig, at FM-båndet snart ville blive
lukket ned, og der har også været sat dato på.
Selv om FM stadig kører og der pt. ingen datoer på nedlukningen, så tyder alt på, at FM
lukker ned indenfor få år. Vi er meget tæt på
den grænse som politikerne flere gange har
skrevet ind i medieforligsteksten: ”Når 50% af
radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale
platforme, træffes beslutning om tidspunktet
for FM-sluk”.
Den kristne lokalradio, Københavns Nærradio (KNR), har været i æteren over hovedstaden siden 1983. Igennem de knap 40 år er der
blevet udsendt tusindvis af timer med kristen
radio. Programmerne har bragt evangeliet ind i
tusindvis af hjem både til kirkevante og kirkefremmede mennesker. Men af flere årsager blev
det sidste KNR-program sendt i luften på FMbåndet over København d. 30. juni 2022.

KNR programmer lever videre
Du kan dog stadig høre KNR-programmer – nu
gennem Norea WebRadio – og det er ikke kun
de gamle programmer, som du i dag og i fremtiden vil kunne høre på Norea WebRadio. Norea
har i samarbejde med LM København valgt at
videreføre programproduktionen i det gamle
KNR-studie på Amager. Nogle af de programmer som lytterne kender fra radioen vil således
fortsat blive produceret og sendt i Norea WebRadio.
Nye programmer
På sigt er det planen, at der også på Amager skal
laves nye programformater til brug i WebRadio
og podcast. Der er behov for gode kristne programmer, som kan forkynde evangeliet, undervise og vejlede om kristne og etiske emner. Derfor

Illustrationsfoto: Envato Elements

Du kan ønske en
sang til søndagens
morgenprogram:
”Morgenstemning”,
som sendes søndag
morgen kl. 8 eller
til ”Dagens dryp”
som sendes alle
hverdage kl. 8.

www.webradio.norea.dk
ønsker vi i Norea at bevare programproduktion
i København, sådan som vi også har søgt at gøre
andre steder i landet, hvor kristne lokalradioer er
lukket ned.
FM-båndet forsvinder tilsyneladende i løbet af
de kommende år, fordi almindelig flow radiolytning flytter over på DAB+ og internetradio.
Men det reelle dødsstød til FM-båndet kommer,
når DR stopper med at sende på FM (70-75%
af FM-radiolytningen ligger hos DR’s kanaler).
For når så stor en del af indholdet forsvinder, så
forsvinder de kommercielle lands- og regionalstationer også fra FM. Den udvikling har vi bla.
set i Norge, og mon ikke det samme scenarie vil
blive virkelighed i Danmark?
Sådan lytter du til Norea WebRadio
Du kan lytte til god musik, bibelundervisning,
andagter, interviews mv. på Norea Web-Radio i
København, Roskilde, Esbjerg, Skagen, Gedser
og faktisk i hele verden, hvis bare du har forbindelse til internettet.
Du kan lytte via vores hjemmeside https://webradio.norea.dk på din computer eller din mobil.

Du kan lytte
via en radio-app på din telefon. Download TuneIn Radio, Simple Radio, Radio DK eller en
anden radio-app fra App-store/Google Play og
søg i app’en efter Norea eller Norea DK, så finder du Norea WebRadio.
Du kan lytte til Norea WebRadio via en internetradio-modtager – se mere på webradio.norea.
dk under ”sådan lytter du” – her finder du de
nødvendige video-vejledninger.
Dit musikønske
Vi vil gerne spille dit musikønske! Send dit ønske på en mail, ring til os eller ønsk via knappen
“ønsk en sang” på webradio.norea.dk. Du kan
her søge i vores musikarkiv og finde lige den version som du ønsker.
Du kan ønske en sang til programmet: ”Morgenstemning”, som sendes søndag morgen kl. 8
eller til ”Dagens dryp” som sendes alle hverdage
kl. 8.
Vi elsker lytterønsker, så hold dig endelig ikke
tilbage. Kom gerne med flere ønsker.
/OS

Afsender:
Norea Radio Danmark
Porsevej 6
DK - 6100 Haderslev

Gode nyheder fra skyttegravene
”Jeg er hele tiden i kontakt med soldater, som står ved frontlinjerne. De lytter til vores
udsendelser, ser vores videoer og fortæller, at de bliver opmuntret gennem dem.”
Krigen i Ukraine har varet i mere end
seks måneder nu. I starten håbede alle
på en hurtig afslutning af konflikten,
men nu frygter de fleste, at kampene vil
vare i længere tid. Konsekvenserne af
denne krig er blevet synlige på globalt
plan; der er mangel på ressourcer, priserne stiger, og de økonomiske udsigter er dystre. Mange ser frem mod den
kommende vinter med stor bekymring.
Midt i denne tid med stor usikkerhed
vil vi vende vores opmærksomhed mod
Gud og det, han gør gennem Trans
World Radio (TWR) og teamet i TWR
Ukraine. TWRs leder af arbejdet i Rusland, Ukraine og Hviderusland er dagligt i kontakt med de forskellige teams.
Hun er taknemmelig for, at alle medarbejderne i Ukraine er blevet beskyttet indtil nu, og hun fortæller: ”Midt i
alle vanskelighederne og lidelsen, bliver
teamet aldrig trætte af at udsende budskabet om heling og forsoning i håbet
i Jesus.
”Krig konfronterer mennesker med
døden. Men troen på Jesus giver dem
et håb, som rækker ud over døden.
Dette perspektiv giver vores medarbejdere styrken til at holde ud og
fortsætte. De ved, at mennesker,
som endnu ikke kender Jesus,
stadig kan nå at finde vejen til
ham gennem deres arbejde.
Også hvis det handler om
et menneskes sidste
minutter.”
”Medarbejderne
oplever selvfølgelig også tidspunkter, hvor
den
enorme
ødelæggelse
Illustrationsfoto: Lightstock

og lidelse tager modet fra dem. Men så
er der også øjeblikke, hvor de bliver opmuntret, rejser sig med fornyet styrke
og fortsætter. Igen og igen fortæller de
mig, hvor vigtig og opmuntrende andres forbøn og støtte er for dem,” siger
TWRs leder for regionen.
Nye veje – nye lyttere
Siden krigens begyndelse har det ukrainske team udvidet deres aktiviteter på
de sociale medier. Deres regelmæssige
opslag og videoer rækker nu ud til millioner af mennesker. Alex, som er leder
af TWR Ukraine, skriver: ”Vi har fået
et helt nyt publikum. Dette kræver visdom, men det giver os også helt nye
muligheder for at dele evangeliet med
mennesker, som aldrig har hørt om

Jesus.” En video, som blev slået op i juli
måned, er blevet set mere end 6 millioner gange.
Opmuntrende møder
I de seneste uger og måneder har Alex
ofte rejst rundt til forskellige menigheder som gæstetaler. På et tidspunkt blev
han inviteret til en konference for præster, hvor han fik muligheden for at tale
til 230 menighedsledere. Et af emnerne
var: ”Krigen og dens udfordringer for
familierne.” Tusindvis af familier er blevet adskilt. Ud af 12 millioner flygtninge er adskillige hundrede tusinde vendt
tilbage til deres hjem. Men revnerne og
hullerne er der stadig. De har brug for
Guds hjælp og for tid til at hele.
Alex fortsætter: ”Jeg er hele tiden i kontakt med soldater, som står ved frontlinjerne. De lytter til vores udsendelser,
ser vores videoer og fortæller, at de bliver opmuntret gennem dem.” En soldat
sagde sådan: ”Jeres videoer er som en
strøm med levende vand for os i skyttegravene.”
En hustru til en soldat skriver: ”I disse
mørke tider er jeres bidrag som en frisk
brise. Jeg mærker jeres oprigtighed og
kærlighed. Min elskede mand og far
til vores to børn er nu på vej til
fronten. Alt er i Guds hænder. Vil I ikke nok hjælpe
mig til at vide, hvordan
jeg bedst kan bede
for ham, så han må
blive beskyttet og
velsignet?”
Kilde: TWR
/AJ

