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Kan det bli så mørkt

at Guds lys ikke kan trenge gjennom?

Somalia er et av de farligste stedene i
verden. Spesielt for kristne, de lever i konstant fare for sine liv. Fra høyeste hold er
det uttalt at er du somali så er du muslim.

«Når han vandrer i
mørke, og intet lys
skinner for ham,
skal han sette sin lit
til Herrens navn og
stole på sin Gud!»
Jes 50.10b

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste
kristne brødre og søstre som lever under press og
forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og
å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle
misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:
• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere
og yte humanitær hjelp.
• Forberede og utruste kristne som bor i truede og
ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.
• Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til
aktivt å støtte og be for dem.
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Nurta (17) fra Somalia møtte Jesus og ble kristen. Da hennes foreldre oppdaget det, ble de
rasende. Hun ble holdt som fange i sitt eget
hjem – det stedet som skulle være det tryggeste.
Om dagen stod hun ute under den brennende
solen, lenket til et tre. Om natten var hun låst
inn i et mørkt skur i isende kulde. Hennes egen
familie tok fra henne friheten, men de kunne
ikke ta bort hennes kjærlighet til Jesus. Etter
utallige forsøk på å få henne til å ombestemme
seg og komme tilbake til islam, ble hun drept.
Nurta er en av Somalias mange martyrer. Hun
så noe i Jesus som var verdt å leve for og dø for.

Er det verdt det?
Det gjør vondt å høre slike historier som
denne om Nurta. Grusomheten og mørket er
så stort. Hvordan skal jeg orke å ta innover
meg at jeg har søstre og brødre som gjennomgår slike lidelser natt og dag. Er det verdt det?
Det himmelske perspektivet og den åndelige
virkeligheten overgår det vi i det naturlige kan
forstå. Vi har hørt mange historier om at der
mennesker har gitt sitt liv for Jesu navns skyld,
har det i generasjoner etterpå brutt ut vekkelse.
Dette er hvetekornets lov. Det som blir lagt i
Guds hånd, om det er liv eller død – vil alltid
bære frukt. Det er aldri forgjeves.
Så skal vi kjempe i våre bønner og på de
måter vi kan, for å støtte våre søsken i Somalia.
Gud elsker alle menneskene i dette mørke
landet. Og – det kan aldri bli så mørkt at Guds
lys ikke kan trenge gjennom.
«Når han vandrer i mørke, og intet
lys skinner for ham, skal han sette sin
lit til Herrens navn og stole på sin Gud!»
Jes 50.10b
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Et sted på Afrikas Horn samles en gruppe
troende til et hemmelig møte. Det finnes
ikke mange slike samlinger. «Det hadde
ikke vært helt umulig uten støtte fra utsiden, men det ville vært mye vanskeligere å fortsette,» forteller lederen Muktar*
til Åpne Dører.
I Somalia forventes det at man er muslim.
Bare det å bli mistenkt for å være en kristen, kan føre til at du mister livet. Dette
enorme presset på kristne er ikke unikt for
Somalia. I alle landene på Afrikas Horn står
kristne med muslimsk bakgrunn overfor den
økende islamske ekstremismen, som assosieres med somalisk kultur. De kristne opplever press på alle områder av livet: privat, i
familie, nærmiljø og kirkeliv, og i forhold til
myndighetene. Det er ikke mye rom for dem
i disse landene.
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Hemmelige samlinger
Et sted på Afrikas Horn samles en gruppe
troende. De ankommer en og en, de møtes
i skjul. Utsiden på stedet de samles er trykkende, og de kjenner presset på innsiden også.
Den lille gruppen starter møtet med å synge.
Der er ingen instrumenter og ingen sangbøker, likevel er det nydelig vakkert. «Tilbe
og tjen Herren. Han gav oss livet, halleluja!»
Somalia består av 99 % muslimer, og å
forlate islam kan medføre døden. Likevel
samles de, ivrige etter å lære Jesus mer å
kjenne. Dagens fokus er undervisning om
hvordan studere Bibelen og dele troen med
andre. Praten går livlig mens deltakerne deler sine erfaringer.
Saleh* er i 40-årene. Han har vært med
på disse samlingene i mer enn ti år. Han har
kjempet mange åndelige kamper, og opplevd at djevelen har plaget ham med frykt
og redsel. «Gjennom undervisningen i dette
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TAKK

OMRÅDER PÅ AFRIKAS
HORN HVOR KRISTNE
MØTES I SKJUL

Takk til dere som er med og gir,
slik at vi sammen kan hjelpe
Muktar og andre som ham!

HVA SKYLDES KIRKEVEKSTEN?

I følge våre kilder kan grunnen til
kirkeveksten være:
• Økt forbønn for den muslimske
verden
• Større kristent engasjement og
misjon

• Migrasjon til land med trosfrihet, der
muligheten til å utforske og omfavne
kristen tro er større.
• Sosial og politisk uro i den muslimske
verden, som har ført til at mange
muslimer stiller spørsmål ved egen
tro.

ÅPNE DØRER ER TILSTEDE
FOR DEM

På grunn av sikkerheten er vi ofte
forhindret fra å snakke detaljert om
disse troende. Over hele regionen står
ÅD sammen med kirken og andre lokale
partnere for å hjelpe dem til å være
et levende, innfødt uttrykk av Kristi
legeme, som kan støtte hverandre på
den vanskelige reisen. Dette gjør vi
gjennom:
• Nærværstjeneste og nødhjelp
fellesskapet har jeg fått fred i sjel og sinn,» forteller Saleh.
Fistum* er en energisk ung mann på rundt
20 år. «Jeg vokste opp uten å kjenne Gud, og jeg
var avhengig av dop. Da faren min døde, mistet
jeg respekten for alt og alle, inkludert min
kristne mor. En natt drømte jeg om Johannes
14: ’Ikke la hjertet bli grepet av angst. Du tror
på Gud, tro også på meg.’ Jeg ble bevisst på
mørket jeg befant meg i. Neste dag gikk jeg til
kirken og tok imot Jesus. Fra den dagen ble livet
mitt helt forandret.»
Det er en sammensatt gjeng, de fleste fra
ulike somali-stammer, men også fra andre land.
Alle er på ulike steder i sin åndelige vandring
og modning.
Lidelsen er stor…
I denne regionen er det ikke uvanlig at det å
følge Jesus kan lede til martyrium. Dersom

man blir tatt i å tilbe Jesus utenom de tre anerkjente kirkesamfunnene i Eritrea, kan det lede
til årelange fengselsopphold under grusomme
forhold.
«I Somalia har der vært så altfor mange
martyrer. Vi har måttet restarte, omgruppere
og refokusere vårt arbeid mange ganger. Våre
nettverk er blitt avslørt av falske konvertitter
som har infiltrert de kristne, for å ødelegge.
I sør-østlige deler av Etiopia har vi sett radikale muslimer sin brutale trakassering av
kristne. Målet deres har vært å få de kristne til
å si fra seg troen på Jesus. Mennesker har blitt
etterlatt hjemløse, alene og ofte uten håp.»
Men nåden er større…
Muktar* er tydelig på at det ville ha vært vanskelig å fortsette denne tjenesten uten støtte fra
Åpne Dører. Han var på vei til å gi opp da han
opplevde at ÅD kastet ut en livline til ham.

«Da jeg møtte dere, var jeg helt utslitt og
motløs. Jeg prøvde å skaffe nok midler til både
tjenesten og meg selv, men det var tomt i kassen. Og jeg var trett av somali-kulturen. Jeg
tror det var Guds ledelse og hjelp som satte meg
i kontakt med dere, akkurat i rett tid.»
«Det er uvurderlig at Åpne Dører både kjenner kulturen, og er fokusert. Om det bare er fire
kristne somaliere, så ville Åpne Dører likevel
komme for å hjelpe og betjene disse fire. De tilpasser seg kulturen og forstår hvordan nå ut til
dem. De har disippelgjort meg i min tjeneste.»
Selv om de kristne på Afrikas Horn ofte
blir tvunget til å samles i skjul, så vokser Kristi
legeme her. Disse troende møter noe av den
mest brutale kristenforfølgelsen som finnes.
Derfor trenger de vår forbønn og støtte, slik
de fortsatt kan dele håpet i evangeliet om Jesus
Kristus med andre.

• Å gi bibler, opplæring og
disippelskapsmateriell
• Tilrettelegging av felleskap
og investering i barne- og
ungdomsarbeid
• Trening i kontekstualisert
tverrkulturell misjon, og omsorg for
nye i troen
• Lederutvikling
• Traumehjelp
• «Stå sterke i stormen»-kurs, som en
forberedelse til forfølgelse
• Rettshjelp og kunnskap om
menneskerettigheter
• Hjelp til å skaffe arbeid og inntekt

*Navn er endret av sikkerhetsgrunner
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BE
•

Be for familien til Ayaan; at de gjennom
hennes eksempel kan bli kjent med
Jesus.

•

Be om at Gud kobler Ayaan med andre
troende somaliske kvinner og at hun kan
være et forbilde for disse.

•

Be om fred og sikkerhet i Somalia.

kamp
EN UNG KVINNES

Det finnes kanskje ingen steder der ensomhet er så nært forbundet med det å være
kristen, som i Somalia. Ayaan er en av de
hemmelige somaliske kristne som kjenner
dette på kroppen. Som 19-åring og ny i troen ble hun utstøtt av familien, men heldigvis fant hun en ny familie hos de kristne.
Ayaan så sjokkert på sin mor. Den kvinnen som
hadde elsket og oppfostret henne, hadde nettopp kastet en kopp rykende varm te i ansiktet
på henne. Den etterlot et sviende merke, men
det var ikke den smerten som knuste Ayaan.
Det var den dype forakten hun så i sin mors
øyne. Der kunne hun lese: Du er ikke en del av
meg lenger.
Ayaan reiste seg og begynte å gå. Dette er for
tøft, hvordan skal jeg overleve? spurte hun Gud,
som hun nettopp hadde lært å kjenne. Jeg har
ikke noe sted å sove, ikke
noe å spise. Jeg klarer ikke
en natt til ute i mørket. Jeg
er så redd.
Ayaan ble kastet ut hjemmefra etter at familien oppdaget at hun var blitt kristen. Nå gikk
hun hjem for å trygle sin mor om å få sove én
natt under hennes tak. Hun hadde tilbrakt de
tre siste nettene i et tre, fordi hun var redd for
å sove på bakken.
Ayaan var livredd. Dersom mennene i familien finner meg nå, kommer de til å slå meg i hjel,
sa hun til Gud. Du vet hvor sinte de er på meg. Du
vet at samfunnet forventer at de straffer meg. Vis
meg den veien jeg skal gå. Ayaan fant heldigvis
en prest som viste henne omsorg og gav henne
et sted å bo.

Ayaans tro har ikke
bare overlevd, men
blitt styrket

Kirken ble Ayaans familie
Ayaans reise mot troen på Jesus begynte med
en drøm. I drømmen hørte hun en mektig
stemme snakke til henne. «Jeg har aldri hørt noe
lignende, verken før eller siden», forteller Ayaan.
«Etter denne drømmen var jeg syk i to dager».

8

Åpne Dører Norge

Hun spurte sine venner om de kunne ta
henne til kirken, slik at presten kunne be for
henne. «Alle sykdomstegn forsvant momentant.
Jeg visste at Jesus var sannheten, og jeg gav livet
mitt til ham der og da.»
Jesus og forfølgelsen ble en del av hennes liv
samtidig. «Min familie tvang meg til å flytte. Min
bror sa til meg at min tro var ’haram’, og at jeg fortjente å dø. De lette etter meg for å slå meg i hjel»
Nå er det gått 11 år, og Ayaan har grått mange
tårer over tapet av sin familie: «Jeg ba Herren om
å ta bort den kjærligheten jeg følte for mine foreldre,
slik at deres avvisning ikke skulle gjøre så vondt»
Men Gud har vært trofast mot Ayaan og sitt
løfte om å sørge for den som elsker Ham mer
enn sin egen familie og kultur. Ayaan har fått
en ny familie gjennom disippeltreningen som
Åpne Dører tilbyr kristne på
Afrikas horn.
«Vi møtes to ganger i uken for
å lese Bibelen på somali. Det har
hjulpet meg mye. Jeg ante ikke
at man kunne ha fellesskap på
den måten. Jeg elsker dette bibelstudiet!» sier Ayaan. «Takk for at dere har gitt meg
muligheten til å oppleve en families kjærlighet og
varme.»
Ayaans tro har ikke bare overlevd, men blitt
styrket, og hun trives på tross av motgangen
hun møter. «Gud gjør allting godt for meg. Han er
hemmeligheten bak mitt kall til himmelen og min
flukt fra helvete. De årene der smerten var uutholdelig og jeg trodde jeg ikke kunne overleve, har Gud
vært min styrke og hjulpet meg gjennom.»
Ayaan bor fremdeles alene, adskilt fra familien sin, men de tolererer henne mer nå. «De har
ikke akseptert min tro enda, men de vet at de ikke
kan få meg tilbake til islam. Jeg har fått muligheten
til å dele evangeliet med dem. Nå stoler jeg på at
Gud vil få sitt budskap til å bære frukt i tide.»
«Gud velsigne dere og gjøre deres tjeneste fruktbar», avslutter Ayaan. «Mange flere mennesker
her venter på at vi skal komme til dem. Vi ber ydmykt om at dere fortsetter å stå sammen med oss».

Åpne Dører Norge
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360.000

REKK UT EN HÅND TIL
DINE SOMALISKE NABOER
Det er allment kjent at det somaliske folk
er vanskelig å nå med evangeliet. Men vi
har en enestående mulighet til å nå de
flere hundretusener av somaliere som bor
i Europa. Vi kan gi dem budskapet de sannsynligvis aldri ville fått høre i sitt hjemland,
men det krever kjærlighet og utholdenhet.
I dag lever en av fem somaliere utenfor Somalias
grenser. Dette er et resultat av flere års ustabilitet, hungersnød og borgerkrig. Somalia er i dag
hjem for omlag 8,4 millioner somaliere. Rundt
2 millioner somaliere har migrert til andre land,
de fleste til nabolandene. Men rundt 360.000
har slått seg ned i Vest-Europa, 40.000 av disse
i Norge.

og muligheter i
skolesystemet,
og tar stadig høyere
utdanninger.
Somaliere er stolte av å være
muslimer, også de som ikke praktiserer troen. I flere europeiske
land har somaliere sine egne moskeer,
og disse er godt besøkt. Av frykt for at
barna skal bli sekulære eller kristne, gir
mange sine barn en enda strengere religiøs oppdragelse enn de normalt ville fått i Somalia.
Samtidig utøver somaliske innvandrersamfunn høy sosial kontroll over sine medlemmer,
noe som gjør det vanskelig for somaliere å
velge sin egen livsstil.

280.000

1,3 millioner

8,4 millioner
10 millioner

SOMALIERE OVER HELE VERDEN
Nord-Amerika
Vest-Europa
Midtøsten og Nord-Afrika

Utfordringene
Somaliere kjemper ofte med å tilpasse seg
vestlig kultur. Det er høy arbeidsledighet blant
dem. Mange unge fullfører ikke skolen, og
noen blir involvert i kriminalitet. Det er også
overraskende høye skilsmissetall blant somaliere, noe som ikke bidrar til en sunn og balansert barneoppdragelse. Selvsagt finnes det
somaliere som bryter disse negative mønstrene.
Særlig finner unge, somaliske kvinner frihet
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Slik kan du nå dem
Joshua Project kartlegger verdens unådde
folkeslag. De anslår at det på verdensbasis er
under 30.000 kristne av somalisk avstamning.
Størstedelen av Europas somaliske kristne skjuler sin tro, i frykt for trusler, vold og utstøtelse
fra familie og samfunn.
Siden mistillit er et stort problem blant somaliere, må du være forberedt på å bygge en
langsiktig relasjon. Skal du nå inn til dem, må

18.000

Somalia
Afrikas Horn, Tanzania og Sør-Afrika

du være villig til å investere tid i dem. Vennskap
gjør at de etter hvert får tillit til deg og blir mer
mottagelige for evangeliet.
Forsøk å skape «en-til-en»-kontakt. Somaliere vil fremstå sterkere i sin muslimske tro når
de er i en gruppe. En vestlig kristen som jevnlig
har kontakt med tre somaliske kvinner, forteller at de gruppevis ikke viser noen interesse
for evangeliet. Men på tomannshånd har alle
de tre kvinnene uttrykt åpenhet for den kristne
tro.
Når du forsøker å nå somaliere med evangeliet, så vit at både kristne og søkende somaliere løper stor risiko. Et eksempel på dette er
en somalisk kvinne fra et europeisk land. Hun
sprer evangeliet via Facebook, og aksepterer
bevisst somaliske muslimer som venner. Noen
er søkende og stiller mange spørsmål i private
samtaler, mens andre truer henne og kommer
med støtende uttalelser. Ved å gi vennlige tilsvar forsøker denne kvinnen å vise Kristi eksempel. Vær parat til å støtte slike troende på
deres reise!

Data inkluderer etniske og migrerte Somaliere

Det er normalt for somaliske kristne i
Europa å leve et dobbeltliv i frykt for konsekvensene. En mor som tilhører et kristent
fellesskap, kan samtidig sende sine døtre til
koranundervisning for å holde på fasaden. Her
kreves tålmodighet av deg. Ikke fordøm dem,
men oppmuntre dem heller ikke til å leve et
slikt dobbeltliv.
Dersom du blir venn med en somalisk troende, er det ikke alltid en god ide å presentere
dem for andre kristne somaliere. Det beste du
kan gjøre, er å knytte somaliske kristne til en
vestlig kirke hvor de kan lære av modne kristne
som er dypt forankret i Bibelen.
Utfordrende? Ja, mest sannsynlig, men husk
at Gud er med deg. Bruk enhver mulighet til å
nå ut og vise gjestfrihet, samtidig som du og
din menighet ber om Guds velsignelse for disse
dyrebare menneskene.
Artikkelen bygger på rådene fra en anonym
kristen som arbeider blant somaliere i et vestlig
land.
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World Watch Nyheter
NORD-KOREA: «Min

forbrytelse var at jeg ba», sier eks-fange

I mai 2017 ble den amerikanske statsborgeren Kim Hak
Song anholdt i Nord Korea.
Han ble anklaget for å ha handlet mot det nordkoreanske regimet. Et år senere ble Song løslatt sammen med presten Kim
Dong Chul og Tony Kim (også
kjent som Kim Sang-duk). I følge den amerikanske regjeringen var løslatelsen en gest fra
Nord Korea før møtet mellom
Donald Trump og Kim Jong-un
12. juni.
Etter løslatelsen var Song
tilstede på et møte i sin

MAROKKO: Kristne

Åpne Dører Norge

han virket som misjonær. Fra
Kina reiste han flere ganger inn
til Nord Korea, en måned om
gangen. I Nord Korea arbeidet
han med landbruksutvikling,
under det tekniske universitet i
hovedstaden Pyongyang.
Ifølge Religion News uttalte Songs kone at han var traumatisert etter fengselsoppholdet. Han ble ikke utsatt for
tortur, men han kjenner stadig
på smerten og kampen etter det
han har vært igjennom.

krever like ekteskapsrettigheter

Marokko er offisielt et islamsk
land, og 99% av befolkningen
er muslimer. Loven anerkjenner kun muslimske og jødiske
ekteskap, noe som har ført til
vanskeligheter for et nygift kristent ektepar. 4.juni ble Adam
Rabati og Farah Tarneem viet
i utkanten av hovedstaden Rabat. «Vi risikerer å bli beskyldt
for utukt, noe som ifølge loven
er straffbart», sa brudgommen
etter vielsen. Ekteparet har
ennå ikke fått en lovlig vielse,
da dette vil kreve at de går imot
sin kristne tro.
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hjemmemenighet i Los Angeles.
Der spurte myndighetene Song
hvilken forbrytelse han hadde
begått i Nord Korea. «Min forbrytelse var at jeg ba», lød svaret.
Myndighetene i Nord Korea
hadde tilsynelatende kjennskap
til en e-mail som Song hadde
sendt til sin kirke, der han ba
om forbønn for Nord Korea. De
visste også at han hadde hatt
ansvar for morgenbønnen i en
lovsangsgruppe, forklarte Song.
Kim Hak Song ble utsendt
fra sin menighet til Kina, der

Tross trusler fra deres konservative muslimske omgivelser, har de nygifte krevd at deres ekteskap skal anerkjennes
juridisk.
Bruden Farah ble kristen for
to år siden. Hun sier: «Kristne
lider under stor diskriminering
fra myndighetene. De nekter å
anerkjenne oss som marokkanske kristne, og de utøver sosialt
press og sjikane på grunn av vår
tro.»
Generelt blir ytringsfriheten respektert i Marokko, så
lenge islam, monarkiet og den

territoriale integritet ikke kritiseres. Kongeriket sees på som
et forbilde når det gjelder toleranse, og de utøver en moderat
tolkning av islam, i motsetning
til ekstremisme.
Kristne er likevel under stadig press. For eksempel er det
bare utenlandske kristne som
tillates å be sammen i kirkene, og en misjonær kan straffes
med opptil 3 års fengsel. Det lille antall kristne med muslimsk
bakgrunn blir dessuten marginalisert i samfunnet.

KINA: Myndighetene

benytter 'juridiske taktikker for å undertrykke
religiøs frihet', sier rettighetsbyrå
Kinas kirker opplever den verste forfølgelsen på flere tiår, der
regjeringen benytter seg av sivil
rett og «ikke – religiøse argumenter» for å stenge gudshus.
Dette rapporterer det kristne rettighetsbyrået St Charles
Institute. Myndighetene utøver press ved blant annet å stille strenge krav til søknader,
trykt materiell og brannsikring.
Denne taktikken gjør at de kan
stenge gudshus av «ikke-religiøse» grunner. Når de da blir beskyldt for å innskrenke religionsfriheten, kan de avfeie dette.
1.februar ble de religiøse
vedtektene i Kina revidert. Religiøse organisasjoner må registreres hos myndighetene for
å kunne samles og etablere et

møtested. Dersom de ikke lar
seg registrere, trakasseres og
straffes de av myndighetene.
Zion kirke i Beijing samler
ukentlig mer enn 1500 mennesker i tredje etasje av en kontorbygning. Den er en av Kinas
største huskirker, og er internasjonalt kjent. De nektet å la
seg registrere eller installere kameraer i auditoriet. Dette førte
til at myndighetene truet med å
stenge kirken, og de stengte av
vann og elektrisitet. De opplevde også at leiekontrakten deres
ikke ble fornyet.
Trakasseringen fortsatte
ved at myndighetene angrep
kirkens sosiale medier. Deres offisielle We Chat – konto
ble blokkert 12.juni, etter fem
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års stabil virksomhet. Deretter ble kirkens alternative kontoer fjernet utover sommeren.
2. august ble deres offisielle videoplattform også fjernet. Fem
av kirkens satellitt-områder er
blitt stengt; den sjette står under press fra huseieren.
«Denne forfølgelsen er systematisk planlagt. Regjeringstjenestemenn på alle nivå har
lært av fortiden. De behandler
religiøse saker gjennom sivile
lover, som ikke er religiøse i utgangspunktet. Slik forsøker de
å skjule den åpenbare forfølgelsen av kirken og mangelen på
religiøs frihet», avslutter det
kristne rettighetsbyrået.

ÅRETS TEMA:

Barn og unge i den
forfulgte kirken
Bergen: 29. okt. / Stavanger: 1. nov /
Kristiansand: 1. nov / Ålesund: 5.november /
Arendal: 8.november / Oslo: 12. nov /
Tønsberg: 18 nov. / Stokmarknes: 18.nov

VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU KAN
ENGASJERE DEG, SE WWW.FAKKELTOG.NO
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Charlotte Stene Kolstad er ny i Åpne Dører

Velkommen
i teamet!
Charlotte Stene Kolstad har begynt å jobbe i Åpne Dører som markedsleder. Hennes
hovedansvar er å bli kjent med prosjektene
ute i feltet i de 76 landene vi er engasjert,
og formidle informasjon derfra til givere og
venner av Åpne Dører.
For Åpne Dører er det bra å styrke staben med
yngre krefter, blant annet for å lettere nå de
unge med budskapet fra den forfulgte kirken.
Vi tror at ungdommer i Norge har mye å lære
fra forfulgte kristne.
Charlotte har et hjerte for Guds rike, er
kreativ og har en utdannelse innen markedsføring. Vi ser frem til å ha henne i teamet.
Bli kjent med Charlotte:
Jeg vokste opp på Spangereid. Jeg tok imot
Jesus da jeg var ni år gammel, det beste valget
jeg har tatt noen sinne! Etter videregående gikk
jeg på bibelskole, Troens Bevis i Oslo. Jeg ønsket å finne ut hva Guds plan for livet mitt var,
og det ble klarere for meg. Jeg skulle ta Jesus
med inn i business. I en samtale med pappa fant
vi ut at siden jeg likte evangelisering så godt, så
var kanskje markedsføring en god idé. Jeg gikk
så på BI, Oslo. Siste året dro jeg til Manhattan,
New York for å skrive Bacheloroppgaven. Etter
at jeg kom hjem har jeg jobbet i Mercy Ships
som Digital Advisor. Og nå er jeg her i Åpne
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Dører som Markedsleder, noe jeg er utrolig takknemlig for!
Din største seier?
Det å velge Jesus er det viktigste valget man tar,
og etter det kommer valget av en god ektefelle.
Jeg er så heldig å ha funnet min mann som nettopp har fridd til meg. Å «vinne» Fredrik, som
er en mann etter Guds hjerte og som jeg vil dele
resten av livet mitt med, vil jeg si er den største
seieren i mitt liv.
Hvem er Jesus for deg?
Han er først og fremst min frelser. Han har ikke
bare frelst meg fra evig fortapelse, men han har
også kommet meg til unnsetning flere ganger i
livet. Jesus er min aller nærmeste venn.
Hvorfor har du valgt å jobbe med forfulgte
kristne?
Fordi Bibelen sier at vi skal prioritere å hjelpe
våre søsken i Kristus, og vi skal være med og
spre evangeliet ut i verden. Jeg har også et ønske om å investere kompetansen min i Guds
rike og da er denne jobben perfekt for meg.
Hva brenner du for?
Å hjelpe. Være med å gjøre en forskjell for mennesker ved å føre dem nærmere Jesus og å bygge kirken.

Vil du skrive en
oppmuntrende hilsen
til Karid ja?
Karidja* og mannen Didier* vokste opp som
muslimer på Elfenbenskysten. Etter at de ble
kristne har de opplevd hard forfølgelse. Da
Didier døde etter et langt sykeleie, så Karidjas
muslimske familie det som en gyllen anledning
til å prøve å få henne tilbake til islam. De prøvde
å presse henne til å gifte seg med en muslimsk
mann. Da hun gjentatte ganger nektet å bli med
på dette, konfiskerte de klærne som hun solgte,
og la ned butikken hennes. Men støtten fra dere
har gjort at vi har kunnet hjelpe henne å starte
en ny forretning. På tross av mange vanskeligheter har Karidja holdt seg trofast til Herren og
fortsatt å dele sitt vitnesbyrd med mennesker
hun møter. Nå har du mulighet til å skrive en
oppmuntrende hilsen til henne, noe vi vet hun
vil sette pris på. Følg instruksen til høyre.

Hva ser du fram til å ta fatt på i Åpne Dører?
Det er kanskje litt rart å si dette for ÅD er jo
allerede en utrolig bra organisasjon, men jeg
ønsker å kunne være med å få Åpne Dører opp
på et nytt nivå. Jeg gleder meg til å få innblikk
i det flotte arbeidet på feltet, og ta fatt på å utvikle kampanjer og strategier og se at de gir
gode resultater.
Jeg ser også frem til å møte de som er forfulgt
og ikke bare lese eller se filmer om dem. Jeg ser
frem til å lære av dem.

RETNINGSLINJER FOR SKRIVETJENESTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Be før du begynner
Kort, barnetegninger eller postkort er best
Skriv tydelig, med enkelt språk (helst på engelsk)
Ikke nevn Åpne Dører
Unngå omtale av ulovlige væpnede grupper eller av
myndighetene
Legg vekt på trøst og oppmuntring
Ikke legg ved penger i brevene
Skriv gjerne fornavnet ditt, og hvilket land du bor i,
men ikke hele adressen
Vær oppmuntrende, gjør hilsenen kort, men ta
gjerne med ett eller to bibelvers

Leder for Åpne Dørers
kvinnearbeid,
Merethe Kjelby er i
permisjon til februar
2019
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MØTEKALENDER OKTOBER:
4/10

11:00

Litlås Bedhus

21/10

11:00

Filadelfia Hamar

4/10

12:00

Betania Tørdal

21/10

11:00

Vennesla frikirke

5/10

19:00

Voie misjonsforening

21/10

11:00

7/10

11:00

Randaberg Forsamlingshus

Salem Misjonsforsamling,
Stavanger

7/10

11:00

Langevåg bedehus

21/10

11:00

Finnestad bedehus

7/10

11:00

Holmestrand pinsekirke

21/10

12:00

Vigra bedehus

7/10

11:00

Vågsbygd frikirke

23/10

19:00

Tunheim Tanum KFUM/
KFUK

7/10

18:00

Lardal pinsekirke

24/10 19:00

Moi bedehus

7/10

19:00

Østsida frikirke

24/10 19:00

Reme bedehus

11/10

11:00

Vågsbygd frikirke

27/10

11:45

Frontline, seminar

14/10

10:30

Vikeså Misjonshus

27/10

20:30

14/10

11:00

Sentrumskirken Gjøvik

Moster bedehus,
ungdomsmøte

14/10

17:00

Holum bedehus

28/10 11:00

Filadelfia Vestby

14/10

17:00

Kyrkjekrinsen bedehus

28/10 11:00

Straume Forum

17/10

11:00

Hillevåg menighet

28/10 11:00

Karmøy frikirke

18/10

11:30

Loddefjord kirke

28/10

17:00

18/10

19:30

Hauge i Dalane, Betania

Salem Misjonsforsamling
IKF, Stavanger

18/10

16:00

Valestrand Indremisjon

28/10

11:00

Fevik misjonskirke

18/10

19:30

Sjøholt bedehus

20/10 14.00

Menighetsweekend Lyngdal
frikirke i Fyresdal

29/10

18:30

Fakkeltog Bergen
(Torvalmenningen)

31/10

19:00

Stikkle bedehus

Støtt kristne i
Somalia
VIPPS:
ÅPNE D ØRER
/5

06999
KONTONR:
3060 07 70000
BLI FAST GIV
:
norway@od.oER
rg

