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Velsignet

Leder

nytt år!

Åpne Dørers målsetting er å styrke og utruste 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 littera
tur, 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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Nytt år, nye muligheter, nye utfordringer…
Om noen dager lanseres WWL 2018.
Vi som er interessert i hvordan forfulgte
kristne har det, følger spent med på
utviklingen i forfølgelsesbildet. Har det
blitt bedre i Egypt nå? Hvordan er utsiktene i India? Nå er det noen måneder siden
vi har hørt noe fra Kina, håpefullt kan vi
spørre oss selv, betyr det at intet nytt er
godt nytt? Hva skjer i Nord-Afrika? Uten
å røpe for mye, kan vi si med sikkerhet –
det er mange kristne som betaler en høy
pris for sin tro på Jesus Kristus. Vi hører
at det hardner til både i land med hinduekstremisme, buddhistisk ekstremisme,
ekstrem islam, sekulær humanisme,
kommunisme og land styrt av paranoide
diktatorer.
Hvordan kan kristne best forberede seg
for å stå i stormene som vil komme? Og
enda viktigere: Hvordan kan barn og unge
forberedes? Dette er en av utfordringene
for den unge kirken i Nord-Afrika. Der er
få etablerte sterke menigheter, og enda
mindre arbeid rettet mot ungdom og
disippelgjøring av dem. Kristne tenåringer er omgitt av islamsk kultur både på
skole og i nærmiljø. Det blir som å leve i

to verdener. En hjemme, og en på skolen
og med venner. Dersom man er bevisst på
å gi dem et solid fundament og lede dem
inn i en levende relasjon med Jesus fra de
er små, kan det bli til stor velsignelse for
denne regionen.
Egentlig er samme dynamikken
aktuell i Norge. Barn og unge her opplever
også ofte en annerledes kultur på skole
og i samfunnet ellers, enn hjemme og i
menigheten. Selv om de ikke utsettes for
forfølgelse på samme måte som i Nord-Afrika, så trenger de en levende relasjon med
Jesus, og et grundig fundament. For å leve
som en motkultur. For som Jesu etterfølgere, vil vi alltid måtte gå mot strømmen.
Som lys i mørket, møte hat med kjærlighet,
velsigne våre fiender. Valget er vårt, men
vi kan bare gjøre det i Hans kraft.
Er du klar for et nytt år sammen med
Ham, uansett hva det bringer? Det kan
være at det ikke blir et lett år. Kanskje
dukker der opp noen utfordringer på din
vei i 2018. Men om du vil, så vil Jesus være
sammen med deg hele året, både i det
vanskelige og i det gledelige. Godt nytt år!
«Som dine dager er skal din styrke
være!» 5.Mos 33.25

Linda Askeland | Informasjonsleder

www.opendoors.no
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UNG

TUNISISK

KIRKE
FINNER
SIN
VEI

I rundt tusen år har det knapt vært en innfødt
kirke i de nordafrikanske landene vest for Egypt.
Men de siste årene har det oppstått en ny åpenhet
for kristen tro i flere av landene. Muslimer finner
Kristus og en ny kirke av første-generasjonskristne har blitt født. Men de har en utfordring:
De trenger mer kunnskap om hvordan de skal
leve som kirke.
Går vi tilbake til de første århundrene etter Kristus, var der en voksende pulserende kirke i
Nord-Afrika, og det var i denne regionen Bibelen ble kanonisert. I dag er Nord-Afrika, om vi
ser bort fra Egypt, nesten helt islamsk. Slik har
det mer eller mindre vært siden araberne invaderte regionen i det syvende århundre. Selv da
Marokko, Tunisia og Algerie var franske kolonier
og det ble etablert kristne kirker, fortsatte de innfødte å være muslimer.
De siste 30-50 årene har kirken i Nord-Afrika sakte men sikkert vokst, særlig i Tunisia og
Algerie. Dette på tross av restriktive lover om
gudstjenester og konverteringer, samt press fra
familiemedlemmer, radikale og samfunnet som
helhet. En viktig grunn til veksten er kristent
satellitt-TV og tilgangen til internett.
Oppfinnsom kirke
Mustapha (29) er en av de engasjerte lederne i
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den unge tunisiske kirken, som for det meste
består av første- og andre-generasjons kristne.
Kirken i Tunisia startet fra scratch. I denne regionen er det svært få kirker, om noen i det hele
tatt, som er eldre enn 40 år. Det har ikke vært
erfarne skuldre de kunne lene seg på, ingen fotspor å gå i eller erfaringer om hvordan man bygger en kirke.
I likhet med mange andre kirker i Nord-Afrika, startet Mustaphas kirke som en husmenighet. Senere fikk de tillatelse til å benytte en
forlatt kirkebygning.
«For oss i Tunisia er det noe helt nytt å kunne
ha sin egen kirke,» forklarer Mustapha. «I begynnelsen var vi på det meste seks til åtte personer. Men Herren har arbeidet sammen med oss,
og nå er vi oppe i 90 medlemmer. Kirken består
av flere par og vi har barn i ulike aldersgrupper. I
dag er alle generasjoner representert.»
I følge Mustapha er den største utfordringen
å bygge en kirke som passer inn i deres unike
kontekst og situasjon.
«Vi lever midt i forfølgelsen og blir avvist av
samfunnet. Vi har ikke noen maler å arbeide
etter, eller modeller å følge. Så vi lager vårt eget
system når det gjelder administrasjon, teologi,
undervisning, kurs, disippelgjøring og forkynnelse. Alt er opp til oss.»

Å komme inn i en annen verden
En annen utfordring for den nye kirken i Nord-Afrika er at de fleste troende kommer fra muslimsk
bakgrunn. Konseptet «kirke» er derfor helt nytt for
dem og ikke så lett å forstå.
«I den muslimske verden kjenner folket til
moskéen. Det er stedet man går for å be, og for
å gjøre sine religiøse plikter. Med den bakgrunnen kommer konvertittene til kirken, og de ser på
den som et sted hvor man bare ber standardiserte
bønner. På denne bakgrunn overgir ikke
folk seg så lett til en
menighet,» forteller
Mustapha og fortsetter:
«De forstår ikke at
de er del av kirken og at kirken handler om mennesker, om tjeneste, om å gi og ikke bare om å ta
imot.»
De nye kristnes islamske bakgrunn virker
også inn på deres holdning til Bibelen. De har lett
for å se med samme øyne på Bibelen som på Koranen: En bok med lover om religionen deres, og
ikke en bok som angår dem personlig.
«I islam handler det ikke om å oppdage
hva Gud ønsker for ditt daglige liv,» forklarer
Mustapha. «I den kristne troen er det annerledes:

Du trenger å ha et forhold til Bibelen, slik at den
kan forvandle ditt liv. I møte med Guds Ord handler det ikke bare om å lytte eller legge Bibelen
under hodeputen før du skal sove. Du må kjenne
Ordet og ha et virkelig forhold til det.»
Står sammen med den unge kirken
Utfordringen for den tunisiske kirken er å være
kirke i en tunisisk kontekst. Lignende utfordringer er det for kirken i Algerie og Marokko. Åpne
Dører står sammen
med den unge kirken
i Nord-Afrika. Vi kjenner viktigheten av
Ordet for den troende;
derfor leverer vi Bibler
og kristen litteratur til
så mange kirker som mulig. Vi tilbyr disippeltrening, der vi motiverer deltakerne til å lese og studere Bibelen.

«VI HAR IKKE NOEN MALER Å
ARBEIDE ETTER, ELLER
MODELLER Å FØLGE»

Mustapha avsluttet nylig undervisning som
Åpne Dører tilbød kirkeledere fra Nord.Afrika.
Han uttrykker begeistret: «Opplæringen var
enestående. Vi trenger å lytte til andres idéer for
å bli inspirert. Gjennom andres erfaringer får vi
hjelp til å bygge vår egen kirke, særpreget av vår
identitet.»

www.opendoors.no
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Å hjelpe

til en

persolig
relajson

med Gud

I det meste av Nord-Afrika i dag er kirken
svært ung. Den første vekkelsen blant
tunisiske muslimer fant sted på 70- og
80-tallet. I dag kjemper disse konvertittene med å gi troen videre til sine barn
og hjelpe neste generasjon til en relasjon
med Gud og kirken.
Alle foreldre står i en stadig kamp for
å undervise sine barn i den kristne
tro og å oppmuntre dem til å utvikle
et personlig forhold til Herren. Denne
utfordringen er uavhengig av landegrenser, og er den samme i Norge som
i Nord Afrika.
I Tunisia møter vi 29 år gamle
Nabiha. Hun er andre-generasjons
kristen, oppvokst i et hjem med kristen mor og muslimsk far. Nabiha vet
alt om utfordringene som ligger i å
vokse opp i et land hvor kirken er liten
og ung. I dag arbeider hun med tunisisk ungdom. Hun bruker sin egen
erfaring for å nå unge andre-generasjons kristne som har vokst opp i et
islamsk miljø.
To religioner under ett tak
«Min mor ble kristen som 19-åring, før
jeg ble født. Hun var med i den første
gruppen av tunisiere som konverterte
til Kristus. Min far har ikke konvertert
og er fremdeles muslim, men han tar
ikke sin religion alvorlig,» sier Nabiha.
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«Mor ga oss valgfrihet, og vi opplevde aldri at hun tvang sin
tro på oss. Men både gjennom ord og sin væremåte delte hun
troen med oss, spesielt med måten hun levde på. Vi kunne gå
sammen med henne til kirken om vi ønsket, men det var aldri
under tvang.»
Hjemme hørte Nabiha budskapet både fra Bibelen og Koranen. Men utenfor hjemmet, på skolen og over alt ellers, hørte hun
bare islams budskap.
«Å ha foreldre med ulike religioner var og er en stor utfordring,» sier Nabiha. «Min far hadde følelsen av at vi barna var på
feil vei. Selv om han ikke er en streng muslim, følte han at vi gikk
på fortapelsens vei. Dette førte noen ganger til motstridende oppførsel. Et år lot han oss dra på kirkens ungdomsleir, et annet år
nektet han.»
Et av problemene for andregenerasjons kristne i
Tunisia i dag, er at mange blir «tvunget» til å gå inn
i tenåringstiden som «to mennesker». Hjemme og i
kirken er de kristne; der oppfører seg som kristne og
snakker som kristne. Utenfor kirken er de akkurat
som de fleste andre. Noen kan til og med si at de er
muslimer, ifølge Nabiha.
Kristen barneoppdragelse
Når barna blir tenåringer, er det for mange
kristne foreldre utfordrende å finne et ungdomsmiljø hvor barna kan dele og utvikle sin
tro. Nabiha og moren hennes hadde den samme
utfordringen.
«Frem til jeg var 12 år, opplevdes det ikke problematisk å tilhøre et hjem som både var kristent og muslimsk. Men på den alderen begynte
jeg å føle meg annerledes. Jeg hadde mange
spørsmål. Det positive var at i denne avgjørende
tiden ble jeg med i en kristen ungdomsgruppe
for tenåringer på min egen alder. Det hjalp meg
mye,» forteller Nabiha og fortsetter:
«Det var så godt å se at andre opplevde de samme tingene og hadde de samme spørsmålene; jeg var ikke alene.
Det er denne erfaringen som er min motivasjon for å
hjelpe ungdom i dag. Mitt eget møte med en kristen ungdomsgruppe utgjorde en enorm forskjell for min trosreise.»
Antall tenåringer/unge voksne fra hjem hvor en eller
begge foreldrene er kristne, er ikke stort i Tunisia. I Nabihas
kirke er det bare to unge jenter og to gutter. Ifølge Nabiha
driver mange av dem bort fra kirken; ikke til islam, men de
ender opp uten noen tro. Dette kommer av at de ikke har
blitt opplært i hva eller hvordan de skal tro.
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«Mange kristne foreldre er ikke klar
over viktigheten av å gi barna en
kristen oppdragelse, og å overlevere
den kristne troen til neste generasjon,» sier Nabiha.
Alle trenger å ha et godt eksempel å
følge
Det er mangel på kristne ungdomsarbeidere i Tunisia. Nabiha og moren
hennes leder landets aktiviteter for
kristne ungdommer, og de har organisert ungdomsleirer i fire år med
støtte fra den tunisiske kirken. Gjennom disse leirene forsøker Nabiha og
moren å bedre forbindelsen mellom
de unge kristne og foreldrene deres.
«I etterkant av leirene har vi et opplegg for å stimulere fellesskapet mellom
de unge og foreldrene. Vi er avhengige av
at foreldrene følger opp det vi setter i gang
på leirene, hvis ikke vil det ha liten effekt
på de unges trosliv. Foreldrene trenger å
være bevisste på dette. For noen av dem
er dette vanskelig, fordi de selv ikke er modne i
troen,» forteller Nabiha.
Ifølge Nabiha er det største behovet for den
tunisiske kirken disippeltrening.
«Tunisiske kristne trenger å bli ledet til et
personlig forhold til Herren. De trenger disippelundervisning, gjerne «én-til-én», for å få dypere
kjennskap til hva det vil si å følge Jesus.
Sammenligner vi den kristne undervisningen for tunisisk ungdom med
den undervisning de gir i Egypt, er
nivået lavt. Ungdommen trenger
et godt kristent eksempel som de
kan etterfølge. Du kan lese hva som
helst av kristen litteratur, gå på alle
konferanser og gå jevnlig i kirken,
men en kristen trenger mest av alt
et personlig forhold til Herren.»
*Navnene er endret av sikkerhethensyn

www.opendoors.no
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UTFORDRINGER

1

Bibelen

PÅ VEIEN FRA MUSLIM
TIL KRISTEN

Bibelen er Guds levende ord. Det er ikke en
lovbok, men en bok som angår deg og som
påvirker deg. Den setter deg fri fra religiøse lover og alle forpliktelser til å «måtte»
utrette noe.

2

Motstand fra familie og venner

Mange konvertitter opplever utestengning og hat fra familie og venner på grunn
av sin tro på Jesus. Men de er ikke alene.
Som kristne må vi vise dem kjærlighet og
omfavne dem som vår familie i troen.

3

Kirken

For mange kristne med muslimsk bakgrunn
er kirken et nytt konsept. Det er ikke et sted
for religiøse plikter, men et fellesskap i Kristus, der vi står sammen og deler liv. Det følger forpliktelser med å være en del av en
kirke, som Mustapha uttrykker det: «Kirken
handler om mennesker, om tjeneste, om å gi,
og om å ta imot.»

5

Mangel på lederskap

4

Hemmelig tro

Konsekvensen ved å konvertere fra islam
til kristen tro avhenger av hvilket land du
bor i. I enkelte islamske land skjuler folk
troen sin for å unngå å bli ekskludert fra
arbeidsliv og samfunn. Andre mennesker skjuler troen hovedsakelig for å overleve. Enkelte søker tilflukt i andre land for
å kunne leve ut sin tro i frihet.

Mange troende fra muslimsk bakgrunn
har stort behov for veiledning. De trenger
en pastor eller kristen leder som kan svare
på spørsmål og undervise dem om menighetsliv og hvordan de kan bli innlemmet i
en kirke. Alle kirker og troende har ansvar
for å ønske velkommen og undervise nye
troende om Jesus.
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WORLD WATCH

Kvinnelige konvertitter fra islam til
kristen tro er spesielt utsatt

NYHETER
NEPAL: Ny lov viser økende fiendtlighet mot ikke-hinduer
Presidenten i Nepal, Bidhya
Devi Bhandari, har signert et
forslag til ny kriminallov. Den
nye loven sørger for videre
konstitusjonell beskyttelse av
hinduismen, som praktiseres
av 80 % av befolkningen i landet. Samtidig begrenser loven
religiøs konvertering og blasfemi.
Ifølge den kristne nettsiden Nepal Church sier loven
at ingen skal prøve å konvertere en person fra en religion
til en annen, eller dele sin egen

religiøse tro med lignede intensjon. Loven forbyr å gjøre egen
tro attraktiv for andre, og på
den måten forstyrre den opprinnelige troen til etniske grupper og samfunn i landet.
Brudd på loven kan resultere i bøter og opp til fem års
fengsel.
Nepal var tidligere et hinduistisk land. I 2008 ble det en
sekulær stat, og de kristne opplevde økt grad av frihet. Siden
da har kirken blitt tredoblet; til
forargelse for radikale hinduer.

I 2015 klarte hinduradikale
å få en restriktiv «Artikkel 26»
inn i landets grunnlov, den nye
loven går mye lenger enn den
gamle. «Selvsagt er det fremdeles for tidlig å si hvilken effekt
de nye restriksjonene vil få.
Men det kan ikke nektes for at
sekulære Nepal har blitt mer
og mer fiendtlig mot ikke-hinduiske religiøse minoriteter.
Landets kristne må vokte sine
skritt,» sier Rolf Zeegers, forfølgelsesanalytiker ved World
Watch Research.

KIRGISISTAN: Tvungne ekteskap ved kidnapping fortsetter
på tross av lov
Hvert år blir flere tusen kirgisiske
kvinner bortført fra gatene og
tvunget til å gifte seg med angriperen. Dette skjer på tross av at
tradisjonen med «brude-kidnapping», 'Ala Kachuu' («ta tak i og
løp») ble kriminalisert i 2013, rapporterer Asia News.
I enkelte saker sier de unge
kvinnene seg enig i giftemål,
men vanligvis blir de kidnappet mot sin egen vilje.
Mange tror at praksisen er
del av kirgisisk kultur. Selv om
loven fra 2013 har ført til nedgang i saker (i 2013 ble nærmere
12 000 kvinner kidnappet), så
har ikke forbudet klart å sette
en endelig stopper for skikken.
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I følge World Watch Research
er kvinnelige konvertitter fra
islam til kristen tro spesielt
utsatt.
Deres muslimske familier og nærmiljø bruker 'Ala
Kachuu' som et verktøy for å
skille dem fra det kristne fellesskapet og tvinge dem tilbake
til islam. Dette gjør sitt til at det
er vanskelig å bli kvitt denne
skikken.
Antall kidnappede kvinnelige konvertitter er bare er en
del av det totale bildet. De blir
trolig behandlet mer voldelig
en 'vanlige' kidnappinger, da
det ultimate mål er å få dem til
å oppgi sin kristne tro.

World Watch
Research

INDIA: Ti kirker stengt, hindunasjonalister prøver å stenge flere
Ti protestantiske kirker i den
sørlige indiske delstaten Tamil
Nadu har fått ordre om å stoppe
sine gudstjenester. Hindunasjonalister ønsker å stenge
flere kirker, og har ytterligere
20 på sin liste. De hevder at
de kristnes møtesteder ikke er
autoriserte.
I en av kirkene som ble
angrepet avbrøt regjeringstjenestemenn private bønnemøter. De filmet og tok bilder av
folk som ba, før de gav ordre
om å stanse bønnemøtet. De
beordret også menigheten til
å be District Collector om tillatelse før de igjen kunne samles
til bønn.
Pastor Johnson Sathyanathan er president for den lokale

synoden av pinsekirker. Til Asia
News uttaler han at dette er en
godt planlagt sammensvergelse
mot det kristne samfunnet. Hindu-ekstremistene vet nemlig at
det ikke er lett å få tillatelse fra
Collector's Office. Det kan ta fra
ett til flere år å få en slik godkjennelse. Sathyanathan forteller også at kirkene har arbeidet i
mange år uten klager.
I oktober presenterte en
gruppe lokale kristne sin sak
for politiinspektøren. De ba om
beskyttelse og gjenåpning av
kirkene, men det kom ingen
oppfølgning. En annen delegasjon møtte den lokale innenriksministeren for å diskutere
saken, men heller ikke her har
det vært noen respons.

«Undervisningen var fantastisk!
Vi trenger å lære fra andres erfaringer når den
unge kirken i Tunisia bygges»
– Mustapha fra Tunisia, en deltager i Åpne Dørers trening for
kirkeledere

HJELP
NORD-AFRIKAS
UNGE KIRKE

BANKKONTO: 3060 07 70000
VIPPS: «ÅPNE DØRER»
www.opendoors.no
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Hjemmefronten

Ungdommer i Herøy

støtter barn i Sentral-Asia
Bilde til venstre:
Andreas Kråkenes, miljøarbeider, sammen med
Nicklas Røyset
Øvrelid, Adrian Løvoll,
Tor Reidar Moldskred.
Bilde til høyre:
Julia Tarberg Hansen, og
Maria Igesund Berge.

Pengene som kom inn på misjonsprosjektet, gikk til barn i
Sentral Asia, som kan glede seg over å få julegaver.

Før jul hadde elevene ved Møre barne – og ungdomsskole i Herøy sin årlige misjonsuke. Dette
året valgte skolen å støtte Åpne Dørers arbeid,
og i løpet av uken samlet de inn over 80 000 kr!
Alle de 140 elevene var engasjert i misjonsprosjektet, selv om det naturlig nok falt mest ansvar på
de eldste. Under misjonsuken la ungdomsskolen
til side den ordinære timeplanen for å jobbe i ulike
grupper. Alt arbeidet førte frem til den store basaren midtveis i uken. Da var flere hundre til stede for
å kjøpe mat og lodd, samt få med seg det flotte programmet som elever og lærere hadde lagt opp til.

Selv om basaren er et høydepunkt, så er det mye
som skjer i løpet av en misjonsuke. Mandags morgen var vår områdeleder på Sunnmøre, Olaug
Lillian Bjørke, på plass for å inspirere elevene til
innsats. Gjennom bilder, film og historier ble elevene tatt med til Sentral Asia, og til Åpne Dørers juleprosjekt. Mange barn i Sentral Asia har det vanskelig, både som følge av fattigdom og forfølgelse. Våre
partnere i regionen er særlig opptatt av å ha fokus
på barna, og juleprosjektet sprer glede og oppmuntring. Vi deler ut både julegaver og matpakker, og
det blir laget arrangement for barna. Tenk – dette
året kan barn i Sentral Asia takke elever ved Møre

For mer informasjon
og program:

18.-26. mars 2018
Pris: kr. 16 700.-

ring: 40 54 58 15 eller epost:
trondkjartanm@od.org
Se også vår hjemmeside:
www.opendoors.no/reis

Ledig
plass!
Ønsker du å annonsere
i bladet?
Ta kontakt på mail,
norway@od.org
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Utover i misjonsuken ble det arrangert misjonsløp
og misjonskantine. Elevene i ungdomsskolen hadde også en arbeidsdag, der de tjente 350 kr hver. Når
man legger sammen inntektene fra arbeidsdagen,
basaren og misjonsløpet, er det ikke rart at kronene
ruller inn! Bak det store beløpet ligger en fantastisk
innsats både av elever, lærere og foreldre.
Ståle Tønnesen, leder for misjonskomiteen, sier at
skolen gjennom en slik uke ønsker å gjøre elevene kjent med misjon. De har også et langsiktig mål

om at elevene vil engasjere seg i misjonsarbeid senere i livet. Når vi spør om hvorfor valget falt på
Åpne Dører, så sier Ståle at de ser på det som viktig
å støtte arbeidet mellom forfulgte kristne og gjøre
det kjent ute blant folk. Ståle anbefaler gjerne andre
kristne skoler et lignende prosjekt!
Åpne Dører er glade for å ha fått tildelt årets
misjonsprosjekt, og det var en svært takknemlig områdeleder som hadde gleden av å holde andakt for den store forsamlingen under Misjonsbasaren. Varm takk for innsatsen til alle ved Møre
barne – og ungdomsskole i Herøy.

Møtekalender januar 2018

Bli med Åpne Dører på

Bønne- og oppmuntringstur til Egypt

barne – og ungdomsskole for julegaven!

07.01
09.01
14.01
16.01
18.01
21.01
21.01
21.01
23.01
24.01
28.01
30.01
31.01

10.30
19.30
19.00
11.00
19.30
11.00
18.00
19.00
19.00
11.00
11.00
19.00
19.30

Vigrestad misjonshus
Rosseland bedehus
Ådland bedehus
Formiddagstreff Brattvåg bedehus
Lauvås bedehus
Molde bedehus
Sykkylven bedehus
Lura bedehus
Turøy bedehus
Drammen frikirke
Tonstad bedehus
Haga kyrkje, Samnanger
Jørpeland bedehus

www.opendoors.no
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Bli kjent med staben i Åpne Dører
Staben i Åpne Dører er lokalisert på
fem steder rundt i landet. Sammen
med dere ønsker vi å nå flest mulig
med budskapet fra den forfulgte kirken. Vær gjerne med å be for oss om
hjelp til gjøre den jobben Gud har kalt
oss til, og nå stadig lenger ut.

STAVANGER

Olaug Bjørke

ÅLESUND

Vi trenger de forfulgtes vitnesbyrd slik at vi kan våkne opp og leve i troen på
en levende frelser som er
virksom i dag.

Gud har ledet meg inn i dette arbeidet gjennom mennesker jeg har møtt, som
har opplevd forfølgelse .

Faglig leder

BERGEN

Olaf Alsaker

Kontormedarbeider

KRISTIANSAND

Det gjorde stort inntrykk
å treffe noen av mine forfulgte trossøsken og se
hvordan de var i brann for
Jesus. Det smitter...

Områdeleder på
Østlandet

TØNSBERG

Det utfordrer meg som
bor på den grønne gren at
mennesker holder fast på
Jesus midt i forfølgelsen.

Morten Askeland

Trond Tvedt

Medieproduksjon, TV

Informasjonsleder

Med sine liv, utfordrer
våre forfulgte søsken meg
til å oppgi saker som har
verdi for meg.

I mitt arbeid ønsker jeg å
få frem den sterke sannheten som de forfulgte
forteller.

Takknemlig for å få være
med å styrke de forfulgte – og formidle deres
vitnesbyrd.

Generalsektretær

KRISTIANSAND

BERGEN

Fredrik Tybakken

Før var jeg mest opptatt
av mitt eget kristenliv og
menighet, men historiene
fra den forfulgte kirke har
KRISTIANSAND fått meg til å løfte blikket.

BERGEN

Merethe

Åpne Dører Kvinner

Leder for
områdearbeidet

STAVANGER

Ole Petter Livden

Min tro og mitt hjerte har
blitt helt forandret i møte
med våre forfulgte trossøsken

I takknemlighet for trosfrihet, er det å være en
stemme for forfulgte det
minste jeg kan gjøre.
BERGEN

Lars Erik Baller

Øystein Dahl

Områdeleder i
Hordaland og
Sogn og Fjordane

Det er et privilegium å
dele de forfulgtes vitnesbyrd og erfaring om Guds
trofasthet.

Linda Askeland

Trond Kjartan
Michaelsen

Ansvarlig for marked,
forkynner

BERGEN

Stig Magne
Heitmann

Marit Foss

Områdeleder på
Sunnmøre

Som Guds elskede barn,
har vi et særlig ansvar for
våre brødre og søstre. Gal.
6,10. Dette er min motivasjon i arbeidet for forfulgte søsken

Ole Lilleheim

Forkynner og informasjonskonsulent

Grafisk designer

BERGEN

Jeg er veldig takknemlig
for at jeg får lov til bruke mine talenter til å tjene
Guds lidende kropp over
hele verden.

Administrasjons- og
økonomileder

Presset mot kristne øker
og jeg ønsker å investere i
noe som varer evig.
KRISTIANSAND

