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etter 70 år i fangenskap?

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.
2

Åpne Dører | Nr. 3 | Mars 2018

Åpne Dører Norge
Tangen 11,
4608 Kristiansand
Tlf.: 38 11 14 00
Fax 38 11 14 01
E-post: norway@od.org
www.opendoors.no
Org. nr: 970 443 010
Open Doors International
www.opendoors.org

Gen. sekr.: Morten Askeland
Faglig leder:
Stig Magne Heitmann
Redaktør: Linda Askeland
Revisjon: PriceWaterhouseCoopers AS
Kontonr: 3060.07.70000
(gaver og AvtaleGiro)
Trykk: Synkron Media
Opplag: 18 300
ISSN: 1504-8985
Forsiden: Gutter fra
Nord-Korea

Det er 70 år siden staten Nord-Korea ble
grunnlagt. Etter at landet først lykkes å
kjempe seg fri fra japansk okkupasjon, og
i etterdønningene av andre verdenskrig
ble den Demoratiske Folkerepublikken
Korea grunnlagt 9. September 1948. Najonalhelten Kim Il-sung, den store lederen,
ble enstemmig valgt til landets overhode.
Dette ble starten på et familiedynasi som
fortsatt kontrollerer landet.
70 år er beregnet levealder for nordkoreanske innbyggere. Det betyr at omtrent
hele Nord-Koreas befolkning har vokst
opp under Kim-dynastiet, som har full
kontroll på sine undersåtter.
Om en person i Nord-Korea oppfattes
som en trussel mot regimet, er det stor
sannsynlighet for at hele familien blir
involvert og straffet på lik linje med den
mistenkte. Om man oppdager en som er
kritisk til regimet, eller en kristen, kan
hele familien bli sendt i arbeidsleir uten
rettergang. Man kommer sjelden hjem fra
en arbeidsleir i Nord-Korea i live.
I følge nordkorenaske dokumenter og
vitner fra flyktninger og avhoppere, sorteres alle nordkoreanere i Songbun-grupper. Det er et sorteringssystem som

kartlegger og gir en samlet bedømmelse
av hver eneste innbyggers lojalitet mot
regimet. Her blir personens egen livsførsel,
sammen med tre generasjoner av ens
slekts politiske sosiale og økonomiske
engasjemnt vurdert. Songbun brukes for
å bedømme om en person er pålitelig. Systemet bestemmer også hvilke muligheter
og rettigheter man får i samfunnet, og kan
være avgjørende for om man kan lykkes i
å skaffe det man trenger for å leve.
Landets 25 millioner innbyggere har
vokst opp og levd under et diktatorisk styre
i 70 år. Hele befolkningen er indokterinert,
hele livet, fra morgen til kveld. Maktapparatet, politistaten, angiversystemet og
Songbun er et så effektivt kontrollsystem
at landet har toppet World Watch list de
siste 17 årene. Kristne foreldre våger ikke
engang dele evangeliet med sine barn.
Symbolet for ideologien som styrer
landet er Juche-tårnet, som er det høyeste
bygget i hovedstaden Pyongyang. De 25
550 stenblokkene svarer til antallet livsdager ved Kim Il-sungs 70-årsdag. Kims
monument er bygd av harde stenblokker.
Guds familie består av levende stener…

Linda Askeland | Informasjonsleder

www.opendoors.no
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«JEG TRODDE JEG VAR
DEN FØRSTE SOM KOM
TIL TRO I MIN FAMILIE,
MEN SÅ FORSTO JEG AT
BESTEFAR HADDE BEDT
FOR MEG ALLE DISSE
ÅRENE»

Å følge Jesus i Nord-Korea
blir gjort i største hemmelighet. På grunn av risiko
delte aldri bestefaren sin
kristne tro med Esther da
hun vokste opp. Ikke før hun
selv kom til tro som voksen
forsto Esther at hun ikke var
den første kristne i familien.
Hun ble presentert for evangeliet langt hjemmefra, i en nordkoreansk fengselsleir, av en av
Guds «engler» på jord.
Esther vokste opp i Nord-Korea
og tilbrakte ofte helgene sammen
med bestefaren. Allerede den
gangen la hun merke til at det var
noe rart med søndager. Om søndagene kom bestefars venner på
besøk, og Esther måtte leke utenfor.
«Jeg forsto ikke,» minnes Esther. «Søndag var hviledag i NordKorea. Hvorfor skulle de ha møte på
den dagen?»
Men mange år senere fant hun
svaret. Esther var i Kina da en sørkoreansk misjonær viste henne et bilde av
en bibel.
«Den natten drømte jeg om bestefar. Jeg så han sammen med vennene,
de knelte rundt Bibelen.» forteller Esther. «Jeg trodde jeg var den første som
kom til tro i min familie, men så forsto
jeg at bestefar hadde bedt for meg alle
disse årene.»
Slik begynte reisen som ledet Esther til
Jesus og til å finne sin egen tro.
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Tvunget inn i familie og ekteskap
Esther ble gift og fikk to barn. Men mannen ble
på tragisk vis drept i en slåsskamp i fylla.
«Etter at mannen min døde måtte jeg finne
en måte å tjene penger,» forteller Esther, som
snart ble tilbudt en jobb som smugler. Hun
måtte dra til Kina, illegalt, og smugle visse varer
tilbake til Nord-Korea. Dette var farlig og ulovlig
fra den kinesiske siden, men den nordkoreanske
regjering godtok det, uoffisielt, fordi de trengte
varene.
Etter noen få år som smugler, ble hennes
leverandør arrestert, og Esther ble sittende fast i
Kina uten penger. Hun var sikker på at hun kom
til å ende opp i en nordkoreansk fangeleir hvis
hun kom tilbake uten varene.
«Til å begynne med gjemte jeg meg på landsbygden i Kina, til jeg møtte en mann som visste
om en adresse der jeg kunne få være. Jeg ble lurt,
han var menneskehandler og solgte meg til en
kinesisk mann. Jeg måtte leve med ham i mange
år.»
Det var en uutholdelig tilværelse. Esther foraktet sin kinesiske 'ektemann' og hun led under
verbal mishandling fra ham og hans familie. De
holdt konstant øye med henne, så hun kunne
ikke rømme. Etter hvert begynte hun å drikke.
«Jeg tenkte hele tiden på barna mine i NordKorea. Jeg spurte mannen min om jeg kunne
dra tilbake, men han sa at han hadde betalt '6000
rmb' (rundt 600 USD på den tiden) for meg og
han nektet meg å reise.»
Narret og fengslet
Etter en tid ble Esther gravid og de fikk et barn
sammen.
«Jeg greide ikke å være glad i dette barnet.
Babyen var en del av mitt problem og hindret
meg i å dra tilbake til Nord-Korea. Samtidig følte
www.opendoors.no
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jeg med skyldig. Hva hvis det kinesiske politiet
arresterte meg? Jeg var fremdeles ulovlig i Kina.
Hva ville skje med babyen min? Jeg bare måtte
rømme.»
Esthers kinesiske svigerfamilie begynte etter
hvert å gi henne litt mer frihet, for nå som hun
hadde et lite barn, var de ikke lenger redde for at
hun ville forsøke å rømme. Men de tok feil.
En dag fikk Esther en telefonsamtale fra
noen som sa at de kunne hjelpe henne å
komme seg vekk.
«Jeg vet ikke hvorfor, men jeg stolte på
ham,» forklarer hun. Mannen ba henne komme
til en større kinesisk by, for å møte ham. Esther
tok bussen uten å si fra til familien.
På møteplassen ble hun bedt om å bekrefte
at hun var nordkoreansk. Da hun gjorde det,
viste mannen henne ID-kortet sitt. Han var i
det kinesiske politiet! Esthers
verden smuldret opp. Hun var
fanget.
Nordkoreanske tjenestemenn kom for å hente henne.
De tok henne til Nord-Korea
der de stengte henne inne i
en to ganger to meters fengselscelle sammen med 40 andre kvinner. Esther
ble utskjelt, banket opp og torturert til hun falt
sammen, og ble brakt til en fangeleir.

«BARE BE SOM MEG,»
SA KVINNEN OG FORTSATTE:
«TAKK GUD FOR ALT.
GJØR HVA DU ØNSKER.
I JESU NAVN. AMEN.»

«Ok, bare be som meg,» sa kvinnen og fortsatte: «Takk Gud for alt. Gjør hva Du ønsker. I
Jesu navn. Amen.»
Det var det merkeligste Esther noen gang
hadde hørt. At noen ville takke under disse forholdene. Likevel valgte hun å følge dem gamle
kvinnens eksempel: «Jeg takket og ba Gud sette
meg fri.» Esther ga sitt liv til Gud og ble Hans
prinsesse og hennes syn på livet endret seg.
Mirakler og trygghet
Esther begynte å oppleve mirakler i fengselet.
En dag nærmet en av vaktene seg henne, han
var spesielt grusom. Han kom til henne i cellen og spurte: «Har du noen slektninger i dette
området?» Esther fortalte ham at hun hadde en
bror i nærheten, samme kveld kom vakten tilbake og sa at han hadde funnet ham. Etter noen
dager dukket broren opp.
«Broren min greide å gi meg
litt ekstra mat, og han fikk også
i stand en slags ordning med
vakten. Han betalte bestikkelse
på avbetaling, og etter noen
få måneder ble jeg løslatt. Gud
hadde svart mine bønner.» sier
Esther.
Dessverre visste ingen hvor barna hennes
var, og siden Esther ikke kunne se noen fremtid
for seg selv i Nord-Korea, begynte hun å legge
nye planer for å dra til Kina. Like etter krysset
hun grenseelven, igjen.
I Kina møtte hun en misjonær og begynte
på bibelstudie. Det gjorde en stort inntrykk
på henne. Hun fikk erfare stadig mer av den
levende Gud, og hun begynte å bekjenne sine
synder.
For noen få år siden tok Esther sjansen på
å reise til Sør-Korea. Ved Guds nåde kom hun
trygt frem. For kort tid siden fikk hun forbindelse med barna sine i Nord-Korea. De vil forsøke å flykte til sikkerhet i Sør-Korea, så snart
som de kan. Også hennes kinesiske datter klarte
å komme til Sør-Korea.
I dag er Esther involvert i en tjeneste som
hjelper nordkoreanere å rømme fra Kina. Gud
er sannelig miraklenes Gud.

«DA JEG VAR I
KINA, BEHANDLET
GUD MEG SOM EN
PRINSESSE»

En «engel» reddet Esthers liv
Esther forsøkte å rømme fra leiren, men ble
snart fanget og dømt til internering i en annen
liten arbeidsleir. Her ble fangene behandlet
som dyr, og enda en gang måtte hun dele en
liten celle med 40 andre innsatte under forferdelig forhold.
Hun mistet alt håp og ble svært sint. Etter
hvert la hun merke til en gammel kvinne som
virket annerledes enn de andre. Selv om hun
var i en ekstrem og krevende situasjon, så hun
fredfull ut.
Til slutt måtte Esther spørre henne hvorfor.
«Da jeg var i Kina, behandlet Gud meg som en
prinsesse,» svarte kvinnen.
Esther så på henne. Hun var en skrøpelig, gammel kvinne. Hvorfor skulle noen behandle
henne som en prinsesse? «Greit, jeg vil også
bli en prinsesse,» sa Esther og gjorde narr av
henne.
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BE
•

Be for Esthers to barn som fremdeles bor i Nord-Korea. Be om at
også de trygt kan komme til
Sør-Korea, og at Esther kan få dele
evangeliet med dem.

•

Be Gud beskytte og velsigne
Esther i tjenesten blant
nordkoreanske flyktninger.

.
*Av sikkerhetsgrunner er navnene endret.

www.opendoors.no
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er det ingen
kristne barn
i Nord-Korea
I Nord-Korea, verdens farligste sted å være kristen, holder de fleste kristne foreldrene sin tro
skjult for barna sine. Å dele troen kan koste
dem alt.
«Jeg visste at foreldrene mine var annerledes. Alle kalte dem 'kommunist-foreldre' fordi
de tok seg av de syke, de fattige og de som led
nød. Om natten leste de fra en hemmelig bok
som jeg ikke fikk lov til å lese i. Men jeg hørte at
de hvisket ordene og jeg visste at det var deres
kilde til visdom. Jeg visste også at hvis jeg noen
gang snakket om dette til noen andre, så ville
familien vår bli fjernet.»
Lee Joo-Chan* (som nå er i 50-årene) er en
av mange nordkoreanere som vokste opp i en
kristen familie uten å vite det. Det er kanskje
den tristeste konsekvensen av Nord-Koreas
høye 'press-faktor' at foreldre ikke kan risikere
å dele troen med barna sine.
Derfor er det svært få kristne barn i NordKorea. De barna som likevel har hørt evangeliet, har ofte gjort ved en tilfeldighet. Som Kim
8
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Sang-Hwa, som fant en bok skjult i et skap da
hun var 12 år gammel.
«Jeg åpnet boken og begynte å lese: 'I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden',» forteller hun. Ordene fikk henne til å skjelve og
kaste boken fra seg. «Jeg var så redd. Jeg var
opplært i evolusjonsteorien, så jeg visste at
denne boken var illegal. Oppdagelsen kunne
koste meg livet.»
I 15 dager veide hun for og imot. Hun visste
at hun hadde plikt til å rapportere det.
Hun endte opp med å konfrontere faren med
oppdagelsen hun hadde gjort. Han begynte å
undervise henne om det som stod i Bibelen.
«Faren min understreket at jeg ikke måtte dele
det med noen andre,» sier Kim Sang-Hwa.
Mange venter til barna er gamle nok til å
innlemme dem i 'familie-hemmeligheten'.
Andre, som Lee's foreldre, opplevde aldri friheten til å kunne gjøre det. Ikke før både Lee og
moren hadde rømt fra Nord-Korea og møttes i
Kina nesten 20 år senere. Da kunne moren dele
sin hemmelige tro med sin datter.

3 GRUNNER TIL
AT NORDKOREANSKE
FORELDRE IKKE DELER
EVANGELIET MED
SINE BARN:

1. Pågående indoktrinering:
Fra vugge til grav og fra morgen til kveld er alle
nordkoreanske innbyggere underlagt indoktrinering. Gjennom fjernsyn, radio, aviser og
høyttalere plassert på strategiske steder, blir
propaganda øst utover dem. Et av de første
ordene foreldrene må lære barna å si er: «Takk,
fader Kim Il-Sung.» På skolen lærer de om Kimfamilien og om deres vidunderlige gjerninger.
De bøyer seg i ærefrykt for statuer og bilder. I
bøker og animasjonsfilmer blir de lært at kristne
er onde spioner som kidnapper, torturerer
og dreper uskyldige nordkoreanske barn, for
deretter å selge barnas blod og organer.
2. For farlig:
Kim Sang-Hwa fryktet for sitt liv da hun fant en
bibel hjemme. Men barn forstår ikke alltid sikkerhetsrisikoen. De kan ved uhell synge en sang
eller fortelle sine venner en bibelhistorie. Å dele
evangeliet er ekstremt farlig. Å bli avslørt som
kristen fører til øyeblikkelig fordømmelse, ikke
bare av den enkelte, men av hele familien i tre

generasjoner.
3. De har ingen til å fortelle dem:
Det er et trist faktum at mange tusen barn i
Nord-Korea er hjemløse, fordi familiene deres
er revet fra hverandre av død, arrestasjoner og
andre tragedier. Noen greier å flykte over grensen til Kina, men er ute av stand til å vende tilbake. De harde og ubarmhjertige forholdene
i Nord-Korea har ødelagt talløse familier, de
overlevende barna er merket for livet.

BE
•

Be om at foreldrene må få mulighet til
å leve ut evangeliet, til og med når de
ikke kan snakke om sin tro.

•

Be Gud beskytte de kristne familiene
og at barna ikke blir brukt til å lokke
foreldrene i en felle.

www.opendoors.no
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Folk flest i Nord-Korea har svært lite – noen er
tvunget til å spise gress for å overleve.

Folk bøyer seg foran en statue av Kim Il-sung,
grunnleggeren av nåtidens Nord-Korea

Juche-tårnet i
Pyongyang. 'Juche'
er filosofien om
menneskets selvtilstrekkelighet, som
ble introdusert av
Kim Il-sung.
Det er straffbart å eie en bibel i
Nord-Korea, men utrolig nok er
Åpne Dører-medarbeidere
likevel i stand til å smugle bibler
til hemmelige troende.

Et propagandabilde viser Kim Il-sung med barn.
De først ordene foreldre må lære barna er:
«Takk, fader Kim Il-sung»

Det er fire kirkebygg i Nord-Koreas hovedstad,
Pyongyang. Men avhoppere vitner om at disse
kirkene holder falske gudstjenester i et forsøk på å
overbevise besøkende i landet om at det
er religionsfrihet i Nord-Korea

Innbyggerne i
Nord-Korea blir
konstant overvåket
– av spioner, naboer
g sågar sine egne
familiemedlemmer.

10
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Mange desperate nordkoreanske kvinner blir
solgt til prostitusjon
eller ekteskap i Kina. De
nordkoreanske kvinnene
på bildet deltar i bibelstudie ledet av Åpne
Dører i Kina

Bak fjellrekken ligger Yodok
konsentrasjonsleir. Mellom 50 000
og 70 000 kristne er fengslet i
leirer i Nord-Korea.

www.opendoors.no
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SAMMEN BRINGER
VI LYS INN I MØRKET
Når du støtter Åpne Dører sitt arbeid i NordKorea, er du med på å styrke, gi håp og mot til
mange mennesker, som Esther, Lee og Kim.
«Uten deres bønner og økonomisk støtte kunne
vi ikke fortsatt arbeidet vårt» forteller våre feltarbeidere. «Gud lyttet til Esthers bønn. Han vil
også lytte til bønnene deres. En liten gave på
noen dollar kan være med å utgjøre en stor forskjell i et land der gjennomsnittslønnen ikke er
på mer enn to dollar per måned.»

I Nord-Korea bidrar Åpne Dører
med blant annet:
•

Mat, klær og medisiner til mange kristne
som sulter og lider. Resultatet av arbeidet
er at flere får muligheten til å overleve, til å
bli boende og til å være et vitne for andre
mennesker i Nord-Korea.

•

Husly, hjelp, sjelesorg og bibelstudier til
nordkoreanske flykninger i Nordøst Kina.

•

Utruste kristne foreldre til å gi evangeliet til barna sine. (Av sikkerhetsmessige
årsaker kan vi ikke gå inn i detaljer.)

•

Kristent materiale som gir hjelp til undergrunnskirken, slik at den kan vokse i tro
og lederskap.

VIPPS:

ÅPNE DØRER/10842

KONTONR:

3060 07 70000

BLI FAST GIVER:
norway@od.org
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OPPMUNTRING TIL NORDKOREANSKE TROENDE
Skriv til en forfulgt
Nå har du en sjelden mulighet til å sende oppmuntringer til nordkoreanske troende! Meldingen blir oversatt til koreansk, spilt inn til nordkoreanske troende i
Sør-Korea og sendt over radio til nordkoreanere om
natten. Budskapet må være kort og konkret. Her er et
eksempel: «Jeg heter Jane og kommer fra England.

Jeg har bedt for Nord-Korea siden 2005. Jeg ber om
at Gud må gi deg mot og styrke til å følge Ham.»
Ordene dine kan gi håp til dem som står i midt i store
utfordringer, og minne dem på at Kristi legeme er
full av mennesker som bryr seg og som ber for dem.

For å sende din oppmuntring, se www.opendoors.no/engasjer deg/skriv til forfulgte

SE MER PÅ WWW.OPENDOORS.NO
www.opendoors.no
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Bli kjent med ny medarbeider
i Åpne Dører:

mellom 10-15% kristne. De
kristne opplever forfølgelse
i alt fra fysisk trakassering
til diskriminering i dagliglivet. Og det er jo ganske langt fra vår hverdag å
ha væpnet politi ved inngangene til kirkene, dels for
vakthold, dels for kontroll.

Helge Hollerud
Alder: 67
Status: Gift med Anne Lise,
4 barn og 7 barnebarn
«Funfact»: Ihuga Start-fan, glad i
musikk, sjakk og sjøliv.

5 egenskaper som karakteriserer deg?
Ifølge min kone, som har 43 års erfaring med
meg: Utadvendt, generelt glad i mennesker, frimodig og dessverre, i blant noe utålmodig
Du har hatt et langt liv i tjeneste, kan du si litt om
din bakgrunn og noen av de oppgavene du har hatt?
Jeg vokste opp i Kristiansand, er adjunktutdannet, studerte teologi/missiologi i USA. Hele
min yrkesbakgrunn har jeg i Den Evangelisk
Lutherske Frikirke med 12 år som misjonær i
Japan, leder for Frikirkens Landsmisjon/Ytremisjon i 17 år, pastor i Lyngdal Frikirke i 10 år, og nå altså Åpne Dører.
Hva motiverer deg?
Møte med andre kulturer, samvær med gode
venner, nye utfordringer…
Hvem er Jesus for deg?
Han er min frelser og herre, og eneste veien
som finnes til frelse.
En spesiell opplevelse som har hatt stor betydning
for deg?
Her kunne jeg nevnt så mange. Men velger å
trekke fram min deltakelse på alle tre Lausannesamlingene, I Lausanne ´74 som student, i
Manilla `89 og Cape Town `10 som freelance
journalist i møte med ca. 4000 kristne ledere
fra ca. 200 land, også mange fra den forfulgte
kirke. Disse møtepunktene har betydd mye for
meg.
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Hva er din største utfordring?
At tiden synes å gå fortere med årene…
Mange i din stilling ville kanskje tenke på å etter
hvert «hvile på sine laurbær», eller «nyte sitt otium»,
men du søker ny jobb. Hvorfor Åpne Dører nå?
I erkjennelsen av at jeg bare har fått ett liv til
disposisjon her i verden og Bibelen ikke opererer med aldersgrenser (snarere tvert om), og
at jeg for tiden har bedre helse enn for fem år
siden, opplever både kona og jeg at dette er et
nytt kapitel Gud leder oss inn i. Hvile får vi god
tid til senere.
Hva gleder du deg til å ta fatt på?
Så langt jeg kan vurdere, får jeg et team av flotte
medarbeidere og et dyktig styre å jobbe sammen med. Og aller viktigst, å få være med å formidle situasjonen til forfulgte kristne rundt om
i verden, samt dra lærdom fra disse inn i norsk
sammenheng.
Hva utfordrer i den nye jobben?
Å formidle til kristne i fredelige Norge hvordan
det er å leve med trusler og forfølgelse til daglig,
og mobilisere til bønn for dem.

Dagen etter ansettelse bar det ut på feltet, nærmere
bestemt Egypt. Hvordan er din opplevelse av de
kristnes situasjon i Egypt?
Situasjonen deres er krevende, og det har den
vært siden muslimene erobret landet i 641. Av
landets noe over 80 millioner innbyggere, er

Et møte som gjorde spesielt inntrykk?
Holdningene til de kristne gjorde sterkt inntrykk. For det første var de preget av mot. «Vi
leker ikke kirke», var gjennomgangstonen. For
det andre var de fylt av kjærlighet i forhold til
de som gjorde dem urett. "De er ikke våre fiender, de er våre venner. Jesus sier at vi skal be
for våre fiender, og dra blir de våre venner som
trenger evangeliet..."
Det var trosstyrkende å oppleve at dette
ikke på noen måte var innadvendte og redde
menigheter, men kristne som tenkte og levde

misjonalt. Videre understreket møtet med
egyptiske kristne behovet for at ulike kirkesamfunn finner sammen, ikke minst når tidene blir
krevende.
Viktigheten av å stå sammen med våre søsken i
Egypt?
De gav uttrykk for at støtten de mottar fra oss er
svært høyt verdsatt. De ber oss om å fortsette å
be, ikke at de skal unngå vanskeligheter, men
at Gud skal gi kraft, styrke og kjærlighet når de
går gjennom dem.
En setning til andre som har vurdert å reise med
Åpne Dører?
Vi var en gruppe på 11, med en trygg og erfaren
reiseleder i Trond Kjartan Michaelsen. Reisen
gjorde et enda sterkere inntrykk enn jeg hadde
kunnet forestille meg på forhånd. Opplevelsen
av båndene som binder oss sammen og skjerpet forståelse av deres daglige liv, gjør at jeg
anbefaler turen på det sterkeste.
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Bergen 14. - 16. sept 2018. Sett av helgen!

8. mars-tog
Women to Women er klar for å markere kvinnedagen.
Vi stiller i 8. mars-tog i tre byer, og håper å se DEG i toget!

DU FINNER OSS PÅ:
Youngstorget i Oslo kl. 18.00
Torget i Trondheim kl. 17.00
Torgallmenningen i Bergen kl. 17.00
W2W SITT BANNER ER:

TROSFRIHET FOR VERDENS KVINNER
Kom og bli med bak vår fane. Våre forfulgte søstre trenger at vi bryter
stillheten, samtidig blir vi synlige i det offentlige rom!

www.opendoors.no
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Møtekalender mars 2018
4/3 19.00 Pinsekirka Elim Eikenesvåg
7/3 11.00 formiddagstreff, Tønsberg Pinsekirke
9/3 19.30 Årseth bedehus, Ellingsøy:
Kvinnemøte med Women to women
10/3 17.00 Betel Misjonskirke, Lille Øvregate 31 Bergen:
Kvinnemøte med Women to women
Gjest fra Open Doors International, Elizabeth Lane Miller taler på begge møtene

11/3 18.00 Aksdal kirke
13/3 19.30 Ersland bedehus
18/3 11.00 Sion, Vanse
18/3 18.00 Sion, Sellebakk

Muskathlon

®

JORDAN 6. - 13. OKTOBER

Bli med oss til Jordan i oktober 2018, for å løpe hel-, halv- eller ultramaraton, sykle 120 km eller gå 63 km, til inntekt og støtte for den som må lide
for sin tro i Midtøsten.

Kontakt Fredrik for mer informasjon: fredrikt@od.org

Stå sammen
med din forfulgte
familie
Bli en

PARTNERMENIGHET

Kontakt
norway@od.org

