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Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste kristne brødre og søstre som lever un
der 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:

OG SÅ SKAL TAKKEN STIGE OPP TIL GUD
NÅR VI OVERBRINGER GAVEN
2. Kor 9.11

• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur,
støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjo
nale 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.

En venn av meg var på reise sammen med en liten gruppe i et land vi ikke kan nevne navnet på.
Der var få kristne og enda færre som hadde bibler. De hadde to bagger med bibler igjen og dro
til et område de aldri hadde vært før og hvor de
ikke hadde noen kontakter. Det var langt utenfor allfarvei, mørket hadde senket seg og de visste ikke helt hva de skulle gjøre. Da opplever de
at Gud leder dem til et hus. De banker på. Døren
blir åpnet, og til deres overraskelse er det fullt
av mennesker, samlet til gudstjeneste. De tar til
side en som de skjønner er pastoren der, viser
ham biblene og spør om de har bruk for dem.
Han snur seg til forsamlingen og sier noe på
persisk. Da blir rommet fylt av gråt og begeistring. Ett mirakel har skjedd like foran øynene
deres. De hadde satt av en uke til faste og bønn
om at Gud skulle gi dem bibler. Ingenting hadde skjedd og denne kvelden avsluttet de fasten
med å dele nattverd sammen. Det var akkurat
da bønnesvaret mirakuløst kom.
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I min kristne vandring har egne, men like
mye venners bønnesvar, vært til enorm oppmuntring. De har styrket meg i troen, utfordret
meg til å ta Jesus med inn i hverdagen og vært
en veldig inspirasjon til å sette min lit til Jesus.
I dette nummeret av bladet vårt forteller vi
om noe av det vi har fått vært med å gjøre i
året som var. Bare i Nord-Korea, ett av de 76
landene som Gud har sendt oss til, har vi hjulpet
mer enn 60 000 kristne siste året, like mange
mennesker som det er i hele Kristiansand.
For mange av oss er det forbønn, oppmuntringsbrev, oppmuntringsreiser eller økonomiske gaver vi gir for å hjelpe. For mottakeren,
vår forfulgte familie, kan det være et mektig
bønnesvar som minner dem om at Herren ser
og bryr seg. Takk til deg som står med i arbeidet
og på den måten er en kanal for mange bønnesvar og livsviktige oppmuntringer. Må Herren
rikt velsigne deg!

For Herrens øyne farer over
hele jorden for kraftig å støtte
dem som er helt med ham i sitt
hjerte
2. KRØNIKEBOK 16,9
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Morten Askeland
Generalsekretær Åpne Dører

Åpne Dører Norge
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SAMMEN HOLDER VI HÅPET I LIVE

STØTTE TIL OFRE FOR
VOLD OG KATASTROFER
… slik at de kan reise seg igjen

«Når vi trodde alt håp var ute, svarte Gud våre
bønner gjennom dere. Vi takker alle som har gitt
gjennom Åpne Dører. Må Gud velsigne dere! Ord
kan ikke beskrive vår glede og takknemlighet.»

Virkeligheten viser at forfulgte kristne
trenger både åndelig og økonomisk støtte.
Gjennom ulike prosjekter og partnere har
Åpne Dører i 2017 vært med på å hjelpe over
850 000 forfulgte kristne med nødhjelp,
medisinsk behandling, utdanning og ulike
samfunnsbyggende prosjekt.

Åpne Dører hjalp

854 363
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DIN STØTTE ER MED Å GJENOPPBYGGE
IRAK

Åpne Dører har et ønske om å være med
på å bygge opp mennesker. I 2017 fikk
50 000 mennesker støtte til levebrød og
samfunnsutvikling.
I Colombia viser en ny rapport at regjeringen svikter i å stoppe organisert korrupsjon og kriminalitet. Kristne i området jobber
med å skape arenaer og prosjekter som kan
hjelpe mennesker å holde seg borte fra kriminelle miljøer.
En pastor som har fått hjelp og støtte gjennom Åpne Dører forteller:
«Vårt arbeid har vært viktig for lokalsamfunnet
fordi det viser nye, bærekraftige og etiske måter
å skaffe inntekt på. Vi skaper jobber i lokalsamfunnet og kan tilby yrkesopplærling og åndelig
opplæring til våre ansatte. Min drøm er å også
styrke andre lokalsamfunn til å utvikle den økonomiske situasjonen, og å se liv bli forvandlet av
evangeliet.»

«Åpne Dører har engasjert seg i å gjenoppbygge
byen min. Dette har vært med på å gi mange familier nytt håp.»
- Fader George.

Lederne i en barnehage på Cuba forteller:
«Støtten fra dere har gjort arbeidet vårt lettere.
Nå kan vi planlegge klassene bedre, og utvikle
våre egne ressurser. Det har også blitt lettere å
planlegge økonomien, forbedre det operasjonelle
arbeidet og effektivisere kommunikasjonen.»
«Vi er utrolig takknemlig for den hjelpen dere har
gitt. Gjennom dere har Gud velsignet oss og støttet
vår visjon for dette lokalsamfunnet. Vi skal bruke
ressursene dere har gitt til å gi Gud ære.»

I fjor fikk 36 868 mennesker hjelp til å reparere eller gjenoppbygge lokalsamfunnene
sine. I Irak har Åpne Dører støttet lokale kirker i restaureringen og gjenoppbyggingen av
over 1500 hus, som ble ødelagt av IS i 2014.
Ved å støtte prosjekter, som igangsetting
av en steinfabrikk, får kristne muligheter til å
bygge en ny fremtid i Irak.
«Uten dette prosjektet ville jeg vært arbeidsløs. Nå
kan jeg ta vare på familien min igjen. Vi takker for
den støtten dere gir oss.»
-Arbeider ved steinfabrikken
En prest forteller at det er på grunn av
slike prosjekter at kristne kommer tilbake og
blir Irak.
«De fleste organisasjoner gir mat og penger, og så
er de borte. Mat og penger er viktig, men brukes
opp etter en liten stund. Dette prosjektet tilbyr et
langvarig håp som kan sikre fremtidig inntekt.»
Fader George fra Qaragosh.
«Jeg håper at de kristne som
kommer tilbake til Irak, vil
inspirere kristne fra hele verden til å åpent vise sin tro.»

forfulgte kristne med
nødhjelp, støtte til levebrød og
samfunnsutviklingsprosjekt

DIN STØTTE VISER JESU KJÆRLIGHET TIL MENNESKER I NIGERIA
Gjennom ulike prosjekter har Åpne Dører vært
med på å bidra med nødhjelp til totalt 854 363
mennesker, mange av dem bor i Nigeria.
I Nigeria er voldsnivået mot kristne svært
høyt. Hele landsbyer utraderes av fulanigjetere,
kvinner blir kidnappet og voldtatt; smerten er
stor. Hjelp og støtte fra kristne brødre og søstre
har stor verdi:

DIN STØTTE ER MED PÅ Å STYRKE HELE
LOKALSAMFUNN

«Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Jeg var sint på
Gud og hadde bestemt meg for å slutte å følge ham,
men Gud er en omsorgsfull far. Han sendte dere for
å minne meg på løftene sine. Han brukte dere til å
tørke bort tårene mine. Må Gud velsigne dere!»
– James Abdu

«Når Gud sier; ‘Han svikter deg ikke og forlater deg
ikke,’ så snakket han om meg», sier Rhoda, en nigeriansk enke. «Hvorfor hjelper dere meg? Jeg er
takknemlig. Deres støtte gir meg trøst.»
En mann kneler ned ved siden av mais-sekken han har fått. Han løfter hendene mot himmelen og sier:
«Herre, takk for at du sendte disse menneskene for

å hjelpe meg. Du skaper nye veier der det ikke finnes
noen.»
En kvinne forteller:
«Huset ble brent ned under Fulani-krisen. Jeg har
gått fra hus til hus for å spørre etter mat til barna
mine. I dag har jeg fått 100 kg mais. Gud er trofast!
Må Gud velsigne hver enkelt som har vært med på
å gi.»
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SAMMEN HOLDER VI HÅPET I LIVE

DIN STØTTE ER MED PÅ Å UTRUSTE
LEDERE TIL Å MØTE MENNESKER MED
TRAUMER

DIN STØTTE ER MED PÅ Å STYRKE
KRISTNE TIL Å «STÅ STERKE I STORMEN»

OPPLÆRING AV KRISTNE
OG KIRKELEDERE

… slik at de kan stå sterke for Jesus

«Jeg vil takke alle som har gitt støtte. Disse
kursdagene har hatt stor betydning for kirkene
og skolene her. All ære til Gud.»
- Deltaker fra Syria

Vi er skapt til å leve i et felleskap der vi
er med på å støtte, veilede og lære opp
nye etterfølgere av Jesus. Ditt bidrag har
vært med på å hjelpe og gi opplæring til
over 500 000 kristne som daglig møter
forfølgelse og diskriminering. Kursene
inkluderer traumeveiledning og teologisk
undervisning.
For flere år siden forlot Seida islam for å følge
Jesus. Hun giftet seg med Peter, som også var
kristen. Da krigen brøt ut i Sudan i 2011 meldte Peter seg inn i hæren og ble drept like etter.
Seida strevde med å oppdra barna alene, og
familien presset henne til å komme tilbake
til islam. Heldigvis fikk Seidas kirkeledere
opplæring i hvordan støtte enker som henne,
og hun fikk den hjelpen hun trengte. De lærte
henne også å brodere, slik hun kunne få en
inntekt.
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Gjennom ulike seminarer og kurs fikk over
70 000 kristne hjelp og støtte til å stå imot
forfølgelse.
Åpne Dører er med på å styrke kirken i
India gjennom å hjelpe lokale kirker i deres arbeid. Det blir gitt opplæring og veiledning til
både pastorer, kristne ledere, kvinner, unge,
barn og familier.
Blant disse er Shikhar:
«Jeg takker Gud for alt jeg har lært om forfølgelse
gjennom dette seminaret. Jeg tok med fem av mine
yngre brødre. En av dem har vært veldig engstelig i møte med det stadige presset vi som kristne
møter. Nå er han mer frimodig enn meg. Når jeg er
mismodig er det han som oppmuntrer meg.»
Ungdommer i sørlige Asia:
«Jeg brukte tid alene med Gud, og i stillheten
kunne jeg høre stemmen hans. Dette er nytt og
spennende for meg! Jeg ønsker å jevnlig bruke
mer tid med Gud når jeg kommer hjem.»

Åpne Dører
underviste mer enn

533 115

mennesker som blir
forfulgt og diskriminert for sin tro

«Jeg kom uten særlige forventninger. Nå er jeg så
utrolig takknemlig for at jeg har vært her. Leiren
har hatt stor innvirkning på livet mitt. Det er som
om øynene mine har blitt åpnet. Dette har vært
utrolig inspirerende og jeg vil huske denne opplevelsen resten av livet. Vi blir gjerne med igjen!»
Ungdomsleder:
«Takk for at dere organiserte denne leiren.
Ungdommene har satt utrolig pris på det. Jeg har
aldri sett dem så engasjert at de frivillig deler erfaringene sine, slik de nå gjorde i kirken. De forteller om undervisningen og det de har lært, spesielt om hvordan Gud rørte dem under lovsangen.»

I 2017 var Åpne Dører med på å gi trening i
traumeveiledning til over 42 000 forfulgte
kristne.
I Øst-Afrika forteller Girma, en eldste i
kirken:
«Før kunne jeg ingenting om traumeveiledning.
Jeg kunne komme i skade for å såre mennesker jeg
prøvde å hjelpe fordi jeg gav dem en midlertidig
løsning istedenfor å hjelpe dem å ta tak i problemene som lå bak. Jeg har lært mye som jeg tar
med videre og deler med mine kollegaer. Etter kurset har vi startet å organisere og lære opp grupper
med veiledere til å hjelpe andre kristne. Be om at
Gud må lede meg slik at jeg kan bruke det jeg har
lært på en god måte.»

TEOLOGISK UTRUSTNING OG
DISIPPELGJØRING
Åpne Dører har i 2017 vært med på å gi støtte
til teologisk undervisning og disippelgjøring
til nesten 250 000 kristne.
I Nubafjellene i Sudan har det levd kristne
i generasjoner, men de siste årene har regjeringen prøvd å drive dem ut av landsbyene
sine. Til tross for farene har forkynnere og
misjonærer fått opplæring og trening ved en
bibelskole ved Nubafjellene. Noen av studentene forteller:
«Siden jeg begynte på bibelskolen har det skjedd
store forandringer i livet mitt. Jeg har vokst i troen og lært hvordan jeg kan hjelpe andre å gjøre
det samme.»
«Takk til alle som har støttet bibelskolen. Be om at
flere muslimer skal få møte Jesus.»
Etter opplæringen skal de ut i tjeneste i
fjerntliggende landsbyer. På grunn av de store
avstandene mellom landsbyene hjelper Åpne
Dører med å skaffe sykler.
«Jeg pleier å gå mellom fem og seks timer hver dag
for å betjene våre menighetsmedlemmer. Men nå
kan jeg reise over større avstander. Jeg ønsker å
takke dere som støtter oss.»
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JANUAR – FEBRUAR: DIN STØTTE HAR HOLDT KRISTNE I LIVE
Gjennom din støtte har vi hatt mulighet til å gi nødhjelp, medisiner og klær til
familier i Nord-Korea. Over 60 000 nordkoreanske kristne har fått hjelp gjennom dette arbeidet.

MARS – APRIL: DIN STØTTE HAR GITT KRISTNE LEDERE OPPLÆRING I TRAUMEVEILEDNING
Din støtte har gitt todagers opplæring og traumeveiledning til kristne ledere i områder sør for
Sahara. Med din hjelp ble det mulig å trene 300 kristne ledere i et område alene.

DET NYTTER!
SLIK ER DU
MED PÅ Å
GJØRE EN
FORSKJELL:

DIN GAVE GJORDE EN FORSKJELL I 2017

1 383 347
Asia

62 432
Nord-Korea

GLIMT FRA

NOVEMBER –
DESEMBER:
DIN STØTTE ER
MED PÅ Å HJELPE
BARN MED
TRAUMER
Din støtte har gitt
barn som har opplevd forfølgelse
traumebehandling. I et
område som
medfører risiko å
nevne ved navn,
har over 50 barn
fått hjelp til å jobbe gjennom sine
traumer.
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Bibler og kristne
ressurser som er
levert 2 514 003
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støtte 854 363
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SEPTEMBER – OKTOBER: DIN STØTTE HAR BLITT
TIL MAT TIL FORDREVNE KRISTNE
27 %

Informationsarbejde

Med din hjelp har vi hatt muligheten til å gi fordrevne familier i Syria nødhjelp. Gjennom
lokale kirker gir vi over 17 000 familier mat hver måned.
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MAI – JUNI:
DIN STØTTE HAR
VÆRT MED PÅ Å
BYGGE HJEM
Med hjelp av
din støtte har
bygninger i Irak
blitt restaurert
og gjenoppbygd.
Det har vært med
på å gi kristne
muligheten til
å skape en ny
fremtid i området.
På Ninevesletten
har din støtte vært
med på å restaurere over 600 hus.
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SAMMEN HOLDER VI HÅPET I LIVE

«Uten hjelp fra dere hadde
vi ikke hatt disse biblene. Vi
opplever virkelig at dere står
sammen med oss og støtter oss.»
-Den arabiske halvøy.

DISTRIBUSJON AV BIBLER
OG KRISTNE RESSURSER
- slik at ’skjulte kristne’ kan få næring fra Guds Ord.

I 2017 leverte Åpne Dører

2 514 003

bibler, bøker og kristne
ressurser

Vi tror at det er kraft i Guds ord, men ikke
alle har tilgang til bibler og annen kristen
litteratur. Manglende bibelkunnskap og
opplæring kan hindre kirken i å blomstre
og vokse. Derfor er distribuering av kristne
ressurser en stor del av Åpne Dører sitt arbeid. I 2017 distribuerte vi over 2,5 millioner
bibler, kristne bøker og annen oppbyggelig
litteratur. Fremdeles finnes det land og områder der mennesker lengter etter å bli bedre kjent med Gud gjennom det skrevne ordet. Din støtte har gjort det mulig for flere
mennesker å få næring fra Guds ord.
Kristen mann fra Kina:
«Tusen takk! Jeg har hatt et stort ønske og en drøm
om å eie en bibel.» Senere har vi fått vite at han har
gitt videre sin dyrebare bibel til en venn som ønsket
å lese i den.
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En kvinne fra Sentral-Asia følte seg uverdig
fordi hun var singel. Gjennom en liten kristen
bok fikk hun et nytt møte med Guds kjærlighet.
«Gud viste meg at jeg er dyrebar for ham selv om jeg
ikke har en familie. Jeg lærte å se meg selv gjennom
hans øyne, og jeg lærte å respektere og elske meg
selv. Livet mitt er blitt forandret.»
En muslimsk far ble frustrert da han oppdaget at sønnen hadde fått kristne filmer og bøker,
men da han oppdaget hvordan sønnen ble
forandret gjennom det han leste og så på, sa
han:
«Jeg er så takknemlig for materialet sønnen min
har fått, og jeg vil gjerne ha kontakt med dere i
fremtiden.»
Barn trenger også tilgang til Guds ord. I 2017
ble det delt ut over 128 000 barnebibler.

Det er nok til å fylle 16 746
Folkevogn-bobler.

STØTT KRISTNE SOM BLIR FORFULGT
KONTONR: 3060 07 70000
VIPPS: ÅPNE DØRER/506999

Vil du bli med PÅ REISE

FOR Å OPPMUNTRE DIN
FORFULGTE FAMILIE?
les mer på opendoors.no
og ta kontakt med oss på
reise@od.org
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WORLD WATCH NYHETER

World Watch Nyheter
TYRKIA: Pastoren

Etter 22 måneder i forvaring ble Brunson løslatt fra
Kiriklar
høysikkerhetsfengsel i Izmir i Tyrkia og
satt i husarrest. Pastoren
har kommet hjem, men kan
ikke forlate hjemmet før
saken blir tatt opp på nytt
12. oktober.

INDIA: -Vi

NIGERIA: Volden

Andrew Brunson overført til husarrest
Den amerikanske pastoren
Brunson har bodd i Tyrkia i 23
år. Han ble arrestert i oktober
i 2016, anklaget for terrorisme,
spionasje og for å ha tilknytning til den islamske bevegelsen Fethullah Gülen. Ankara-regjeringen beskylder Gülen
for det mislykkede kuppforsøket i 2016.

Visepresidenten i den amerikanske kommisjonen for internasjonal religionsfrihet,
Kristina Arriaga, uttaler at hun
er glad for løslatelsen, men
sier at mer må
gjøres. 
Fengslet: Pastor
Brunson

skal stenge en ny kirke hver uke!

Kristne landsbyer i Indias
delstat Maharashtra trues
med at en kirke skal legges ned hver uke, begrunnelsen er at de ‘ødelegger
lokal tradisjon og kultur
når de konverterer andre
til kristendommen’.
Siden juni har flere hus i
landsbyer i Gadchiroli-distriktet blitt angrepet av lokale ekstremistiske grupper. Kristne i landsbyene Halwar, Tekla,

Bharagad, Kospundi og Alenga har blitt fortalt at dersom de
fortsetter å følge Jesus blir de
nektet tilgang til lokal vannforsyning og statlig subsidiert dagligvare.
En kilde forteller at ekstremistene blir støttet av regjeringen, som viser til loven om selvstyre i stammeområder.
De fleste av angrepene på
kristne hjem skjedde i slutten
av juni, i protest mot bygging
av en kirke i landsbyen Halwar.

27. juni ble byggingen stoppet med makt og det ble kalt inn
til et offentlig møte. Her fikk de
kristne valget om å forlate sin
tro eller forlate landsbyen. Etter møtet har 15 hus som tilhører kristne familier blitt rasert.
Kristne i landsbyen Bharagad meldte fra til politiet, uten
å få hjelp. Istedenfor har kristne
mottatt brev som advarer mot
å melde inn flere slike saker. 

SETT AV EN SØNDAG ELLER
ET MØTE I NOVEMBER
Ressurser blir tilgjengelig på
opendoors.no
OM ØNSKELIG, KOMMER VI GJERNE
PÅ BESØK
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fortsetter i Nigeria

Nigerias president, Muhammadu
Buhari, vil ikke stanse fulaninomadenes vold fordi de er
hans eget ’kjøtt og blod’, skriver
Christian Association of Nigeria
(CAN).
Under president Muhammadu Buharis ledelse er Nigeria mer splittet enn noen gang,
skriver CAN i et åpent brev til
presidenten. I brevet fordømmes den meningsløse massakren som blir utført av fulaninomader mot kristne bønder.
CAN hevder at det ikke er iverksatt noen sikkerhetstiltak mot
de voldelige angrepene, fordi fulanerne tilhører presidentens ’eget kjøtt og blod’, med
henvisning til Buharis etniske

tilhørighet.
«Presidenten vet meget godt
at det nesten hver dag blir utført et eller flere store angrep.
De etterlater seg mengder av
døde mennesker i flere lokalsamfunn, og eiendommer verd
millioner av naira (nigeriansk
valuta) ødelegges,» står det i
brevet.
CAN er frustrert over at det
ikke gjøres mer fra myndighetenes side på tross av gjentatte henvendelser. «Presidenten
må handle – og han må handle raskt – for å hindre flere
angrep.»
Organisasjonen skriver at
det har vært en ’konspirasjon
av taushet’ knyttet til angrepene. «Regjeringstalsmenn

FAKKELTOG 2018
O V E R

H E L E

L A N D E T

hindrer journalister i å fortelle om volden fulanerne begår.»
CAN ber om at Buhari
umiddelbart beordrer militæret til å stanse angrepene for å
beskytte liv og eiendom. De ber
om at spesialstyrkene i Adamawa umiddelbart utrustes for å
stanse volden og at det etableres en ny militær enhet der. De
ber om rettferdighet. Slik situasjonen er nå, støtter militæret og regjeringen de voldelige
fulaninomadene. De ber videre
om beskyttelse, mat og medisiner for mennesker på flukt.
Brevet konkluderer med
disse ordene: «Vi krever en
slutt på drapene i vår delstat og
i andre deler av landet.» 

ÅRETS TEMA:

Barn og unge i den
forfulgte kirken
VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU KAN
ENGASJERE DEG, SE WWW.FAKKELTOG.NO

Åpne Dører Norge
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RAPPORT FRA NORGE

MØTEKALENDER AUGUST:
11:00

Sion Blomsterdalen

2/9

11:00

Drammen Frikirke

4/9

19:00 Åraksbø grendehus

23/9

11:00

Råde Frikirke

6/9

19:00 Sele bedehus

23/9

17:00

Ørje Misjonshus

9/9

11:00

Lura bedehus

30/9

11:00

Østby Misjonsmenighet

forfulgte kristne? Ta en kors-

9/9

11:00

Godøy bedehus

30/9

11:00

Stjørdal Misjonskirke

”tatovering” på håndleddet

9/9

17.00

Kviteseid Misjonskyrkje

30/9

11:00

Årseth bedehus, Ellingsøy

14/9 – 16/9

Forfulgt 2018, Bergen

30/9

17:00

Brattvåg bedehus

17/9

Bibelskolen i Grimstad

30/9

11:00

Bethel Nærbø

Vil du stå sammen med

«Jeg spurte Gud, hva gjør jeg nå? ’Du må synge,
Helen’. Han minnet om Paulus og Silas i fengselet som sang lovsanger til Herren, midt på
mørke natten». Helen Berhane fra Eritrea
deler sin historie til 500 lydhøre ungdommer på UL i sommer.

ditt og del på sosiale medier.

På grunn av sin tro ble hun holdt fanget i en
skipskontainer i 32 måneder. Hun ble utsatt
for tortur langt utover det vi kan forestille oss,
samtidig opplevde hun Guds trofasthet gjennom dødsskyggens dal. Hennes vitnesbyrd utfordrer: «Du må takke og lovsynge Gud under alle
omstendigheter!»
I tillegg til at ungdommene på UL i
Kongeparken på Ålgård fikk møte Helen, var
hun med Åpne Dører og holdt seminar på
Justøy bibelcamp og Fangekasa bibelcamp.

Bærer korset med stolthet
Helen var med på Åpne Dørers sommerturne
for å oppmuntre norske kristne til å stå opp for
Gud i sine liv, og mobilisere til å stå sammen
med vår forfulgte familie. På vår stand kunne
man få stemplet et kors på håndleddet, som et
symbol på å ta opp korset i hverdagen og tenke
gjennom sine valg og prioriteringer. Dette etter
inspirasjon fra egyptiske kristne
som betaler en høy pris for å bære
sine kors, men som gjør det med
stolthet. De fleste koptiske kristne
får tatovert inn et kors på håndleddet som barn. Korset merker dem,
og er et synlig tegn for hele samBærer korset med stolthet:
funnet hvem de tilhører. Vi hører
Ehab fra Egypt
jevnlig om overgrep mot egyptiske
kristne. Det koster!

#dittkors
#onewiththem

Ungdommer kan FORANDRE VERDEN

Fokus: EGYPT

21. - 23. september

BLI MED!

en BØLGE AV BØNN, for å styrke de som forfølges for sin tro.
Se www.opendoors.no for ressurser
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19/9
19:00 Blindheim bedehus,
Besøk av Lydia fra Sørvest-Asia og Ole Lilleheim
23/9 11:00 Frøyland forsamlingshus

2/9

14:30

Skriv en
hilsen til Esther
i Nigeria

Mens Esther* satt i fangenskap hos Boko
Haram (oktober 2015 til november 2016)
var hun under konstant press for å gi opp
sin tro. Hun ble voldtatt mange ganger. Dette resulterte i at hun ble gravid
uten å vite hvem faren til barnet er. Da
hun ble løslatt ble hun ikke ønsket velkommen hjem. Hun ble stemplet som en
‘Boko Haram-kvinne’. De mobbet Esther
og kalte barnet hennes ‘Boko’ istedenfor
Rebecca, som er barnets egentlige navn.
Esther er vår søster, vil du være med
å vise kjærlighet ved å sende et oppmuntrende kort til henne og datteren
Rebecca?

RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV EN HILSEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Send kortet/brevet i en lukket konvolutt til:
Åpne Dører, Tangen 11, 4608 Kristiansand

Åpne Dører Norge
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Forfulg

Salem, Bergen 14. - 16. sept 2018

SETT AV HELGEN!
En inspirerende møteplass
for alle som er engasjert for
forfulgte kristne.
Variert og spennende
program med seminarer,
internasjonale og nasjonale
gjester. Bønn og lovsang.
Panelsamtale
med norske kristenledere
For mer informasjon:
www.opendoors.no
eller tlf. 38 11 14 00
Påmelding på

FR A
GJE ST
SI A
E S T-A
V
R
Ø
S

checkin.no
Årets konferanse setter fokus på Sørvest-Asia.
Vi har gleden av å presentere vår hovedgjest:
«Lydia»* er en av Sørvest-Asias modige kristne ledere.
Hun underviser, veileder og ber. Troende som har
erfart brutaliteten av forfølgelse og diskriminering på
kroppen står sentralt i hennes tjeneste.

PROGRAM
Jan Honningdal

m/team leder lovsangen

Han har skrevet rundt 200 sanger
En av dem, «Majestet, konge i
evighet», synges blant annet i
undergrunnsmenighetene i Kina.

Fredag: 19.30 Kveldsmøte
Lørdag: Program gjennom hele dagen
19.30 Kveldsmøte
Søndag: 11.00 Gudstjeneste

