Åpne Dører

Nr. 10 • Oktober 2017

I tjeneste for forfulgte kristne

Velkommen Hjem!
Gjenoppbygging av det kristne samfunnet i Syria og Irak
Lysglimt fra ruinene
side 4-6
Håp til Midtøsten
side 7-10
Hold håpet i live
side 11
Gud har enda ikke bedt meg reise
side 12

”
"
p
å
H
n
o
j
"Mis

Leder

på håpløshetens holdeplass

mer
TV-program
D
med Åpne ører
Se www.opendoors.no

• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur, støtte kristen medie
misjon, 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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Så lenge jeg kan huske, har Midtøsten vært en del av den kontinuerlige
nyhetsflommen med historier om krig
og konflikter. Det er derfor helt naturlig
at vi etterhvert ser på dette området som
et sted hvor krig og ødeleggelse er en del
av hverdagen. Et sted hvor utsiktene til
fred og frihet i beste fall er urealistiske; i
verste fall håpløse. Det føles veldig langt
fra vårt land og våre hverdagsliv. Det kan
være vanskelig å identifisere seg med
disse menneskene og forholdene de lever
under. Men som deres kristne brødre og
søstre må vi ikke distansere oss, hverken
i likegyldighet eller håpløshet på deres
vegne.
På håpløshetens holdeplass har vi
som kristne et særlig oppdrag. Vi ønsker
ikke, lik mediene, å fokusere på krigens
redsler, antall døde og krigsstrategier. I
stedet ønsker vi å bringe håp og lys til
våre kristne søsken i Midtøsten som
kjemper for en ny fremtid.
Det er derfor Åpne Døres globale
kampanje, «Håp til Midtøsten», strekker
seg over syv år. Vi tror at det er håp for
Midtøstens kristne, og vi ønsker å tro på
en fremtid som går utover det vi umiddelbart kan forestille oss.

I denne utgaven av bladet kan du
lese om situasjonen i Syria og Irak, der
mange kristne ønsker å vende tilbake
til sine hjem for å gjenoppbygge landet,
kirkene og samfunnet. Du kan lese helt
konkret om hvordan Åpne Dører og våre
samarbeidspartnere hjelper lokalbefolkningen å ta hverdagen tilbake, gjennom
å gi skolegang, mat på bordet og hjelp
til gjenoppbygging. Midt i bladet har vi
dessuten satt inn underskriftskampanjen vår for Midtøstens kristne. Fyll ut og
send den til oss, så blir du en del av den
globale innsatsen.
Din støtte gjør det mulig å holde håpet
i live for tusenvis av familier i Syria og
Irak. Vi vil fortsette med å støtte dem, så
lenge de har bruk for oss. Vi vil også kalle
verdens ledere til å sikre retten til tros - og
religionsfrihet for alle i Midtøsten. Men
framfor alt så vender vi våre bønner til
Gud og legger Midtøsten i hans allmektige hender. Han kan skape fred og frihet
der det kan virke helt umulig.
Denne håps-misjonen vil vi gjerne
invitere deg med på.

Linda Askeland | Informasjonsleder

www.opendoors.no
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Syria og Irak

Lysglimt fra

ruinene

Gjenoppbygging av kristne fellesskap i Syria og Irak

Krigen har herjet i Syria siden 2011, og i Irak har det ikke vært stabilitet siden Saddam
Hussein ble avsatt. I begge landene har den selverklærte islamske stat (IS) tvunget frem
sharia-lover, styrt med vold og fordrevet religiøse minoriteter, inkludert kristne. Likevel ønsker mange kristne å returnere til sine landsbyer og områder, for å gjenreise både
hjem, butikker og kirker.

Illustrasjonsbilde
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Knust glass, ruiner, aske. Det
er alt som er igjen av husene til
mange kristne i Irak og Syria,
etter at islamske ekstremister
har forsøkt å utslette kirken.
Samtidig som IS langt på
vei har blitt drevet ut av Mosul
og Nineveh-platået i Irak, har
de etterlatt seg fryktelige ødeleggelser. I Syria raser krigen
fremdeles og kristne fortsetter å være mål for islamistiske
ekstremister.
Utrolig nok finnes det fortsatt kristne som velger å bli
værende i Midtøsten, kristendommens vugge. De opplever
at Gud kaller dem til å være et
lys som skinner i det mørkeste
mørke. De har en visjon om å
gjenoppbygge sine hjem, samfunn og kirker. Men dette vil

ikke skje over natten.
Fast bestemt på å vende tilbake
«Etter befrielsen i oktober fant
vi ut at IS hadde brent ned
huset vårt. Det var utrolig trist
å se det med egne øyne,» sier
Noeh.
Noeh (12) kommer fra
Karamles i Irak. For å unnslippe IS, måtte han og familien flykte hjemmefra da Noeh
var ni år gammel.
De siste tre årene har de
levd i Erbil, sammen med
andre fordrevne familier fra
Karamles. Erbil ligger i den
nordlige delen av Irak. Her har
Åpne Dører jobbet med lokale
samarbeidspartnere for å støtte
disse familiene med matrasjoner, traumebehandling og

inntektsbringende prosjekter. Vi kan nevne at det blant
annet er startet et bakeri, en
liten matfabrikk og en restaurant. Dette har vært mulig takket være dine bønner og gaver!
Noeh og familien hans er
fast bestemt på å vende tilbake til Karamles for å gjenreise det som er igjen. Noeh
sier: «Vi ønsker å dra hjem. Vi
takker alle som hjelper oss. Jeg
vet at noen ikke ønsker å vende
tilbake, men vi vil. Dette er vårt
land.»
En slik drøm synes kanskje helt umulig når du ser på
Noehs hjem i Karamles. Den
ligger der, totalt nedbrent av
de militante. Når han viser oss
det som er igjen av rommet
sitt, sier han: «Dette var lekene
www.opendoors.no
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Syria og Irak

«Frels oss, Herre, vår Gud, sank
oss inn fra folkene, så vi kan prise ditt hellige navn og uredde
lovsynge deg.»
Salme 106,47

mine, nå er alle brent opp. Jeg har ingenting
igjen.»
På tross av dette, sier Noeh at Gud gir ham
håp om at han en dag vil kunne dra tilbake til
hjemstedet sitt.
«Jeg kjenner Den Hellige Ånd inni meg…
Han forteller meg at det vil bli godt å leve i

På grunn av deres hjelp kan
Mary og Antoine gå på skole
og har et håp for fremtiden.
Karamles igjen.»
Noeh vet allerede hvordan han ønsker at det
nye rommet hans skal se ut: «Jeg vil at soverommet mitt skal ha masse farger – rødt, blått
og grønt – med bilder av FC Barcelona og Jesus
på veggen!»
Av de 797 husene som fantes i Karamles, ligger 97 nå i ruiner. 446 er nedbrent, og de andre
husene er skadet. Dine bønner og gaver har
gjort det mulig for våre lokale partnere å reparere 30 hus i Karamles så langt. Det er ytterligere
20 hus på listen.
Fader Thabet, en kirkeleder i Karamles, sier:
«Vi starter med de husene som har minst skade.
Budsjettet vårt er begrenset og myndighetene
gir oss ingen hjelp.»
Selv om 50 hus er en god start, er det 250
familier som har skrevet seg opp på listen for å
få returnere til Karamles. Det sier seg selv at det
fortsatt gjenstår mye arbeid.
Fader Thabet uttaler: «Det er vår oppgave å
leve på dette stedet som kristne, her i Midtøsten
6
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hvor vi finner selve utgangspunktet for kristendommen. Uten tro ser jeg ingen grunn til å bli
værende. Men fordi jeg har tro, så velger jeg å
bli.»
Gud har sendt dere fra himmelen
I områder med økt stabilitet i Syria, er det flere
mennesker som har flyttet tilbake. De har reparert og gjenoppbygd sine hjem og startet små
bedrifter. Men fortsatt har tusener av mennesker store behov som følge av krigens herjinger.
Dine bønner og gaver hjelper Åpne Dørers samarbeidspartnere til å sørge for mat og hygieneprodukter til 15 500 syriske familier.
En av familiene som mottar slik støtte, er
Nazle og barna. Hun er alene med Mary og
Antoine, som er syv og åtte år gamle. Mannen
hennes ble sendt i fengsel. Han er nå løslatt,
men ønsker ikke lenger å se verken Nazle eller
barna.
Nazle jobber som servitør i Aleppo for å forsørge seg selv og barna med det aller mest nødvendige. Da våre medarbeidere besøkte henne,
ble de forbauset over å oppdage at Mary og
Antoine verken kunne lese eller skrive.
Nazle forklarte sin fortvilte situasjon: «Jeg er
lei meg for at jeg ikke har kunnet sende barna
mine på skolen. Jeg vet at de trenger utdannelse, men jeg har ikke hatt råd.»
Med din hjelp får Mary og Antoine nå mulighet til å gå på skole og de har håp for fremtiden.
«Gud har sendt dere fra himmelen. Uten
støtte til å dekke husleien vet jeg ikke hva som
hadde skjedd med meg. Jeg takker dere inderlig for hjelpen! Livet mitt har blitt forandret nå
som jeg mottar matrasjonene og hjelp på andre
områder. Barna mine har begynt å delta på søndagsskolen i kirken, og for første gang på mange
år føler jeg at det finnes håp. Jeg kan se håp i
smilene til mine barn. Gjennom dem gjenkjenner jeg Jesus Kristus, giveren av håp og liv.»

Redd oss
UNG I SYDFILIPPINERNE:

TVUNGET TIL AT BEDE

HÅP TIL MIDTØSTEN

www.opendoors.no
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Riv ut siden!

1.000.000 stemmer for håpet
Med denne globale kampanjen, har vi som mål å
samle én million underskrifter. I slutten av 2017 vil
vi overrekke disse til FN. Med underskriftene oppfordrer vi FN og verdens ledere til å sikre kristne og

Åpne Dører
Tangen 11
4608 Kristiansan
d

andre minoriteters rettigheter til:
1. Likeverdig statsborgerskap
2. Verdige levevilkår
3. En fremtredende rolle i gjenoppbyggingen av samfunnet
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Kopier skjemaet og les appellen i dens fulle lengde på www.opendoors.no
Dine opplysninger blir ikke delt eller offentliggjort. Det er kun informasjon om samlet antall signaturer som vil blir overrakt
FNs generalsekretær.
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SIGNÉR | BE | GI
SIGNER ONLINE NÅ: WWW.OPENDOORS.NO

www.opendoors.no
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1.000.000 stemmer for håp

Syria og Irak

Hold
håpet
i live

Stå sammen med kristne i Syria og Irak

Kristne i Syria og Irak ber oss om å stå sammen med for religionsfriheten.
dem. De drømmer om å se én million stemmer, som Kort sagt: Ja, det nytter når vi som kristne løfter
slutter seg til deres i et rop om forandring, håp og stemmene i samlet kor.
fremtid. Vær med på å sende et sterkt signal til verdens ledere – og la samtidig kristne i Midtøsten se Hvordan ble punktene i appellen bestemt?
at de ikke er glemt. Legg ditt navn til den globale un- Appellens innhold er resultat av åtte måneders omfattende drøftelser med kristne i Syria og Irak. Samtaderskriftskampanjen i dag!
lene gav oss kunnskap om hvordan de forstår sin rolle i samfunnet, og hvordan vi best kan stå sammen
Hvorfor skal jeg skrive under?
Syriske og irakiske kristne har fortalt oss hva de tror med dem.
skal til for at de kan få en fremtid i sitt eget land.
Denne globale appellen er en praktisk måte å sikre Hvorfor skal jeg skrive min e-mailadresse?
at deres stemmer blir hørt og deres fremtid blir sik- Vi vil svært gjerne fortsette å informere deg om hva
ret. De ønsker at mennesker i maktposisjoner skal som skjer med kristne i Midtøsten og dele nyheter
se hvordan kristne kan bidra positivt til gjenoppbyg- angående kampanjen. Men vi deler ikke din e-postgingen av deres land. De ønsker en grunn til å bli og adresse med andre.
en mulighet til å vende hjem. De trenger å kjenne at
Hva kan jeg ellers gjøre?
der er håp.
Du kan spre budskapet og oppfordre dine venner, familie, husgruppe eller menighet til å skrive under - på
Hva gjør dere med underskriftinnsamlingen?
I desember 2017 vil Åpne Dører og våres partnere arket eller på vår hjemmeside. Du kan også be for de
presentere underskriftene og appellen for FN i New kristne i Syria og Irak. I tillegg kan du gi en gave til
York. I tillegg vil våre kollegaer og partnere rundt om Åpne Dører og sikre fortsatt hjelp til kristne i Midti verden gi oppfordringene videre til dem som kan ut- østen og andre steder i verden, der de forfølges pga.
sin tro. Du kan lese mer om det på vår hjemmeside.
gjøre en forskjell.
Hva gjør Åpne Dører?
Nytter det?
Over 300.000 mennesker skrev under på ’Save Sy- Åpne Dører er aktive i mer enn 70 land. Vi deler ut biria’-appellen som ble satt igang i 2013. Lidelsen som bler og kristen litteratur, trener ledere og lærer opp
kristne i Irak og Syria opplever ble anerkjent av FN og nye kristne, hjelper dem til å forsørge seg selv gjennom trening og mikrolån, gir traumerådgivning og
mange fikk kjennskap til situasjonen.
I 2010 underskrev over 428.000 mennesker ver- nødhjelp og mye mer – alt sammen for å styrke kristden over appellen ’Retten til tro’, mot å vedta en re- ne som rundt om i verden forfølges for sin tro.
solusjon om «krenkelse av religioner» (den ville ha
gitt bl.a. muslimske land mulighet til å diskriminere Les mer på
og forfølge de kristne i disse landene med hjemmel i www.opendoors.no
og henvisning til denne FN-resolusjonen). Resolusjonen har ikke blitt fremsatt siden 2012 – en stor seier
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– støtt kristne i Midtøsten

Gjenoppbyggingen av hjem,
butikker og normalt dagligliv
er begynt flere steder i Irak og
Syria. Kristne familier er langsomt begynt å vende hjem
etter flere år som fordrevne.
Men selv om vi ser fremskritt,
er vårt arbeid ikke over.
«Jeg er klar over at min
hjemby ikke er trygg enda,

Be
Be for Midtøsten – du kan for
eksempel bruke denne månedens bønnekalender og be
for gjenoppbyggingen av det
kristne samfunnet i Irak og
Syria.

men jeg ønsker å starte mitt
liv på nytt her», sa en irakisk
mann til oss. «Mange familier
ønsker å dra hjem, men de har
ikke midler til det».
Han fortsetter: «Deres
organisasjon har forpliktet
seg på å hjelpe med å gjenreise deler av vår landsby. Ved
å gjøre det har dere gitt håp til

Gi
Gi av dine midler – hjelp kirkens
gjenoppbygging og utbredelse
over hele Midtøsten ved å bruke
vedlagte giro.
Gi også på VIPPS «Åpne Dører»
eller send SMS «ÅPNE200» til 2160
for å gi 200 kroner (bytt ut med 300
eller 500 om du ønsker det)

mange familier, men behovet
er fortsatt svært stort».
Inntil flere hjem og landsbyer er gjenreist, vil tusenvis
av mennesker fortsatt leve som
fordrevne i Midtøsten. Men din
støtte til Åpne Dører kan holde
håpet i live hos mange tusen
familier.

Skriv
Signer apellen her i bladet og
få dine venner/din forsamling
tilå gjøre det samme. Dere kan
også signere på
www.opendoors.no

www.opendoors.no
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Syria og Irak

"Gud har
enda ikke
bedt meg
om å dra"

Illustrasjonsbilde
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Døtrene spør ham nesten
daglig om å forlate Syria.
Men Pastor Simon* opplever
at han har et kall. Han ser at
Gud er virksom i det sørlige
Syria.
«Jeg tar aldri den korteste
veien; den veistrekningen er
nemlig kontrollert av terroristene,» forklarer pastor Simon.
«I stedet for å kjøre 50 km, tar
jeg annen rute som er omkring
160 km.»
Tross farene og utfordringene, kjører pastoren to ganger i måneden tilbake til det
som pleide å være landsbyen
hans. Her hadde Simon og
familien hjemmet sitt, før terroristene (som mange syrere
kaller opprørsgruppene) gikk
til angrep og tvang dem på
flukt. Pastor Simon drar jevnlig
for å besøke kirken på hjemstedet; den er en av tre kirker
i det sørlige Syria som han har
oppsyn med.
Pastor Simon spiller en veldig viktig rolle her, desto viktigere nå som omkring 2/3 av
de kristne er knyttet til kirkene
hans.
Åpne Dørers rolle er også
viktig. Da krisen i Syria brøt
ut, var det om lag 900 kristne
familier i en av byene, forteller Simon. Av disse hadde
rundt 25 familier evangelisk
bakgrunn. Nå er det bare 310
kristne familier tilbake; inkludert tre evangeliske. «Vi støtter disse 310 familiene ved
hjelp av pengegaver fra dere.
Matpakkene utgjør en enorm

forskjell, det hjelper dem å
kunne bli værende.»
Åpne Dører gir støtte til
mer enn matpakker.
«Sommeren 2016 hjalp
dere oss å gjenreise flere hus til
kristne familier; hjem som delvis hadde blitt ødelagt i krigen.
Dere hjalp også til med gjenoppbyggingen av den katolske
kirken. For oss som protestanter ble dette en anledning til å
bygge bro til de andre kirkene.
Mange organisasjoner støtter
opp om gjenoppbyggingen,
men det var ingen som hjalp
de kristne.»
Samtidig som mange forlater landet og kirken, er det
også mange som finner veien
inn. Flere av disse nye kristne
har muslimsk bakgrunn.
‘Jeg er også redd’
Simon får være vitne til mye
flott som skjer. Det oppleves
både som en velsignelse og en
byrde for pastoren: «Når jeg
ser de mange som kommer til
tro på Herren, legger dette et
press på meg. Jeg vet at dersom jeg skulle forlate landet,
ville ingen være igjen for å
tjene disse menneskene.»
Han ramser opp utfordringene han og familien står
overfor. Utdanningsmulighetene har stupt, noe som setter barnas fremtid i fare. Det er
også et økende problem med
kidnappinger av studenter.
Og helsesystemet lider under
konsekvensene av at de dyktigste legene har forlatt landet.
«På grunn av alt dette

ønsker barna våre å dra,» forklarer Simon. «Vennene deres
har allerede reist. Jeg må innrømme at presset på oss foreldre har økt. Døtrene mine tar
farvel med venner hver dag på
Facebook eller WhatsApp.»
Støtten han mottar er til stor
hjelp.
«Gud styrker meg gjennom
Åpne Dører. Dere gjør oss i
stand til å støtte og tjene folket
vårt. Samtidig har dere gitt oss
kirkeledere mulighet til retreater, der vi kan trekke oss tilbake fra en krevende hverdag
og hente ny styrke. Herren har
enda ikke bedt meg om å dra.
Når jeg er sammen med mennesker og deler deres nød og
smerte, opplever jeg å få bety
en stor forskjell. De sier at jeg
ikke må forlate dem.»
«Jeg er også redd og usikker. Noen ganger forteller jeg
Herren at nå er det nok, at jeg
ønsker å dra. Samtidig føler jeg
en plikt til å gjøre noe, til å fortsette arbeidet på tross av min
frykt. Når jeg holder frem i tjenesten, fylles jeg med glede.
Herren gir meg svaret.»
«Jeg er ingen modig person. Når jeg opplever smerte
og fortvilelse, roper jeg ut til
Herren. Dette er nåden som
springer ut av smerte. Jeg vet
at Gud har kontroll. Men noen
ganger er det vanskelig å se.
Det er som om han arbeider
bak et forheng.»
*Navnene er endret av sikkerhetshensyn.
www.opendoors.no
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Politikerbesøk hos Åpne Dører

Bli kjent med vår nye medarbeider i Åpne Dører:

Lars Erik

Økonomi og administrasjonsleder
Fakta:
52 år, fra Sarpsborg,
Status: godt gift med Tone, 5 barn og 3 barnebarn
Nettopp flyttet til Norge etter å ha jobbet åtte år i Etiopia.
Bor nå i Kristiansand.
«Funfact»: Begynte å løpe maraton etter fylte 50.
Fra venstre: Torkil Åmland (FrP), statsråd Sylvi Listhaug (FrP), generalsekretær Morten Askeland, informasjonsleder Linda Askeland og faglig leder Stig Magne Heitmann.

I august og september hadde vi besøk av partileder Knut Arild Hareide og statsråd Sylvi
Listhaug på Åpne Dørers kontor i Bergen. Vi er takknemlig for at sentrale politikere vil
fokusere de forfulgte kristnes sak.
Fra Åpne Dørers side var hensikten med møtene
å løfte den kritiske situasjonen for kristne som
forfølges for sin tro. Dette skjer i økende grad,
mer enn 215 millioner mennesker opplever
høy grad av forfølgelse for sin kristne tro. Åpne
Dører har god oversikt over situasjonen verden
over, og ønsker å stille sin kompetanse til rådighet for norske myndigheter.
–Vi ønsker at norske politikere skal sette
forholdene til forfulgte kristne på dagsorden.
Vi mener at saken er så omfattende og viktig at den for eksempel bør komme med i programerklæringer. Politikere har nettverk og
posisjoner i mange av de landene vi arbeider.
De har muligheter til å gi innspill og påvirke
beslutningstakere i regimer og land der det
finner sted store brudd på menneskerettighetene generelt og forfølgelse av kristne spesielt.
Brudd på menneskerettighetene må få konsekvenser, sier Morten Askeland, generalsekretær
i Åpne Dører.
Både Hareide og Listhaug viste engasjement og forståelse for saken.
I møtet med Knut Arild Hareide deltok også
Jan Bygstad, prest i DELK. Han er engasjert i en
rekke konvertittsaker og hadde med tre konvertitter fra Iran som har kjent på kroppen hvordan det er å leve som rettsløs i et land der flere
kristne opplever lange og harde fengselsopphold på grunn av sin tro. Deres situasjon per i
dag er at de ikke har fått opphold i Norge, og er
planlagt å sende tilbake til Iran.
Hareide understreket at han var glad for
konvertittavtalen som ble inngått, for å sikre
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rettferdig behandling av kristne som står i fare
for å bli sendt tilbake til et liv i forfølgelse og
fangenskap. – Det tok lang tid før avtalen ble
satt ut i praksis. Nå trengs det en kjapp evaluering for å sikre at den fungerer etter intensjonen, sier partilederen.
Listhaug gav også uttrykk for at hun var glad
for konvertittavtalen som Frp og Krf sammen
har inngått.
Åpne Dører er partipolitisk uavhengig, og
ønsker å samarbeide og bidra inn i alle politiske
miljøer for å løfte fram viktigheten av trosfrihet
og sette forfølgelse av kristne på dagsorden.
– Vi er takknemlig for all kontakt med norske myndigheter, og stiller oss til rådighet om
vi på noen måte kan bidra med vår kompetanse, sier Morten Askeland.

5 karakteristikker av Lars Erik, gitt av kona Tone:
Rent hjerte, sterk, modig, snill, dyktig.
Lars Erik har lang erfaring fra det private næringsliv
og har jobbet både i små bedrifter og store børsnoterte selskaper, nå sist som leder for Yara i Etiopia.
Han har vært innleid som Management Consultant i
selskaper som Hafslund, Shell, Elkem, Tele 2, Reitangruppen, for å neven noen. Han er utdannet Bachelor
of Management og Executive MBA (Master of Business Administration) fra BI/ESCP.
Hva motiverer deg?
En av mine verdidrivere er altruisme. Å gjøre godt for
andre. Mange jobber for å tjene mest mulig og gjøre
seg selv rik. Jeg er motivert av å investere i noe som
har evig verdi. Gjennom Åpne Dører får jeg være med
på det. Vi må være en god forvalter; være effektiv og få
mye ut av de ressursene som er tilgjengelig og samtidig arbeide strategisk for å nå målene vi har for vekst.
Presset mot kristne øker og vi har en viktig jobb å gjøre.
Hvem er Jesus for deg?
Han er mitt forbilde, og jeg forsøker å følge ham. Jeg
tror han er den han sier han er i Skriften. Jesus er veien,
sannheten og selve livet.
En spesiell opplevelse som har hatt stor
betydning for deg?
I en vanskelig periode av livet mitt, kom en mann med
en hilsen fra Herren til meg. Jeg ble utfordret til å ta et
valg: ville jeg gå min egen vei, eller ville jeg gå med Jesus. Det ble et veiskille. Livet mitt tok en annen retning
som et resultat av det. Dette var i 1994. Jeg hadde ingen anelse om hvilke planer Gud hadde ferdig for meg,
men det har vært en spennende reise.

Partileder Knut Arild Hareide (KrF) sammen med
generalsekretær Morten Askeland.

Hva er din største utfordring?
Jeg er mest fokusert på mulighetene. Jeg vil utrette
mer, gå videre, se Guds rike komme. Jeg har møtt troende som var i husarrest for sin tro, og ble selv arrestert. Var to døgn i fengsel, før jeg ble sendt ut av
landet. Det lærte meg mye og jeg fikk kjenne litt på

hvordan forfølgelse kan komme til uttrykk. Den opplevelsen er med meg.
Hvorfor Åpne Dører?
Nettopp fokuset på den forfulgte kirke over hele verden, der vi er engasjert i over 70 land, med base i Norge.
Da vi flyttet hjem etter å ha bodd mange år i utlandet,
fulgte det internasjonale perspektivet med. Nå jobber
vi her hjemmefra, med fokus ute. I løpet av årene i Etiopia har vi møtt mange mennekser som har opplevd
forfølgelse, også flykninger fra Eritrea, Sør-Sudan og
Somalia. Mange av dem, muslimer som har kommet
til tro på Jesus. Mennesker som lever i frykt og skjul
også i Midtøsten. Jeg har sett mye fattigdom og nød
som er en annen side av saken.
Hva gleder du deg til å ta fatt på?
Jeg gleder meg til å jobbe sammen med det flotte
teamet i Åpne Dører. Min ambisjon er å være med på
å videreutvikle arbeidet. Det skjer ved at vi er effektive
og gjør en god jobb her hjemme.Jeg gleder meg også
til å lære mer om utearbeidet vårt, og ikke minst treffe
representanter for de forfulgte. Arbeidet vi gjør ute, er
det som virkelig får hjertet mitt til å banke.
Hva utfordrer?
Behovet er stort, trosfriheten er under press og forfølgelsen øker. I Midtøsten er der krefter som prøver
å drive ut de kristne. Vi ser en skremmende trend i India, med stor forfølgelse. Jeg vil være med på å løfte de forfulgtes sak i Norge. Med flere partnere kan vi
gjøre enda mer.
Ordet fritt…
Åpne Dører gjøre et fantastisk arbeid, det er kun mulig
fordi vi har så mange trofaste partnere. Takk til dere
som ber og gir! Dette er et arbeid som ligger Guds hjerte nær, vi som har fått mye må ta ansvar.
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MØTEKALENDER FOR OKTOBER
Dato
1. okt.
1. okt.
2. okt.
5. okt.
6. okt.
8. okt.
8. okt.
12. okt.
13. okt.
14. okt.
15. okt.
15. okt.
17. okt.

Tid
11.00
13.00
17.00
15.30
11.00

19.30
19.00
11.30
11.00
19.30

Sted
Bethel Nærbø
Salem Misjonskirke Bergen
Ørje misjonsmenighet
Fredheim Arena «Viover 60»
Vestnes bedehus
IMF Straume
Hjellvik bedehus
Klippen Nesjestranda bedehus
Vevang bedehus, Averøy
Vestnes bedehus
Vigra bedehus
Norkirken Sandefjord
Fjelltun Misjonsforsamling

Dato Tid
21. okt. 18.00
22. okt. 11.00
22. okt. 11.00
22. okt. 11.00
22. okt. 11.00
25. okt. 19.30
27. okt. 18.00
28. okt. 18,00
28. okt. 18.30
29. okt. 11.00
29. okt. 11.00
29. okt. 11.00
30. okt. 18.00

Sted
Pit Stop Emblem
Kristkirken Ålgård
Karmøy frikirke
Halden frikirke
Kråkstad misjonskirke
Tananger bedehus
DELK Døvik kirke
DELK Døvik kirke
DELK Skien
Forsand bedehus
Tønsberg Frikirke
DELK Døvik kirke
Fakkeltog for forfulgte kristne, Ålesund

Det er viktigere enn noen gang å gi oppmerksomhet til – og stå
sammen med - våre trossøsken verden over. Bli med i årets fakkeltog!
Se oppdatert program med tid og sted på www.fakkeltog.no
Årets tema:

ÅLESUND 30. OKTOBER
BERGEN 1. NOVEMBER
KRISTIANSAND 2. NOVEMBER
OSLO 6. NOVEMBER
STAVANGER 9. NOVEMBER
STORD 9. NOVEMBER
TRONDHEIM 11. NOVEMBER
ØYSTESE 10. DESEMBER
Listen over er ikke fullstendig

TOTALITÆR NASJONALISME KNEBLER TROSFRIHETEN

Utviklingen av religiøs totalitær nasjonalisme er økende i store deler av Asia; dette ser vi tydelig i både
Sentral-Asia, India og Nord-Korea, og vi ser beslektede tendenser i blant annet Russland og Eritrea.
Kort beskrevet handler dette om at en nasjon identifiserer seg sterkt med en religion eller ideologi,
press og forfølgelse kommer for dem som ikke bøyer seg for dette.
Situasjonen for mange kristne er forverret, samtidig som vi ser at antall troende øker. De trenger vår
støtte!

STÅ SAMMEN, GÅ SAMMEN
Bli med Åpne Dører på

Bønne- og oppmuntringstur til Egypt
18 – 26 mars 2018
Pris: kr. 16 700.-

På denne turen får du en helt spesiell mulighet til å
møte og oppmuntre kristne i Egypt. Vi får høre om
deres kamp, smerte, glede og håp. I tillegg besøker vi
Egypts kjente turiststeder som Pyramidene, Egyptisk
museum, Grottekirken, Kongenes Dal i Luxor m.m

For mer informasjon og program:

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

