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LEDER

Verden kan ikke ta fra deg
det den ikke har gitt deg!

De siste månedene har nesten opplevdes
uvirkelige. Skoler, barnehager og universiteter ble stengt ned i mars. Flere hundre tusen har blitt permittert. Arbeidsplasser oppleves usikre og mange mennesker, særlig
eldre, opplever ensomhet og isolasjon.
Fremtiden har plutselig blitt veldig utrygg.

Illustrasjonsfoto

Fred etterlater jeg dere.
Min fred gir jeg dere,
ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet
bli grepet av angst og
motløshet.
– Johannes 14,27 –

Åpne Dørers målsetting er å styrke og ut
ruste
kristne brødre og søstre som lever under press og
forfølgelse på grunn av sin tro på Jesus Kristus, og
å oppmuntre dem til å være med på å oppfylle
misjonsbefalingen. Vårt oppdrag er å:
• Skaffe til veie bibler og kristen litteratur, støtte kristen mediemisjon, lære opp nasjonale kristne ledere
og yte humanitær hjelp.
• Forberede og utruste kristne som bor i truede og
ustabile land til å stå fast i troen når de møter forfølgelse og lidelse.
• Kalle og utruste kristne i den frie verden til å identifisere seg med trossøsken som blir forfulgt, og til
aktivt å støtte og be for dem.
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Likevel, vi har fordelen av å bo i et land med
mange støtte- og velferdsordninger. De færreste av oss må sulte eller bli stående helt uten
hjelp.
I India ser situasjonen helt annerledes ut.
Dagarbeidere har ingen jobb å gå til. Pastorer
får ikke treffe menighetene sine, og de får heller ingen kollekter, der deres lønn kommer fra.
Pastorene er vant til å formidle hjelp til sine
menigheter. Nå opplever de at de verken har
nok til seg og sin familie, eller mulighet til å
møte medlemmenes akutte behov for mat.
Situasjonen er desperat. Jeg snakket med en
venn som er tilstede og organiserer hjelp til forfulgte kristne. Han forteller at over halvparten

av de kristne han er i kontakt med, har akutt
behov for hjelp. Tenk hvor mange det da kan
berøre, når det er nærmere 70 millioner kristne
i India! Nedstengingen av samfunnet er mer alvorlig enn sykdommen trolig ville blitt.
I samtalen ble jeg forundret over hvordan
han klarte å kjenne Guds fred og ledelse midt i
denne situasjonen. Han fortsetter å hjelpe - en
og en - uten å miste motet av alle som han ikke
kan hjelpe. Det ville vært så lett å bare gi opp.
Det minner meg på noe en pastorkollega sa
for noen dager siden: «Verden kan ikke ta fra deg
det den ikke har gitt deg». Jesus sa: «Fred etterlater
jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som
verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og
motløshet» Johannes 14,27.
Jeg er utrolig takknemlig for at kilden til
min fred ikke er alt som skjer i samfunnet
rundt meg, men at min fred kommer fra Jesus.
Det samme kan du erfare. Len deg til Ham. Han
er historiens Herre og din sjels anker.
Ønsker deg dager med Guds fred midt i en
uskikker verden!
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INDIA:

Kirken vokser til
tross for trusler
Sabita* og Rajesh* jobber med å tilby praktisk og åndelig støtte til forfulgte kristne i
India - på vegne av deg. Hvert år rapporteres tusenvis av angrep mot kristne i dette
folkerike landet. Mange troende lever hver
dag under en høy grad av forfølgelse fra
hinduekstremister.
De siste årene har vi sett en økende grad av
angrep rettet mot religiøse minoriteter i India.
Gudstjenester blir stoppet. Pastorer, ledere og
andre troende blir slått. Kvinner blir angrepet.
Til og med barn blir mobbet og forfulgt.
Sabita forteller: «India er i utgangspunktet
et land med utallige språk og mange folkegrupper og kulturer som anerkjenner hverandre.
Men så kommer en nasjonalistisk gruppe som
sier at hele landet bør være en hinduistisk stat:
Ett folk, ett språk og en religion – hinduismen.»
Dette er bakgrunnen for situasjonen mange
steder i India i dag, spesielt i distriktene. Noen
delstater har innført anti-konverteringslover,
og myndighetene ønsker nå å gjøre dette gjeldende for hele landet. En slik lovgivning vil
gjøre det forbudt å dele troen sin med andre.
Men loven gjelder ikke for hinduer. De
har ghar vapsi, «hjemkomst»-kampanjer, som
betyr å bringe kristne og andre trosminoriteter
«hjem til hinduismen». Det blir hevdet at å være
inder er å være hindu. Agendaen er å drive alle
kristne ut av India innen 31. desember 2021.
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India rensket for
kristne
Etter at hindupartiet
BJP vant valget i fjor,
kan det se ut som om
h i ndu-ek st rem istene
vinner enda mer terreng. I etterkant av valget har
forfølgelsen av minoritetsgrupper økt.
I 2019 mottok lokale partnere
av Åpne Dører 825 rapporter på
tilfeller av forfølgelse som påvirket 43 392 kristne. Det var alt
fra avvisning og fornærmelse,
til vold, seksuelle overgrep og
drap. Og dette er sannsynligvis
bare toppen av isfjellet ettersom mye av det som skjer ikke
blir rapportert.
Sabita opplever likevel at de kristne
er frimodige med sin tro:
«Kirken i India vokser. Det er en kirke som
blomstrer i møte med trusler. Mange opplever
helbredelse og mennesker søker Gud og kommer til tro.
Jeg møtte en pastor på 22 år. Han var nygift,
og konen var gravid. Han hadde kommet til tro
da faren ble helbredet fra en psykisk lidelse. Nå
ønsket han å tjene Herren. Menigheten han startet, hadde vokst til over 100 nye konvertitter.

INDIA

Plassering på World Watch List 2020: 10
Statsminister: Narendra Modi
Innbyggertall: 1,37 milliarder
Kristne: 66 millioner
Hovedreligion: Hinduisme
Myndigheter: Forbundsrepublikk
Region: Asia

Den unge pastoren ble slått av
hindu-ekstremister og arrestert
av politiet. Ekstremistene kastet
ham ut av landsbyen, og sa at de
ville drepe ham dersom de fant ut
at han delte troen med andre.
Jeg spurte ham: «Hva gjør du nå,
i møte med disse utfordringene?»
Han svarte: «Jeg har lovet Gud
at jeg vil leve for Ham og dø for Ham.
Jeg vil fortsette å tjene Herren.»
Jeg tror ikke hindu-ekstremistene vinner. De ønsker å renske
India for kristne innen 2022,
men jeg og teamet mitt tror at 1.
januar 2022 har vi en sterk og
evangeliserende kirke.»
Fysiske angrep på
kristne
Kristne i India blir slått,
mishandlet og i noen
tilfeller drept. De siste
årene har en økende grad
av unge jenter og kvinner blitt angrepet – for
at faren eller pastoren

skal lære en lekse.
Rajesh forteller: «I en familie ble en ung jente
drept på grunn av familiens tro på Jesus. De måtte
betale en høy pris.
Vi besøke dem for å høre deres historie.
Datteren hadde blitt kidnappet mens hun var utenfor hjemmet og jobbet. Hun ble bragt til et øde sted
i nærheten og drept.
Da vi besøkte dem, gråt faren. Jeg skalv da de
fortalte hva som hadde skjedd, og tenkte på min
egen datter, som jeg elsker.
Vi spurte faren: «Vil du beholde troen eller forlate den? Du mister dine kjære, og de har truet de
andre barna.» Han svarte: «Gud gav meg datteren
min og Han har tatt henne bort.» I det øyeblikket
minnet han meg om Job. Jeg hadde reist for å oppmuntre ham, men han oppmuntret meg. For en tro
denne faren hadde!
Falske anklager
I India kan juridiske saker ta lang tid, og mange
kristne opplever at saker treneres og fortsetter
i det uendelige – gjerne i åtte til ti år. Det er
registrert mange saker mot kristne, og når de
omsider behandles, viser det seg at de kristne
nesten alltid har retten på sin side.
Rajesh gir et eksempel: «Min far er aktiv
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evangelist. Han taler ikke bare
i kirken, men evangeliserer også
i distriktene. Han snakker ofte
med hinduer, og en familie kom
til tro på Jesus. Far ble anklaget
for å ha lurt hinduer til å konvertere. Han måtte flykte for livet for
å ikke bli fengslet. Dersom det blir
registrert en sak mot deg, er det
vanskelig å komme seg ut av den.
Når du blir tatt til politistasjonen,
kan du bli mishandlet. Far var borte
i flere uker.»
Å tjene de forfulgte i India
Å arbeide blant forfulgte kristne i
India kan være direkte farlig.
Rajesh forteller: «Vi fikk høre om en pastor
som ble alvorlig skadet av ekstremister. Han var
redd. Vi snakket med ham på telefonen og han sa:
«Dere kan komme, men det er risikabelt.» Vi ønsket
å oppmuntre ham og reiste. Da vi kom fram, parkerte vi like ved huset hans.
Pastoren var skadet, men hadde ikke smerter.
Han var heller ikke nedtrykt. Vi så glede i ansiktet
hans. Det var helt utrolig! Det var mitt første møte
med noen som hadde møtt fysisk forfølgelse. Jeg
ville oppmuntre ham, men da jeg så ansiktet hans,
ble jeg oppmuntret selv. Før vi gikk, ba vi sammen.
Da vi kom ut av huset, stod mennesker og stirret på oss. De så på oss som om vi hadde gjort noe
galt.
Pastoren sa: «Dra nå.» Da vi kom til bilen, så vi
at den var dekket i paan – en form for tyggetobakk
de bruker i India. Jeg ble redd. I det øyeblikket visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre.
Vi kom oss inn i bilen, omringet av 20 gutter
på motorsykler med blikket rettet mot oss. De blokkerte veien. På en eller annen måte klarte sjåføren å
manøvrere bilen forbi, men de fulgte etter og jaget
oss.

De ville stanse oss og skade
oss. De fulgte etter oss i
rundt 10 kilometer. Hele veien ba vi: «Herre, vær med
oss.» Vi kom oss unna.
En kirke som
blomstrer
Til tross for motstanden
kirken i India møter,
ser vi Gud oppmuntre
menigheten på ulike
måter. «Jeg besøkte en
menighet som fortalte
om en søndag da 25
personer braste inn i
kirken mens pastoren talte. Mennene stormet inn
og slo dem. Deretter drog de pastoren etter kragen
ned fra talerstolen. De begynte å slå ham og ødela
musikkinstrumentene.
Pastorens kone, en eldre kvinne, begynte å si:
«Pris Herren!» Kvinnene som var til stede samlet
seg rundt henne og sa: «Pris Herren! Pris Herren!
Ære til Gud!» Da angriperne hørte dette, begynte
de å rope på sine egne guder.
Etter hvert ropte alle de 300 kirkemedlemmene
som var til stede: «Pris Herren!» Da ble angriperne
redde og sprang på dør. De troende så mennene
flykte og ropte enda høyere: «Pris Herren! Pris
Herren!»
De opplevde kraften i Jesu navn. Jerikos murer falt da Israelsfolket lovpriste Herren. Mennene
som angrep kirken, ble også maktesløse i møte
med menighetens lovprisning. Pastoren sa: «Nå er
kirken rustet til å møte enhver form for forfølgelse.
Vi er ikke skremt av det som skjedde – vi takker
Gud, for nå er vi rustet til å møte større forfølgelse.»
Historiene fra kirken i India viser at forfølgelse utruster og styrker kirken. Forfølgelse er
ikke noe nytt for kristne i India. De møter den
og vokser gjennom den.

BØNN
Rajesh sier: «Be spesielt for huskirke-bevegelsen.
Huskirkene er mest utsatt for forfølgelse i India. De
er isolerte og er et lett mål. Ofte er de alene og vet
ikke hvordan de skal møte forfølgelsen. Men Guds
nåde er nok for dem.»
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Se intevju med
Rajesh på vår
YouTube-kanal
Elller scan QRkoden med
smart-telefonen
din

«Jeg satt i fengsel og
dere besøkte meg»
- Dine bønner og din støtte hjelper
kristne i kampen mot falske anklager

«Jeg drømmer om et India hvor
alle kjenner Gud,» sier Vikas. Den
34 år gamle pastoren fra India har
vært kristen i over ti år. Trusler og
trakassering er aldri langt unna.

Da Vikas var 18 år, ble han svært syk. Han
besøkte heksedoktorer som lovet å helbrede
ham. «De sa jeg måtte gi dyreoffer for å bli bra igjen.
Dette var en normal praksis i landsbyen min. Men
jeg ble ikke bedre.»
«En dag møtte jeg en fra nabolandsbyen som sa:
‘Jeg vet om en bok; dersom du får tak i den vil du bli
helbredet.’»
Vikas forstod at denne mannen måtte være

kristen, og siden ingenting annet fungerte bestemte han seg for å bli med til kirken. «Teksten i
den ene sangen traff meg spesielt. Den sa noe om at
mørkes krefter skiller oss fra Kristus. Det var som
om øyene mine ble åpnet. Jeg så min tro og mine
guder i et nytt lys.”
Etter gudstjenesten tok Vikas valget om å
følge Jesus. Han lærte om Gud og Bibelen. Han
ble ikke momentant helbredet, men frykten for
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å dø forsvant i det Gud rørte ved hjertet hans.
«Ettersom jeg hadde vært syk så lenge, var
jeg redd for at livet mitt skulle bli kort. Da jeg
gikk inn i kirken og hørte sangen, forsvant frykten. Jeg fikk fred.»
I månedene etter konverteringen begynte Vikas å føle seg bedre. Etter to år var han
helbredet.
«Jeg har opplevd trusler, men stopper aldri
å tro»
To år etter at Vikas ble en kristen, kom
ti andre familier i landsbyen hans til tro. Nå
begynte han å forstå at troen på Jesus kunne
koste dem dyrt. Deres hinduistiske naboer
begynte å true de kristne. De sa at de ville
boikotte dem og kaste dem ut av lokalsamfunnet. De truet med å banke dem opp fordi
de valgte å følge Jesus. Truslene ble så alvorlige at alle de ti familiene vendte tilbake til
sin tidligere tro. Bare pastoren og Vikas valgte å fortsette å følge Jesus.
Vikas sier: «Jeg har fått mange trusler, men jeg
vender meg ikke bort fra troen. Min tro har blitt
sterk.»
Istedenfor å miste troen, fortsatte Vikas
å bruke tid på å lære mer om Gud og Bibelen.
Nå er han pastor.
I 2015 eskalerte forfølgelsen. En natt
mens han ba i kirken, kom tre politimenn og
avbrøt bønnemøtet. De sa til ham: «Du konverterer mennesker til kristendommen. Du taler
mot våre guder.»
Vikas svarte: «Spør de som er her. Jeg presser
ingen til å bli kristne. Disse menneskene kommer
hit fordi de trenger helbredelse.» Mange vitnet
om at de ble kristne etter at de ble helbredet.
Politiet drog da ingen ville vitne mot ham,
men utfordringene var ikke over. Like etterpå kom en gruppe journalister og spurte om
konverteringen som fant sted. De skrev historier som anklaget Vikas for å lure mennesker til å forlate hinduismen.
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«Jeg tror Du kan sette meg fri»
Våren 2018 dukket politiet opp igjen. Denne
gangen kunne ikke støtten fra menigheten
hjelpe Vikas.
Politiet brukte høyttalere, som bare
brukes når de jakter farlige kriminelle, for å
advare mennesker om å være forsiktige.
«De tok meg med til politistasjonen og satte
meg i fengsel. Jeg var virkelig nedbrutt da det skjedde, men jeg mistet ikke motet. Jeg fortsatte å
be: ‘Herre, du lot ikke Paulus bli værende i fengsel, og jeg tror du også kan sette meg fri. Ikke la
mine brødre og søstre miste motet fordi jeg her.’»
Den natten tok noen i menigheten kontakt med Åpne Dører, som fikk Vikas ut på

kausjon neste dag. Politiet hadde intensjoner
om å melde inn en klage, men avsto. Vikas
sier: «Dersom dere ikke hadde vært der for meg,
hadde de mest sannsynlig meldt inn klagen.
Ingen hadde vært der og kjempet for meg.»
Stå sammen med dem som blir falskt
anklaget
Takket være dine bønner og din støtte hadde
Åpne Dører mulighet til å hjelpe Vikas ut av
fengselet.
Selv om det ikke ble opprettet sak mot
Vikas, registrerer politiet nye saker mot
kristne på grunnlag av anti-konverteringsloven hver måned. Kirken i India trenger
våre bønner og vår støtte når de skal imøtegå
falske anklager.
Gjennom våre juridiske kontakter kan
Åpne Dørers partnere hjelpe troende å kjempe og vinne saker om falsk anklagelse i retten. Våre lokale partnere tilbyr juridisk opplæring til kristne, slik at de kan forstå sine
rettigheter og hvordan de kan forsvare seg
mot falske anklager.

BE FOR DEM SOM OPPLEVER FALSKE ANKLAGER
Dine bønner er til stor oppmuntring og trøst for våre søsken i India. Etter at Vikas deltok på et
forfølgelses-forberedende seminar, delte han: «Da jeg deltok på seminaret innså jeg at det er
mange mennesker som står ved min side. Tusen takk for at du ber for meg. Nå kan jeg oppmuntre
andre fordi jeg vet at de ikke er alene»
•

Be om at de som opplever falske anklager skal få kjenne Guds kjærlighet og nærvær.

•

Be om beskyttelse mot falske anklager, spesielt for pastorer og evangelister.

•

Be om visdom for våre partnere som jobber for å støtte dem som er blitt falskt anklaget

•

Be om at det internasjonale samfunnet skal ta saken seriøst og arbeide med den indiske
regjeringen for å bringe positive endringer for religiøse minoriteter i India.
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VIL DU VÆRE MED Å OPPMUNTRE KRISTNE I INDIA?
Dine brødre og søstre i India vil gjerne høre fra
deg. Ved å sende en oppmuntring kan du vise
dem at de ikke er glemt og være med å hjelpe
dem til å stå sterke i troen.
Historiene til Vikas og Kirti er eksempel på hvordan
livet er for mange kristne i India. Du kan ikke sende
hilsen direkte til dem, men du kan sende til mange
som dem. Begynn gjerne med: «Kjære søster»,
«Kjære bror» eller «Kjære brødre og søstre». På den
måten kan vi sende oppmuntringer til mange forskjellige kristne, f.eks. en far, en mor, en pastor eller
en student. Meldingen eller videoen din kan til og
med deles i et møte hvor forfulgte kristne er samlet.
Bli med på å oppmuntre dine forfulgte søsken ved
å sende meldinger, bilder eller opptak digitalt til:
norway@od.org
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KIRTIS HISTORIE –
EN UROKKELIG TRO

Bruk det
vedlagte
bønnekortet,
og husk på
Kirti og barna

Husker du Kirti? Hun betale en stor pris da
mannen hennes ble drept på grunn av deres tro
på Jesus. Nå kan du se hennes sterke historie bli
gjenfortalt. Sjekk ut vår YouTube-kanal.
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•

Et bilde, gjerne med bibelvers

•

Bilde av en tegning

•

En kort video med bildetekster eller lyd

•

En kort lydmelding, f.eks. deg selv eller en
gruppe som snakker eller synger

Hold meldingene så enkle og personlige som mulig.
Forklar hvorfor du ønsker å oppmuntre mennesker
i India som lider på grunn av sin tro. Tenk gjerne på
en tid da du var trist eller bekymret, og hvordan Gud
hjalp deg på dette tidspunktet. Du kan gjerne vise til
en bibelhistorie eller et vers som betyr noe for deg.

De som
forfølges
for sin tro
skal ikke
stå alene.

Ikke:

•

Ikke send fysiske tegninger eller meldinger,
da vi ikke kan gi dem videre

•

Av sikkerhetsmessige årsaker, vennligst ikke
send bilder eller videoer som inkluderer barnas ansikter. Ta heller bilder av hender som
ber eller hoder bakfra. Alternativt kan du holde opp et skilt med en melding, f.eks. «Vi ber
for deg». Du kan også bruke vakre bilder av
Guds skaperverk.

•

Ikke bruk forhåndsinnspilt musikk, da dette
vil krenke lovene om opphavsrett og utøvelse
av rettigheter.

•

BE FOR KIRTI

Ikke skriv direkte til noen du har lest om i
bladet. Disse meldingene vil bli delt ut i ulike
sammenhenger, f.eks. på arrangementer
eller møter hvor forfulgte kristne er samlet.

La dine søsken vite
at du bryr deg.
Bli fast giver og
Ett med dem.
TA KONTAKT

Viktigst …

Nå har hun flyttet tilbake til landsbyen der hun ble
så sterkt forfulgt, for å dele evengeliet om Jesus.

Se filmen om Kirti på vår
YouTube-kanal
Elller scan QR-koden med
smart-telefonen din

Du kan for eksempel sende:

Eksempler på tekst (engelsk):

•

Ikke nevn Åpne Dører/Open Doors i din hilsen

•

Bruk bare fornavn

•

Ikke send penger eller tilby hjelp

381 11 400

•

Ikke nevn noe om nyheter, religion, politikk
eller regjeringen i India.

opendoors.no/ett-med-dem

norway@od.org

Illustrasjonsbilde
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Covid19 og nedstengningen av store deler av verden preger alle, også kirkene i land med
forfølgelse. Vi har derfor viet denne utgavens WorldWatchNews til å fortelle litt om hvordan pandemien preger kirkene og hvordan de tilpasser seg. Så langt er det mer de indirekte
effektene kirkene rammes av – som bortfall av inntekt, noe som fører til at mange sulter,
samt forbud mot å samles. Noen steder får de kristne skylden for koronaviruset.

USBEKISTAN
Stengningen av veier har gjort det vanskelig
å nå ut med hjelp til kristne fra muslimsk bakgrunn. Disse kan kjenne seg tvunget til å vende
tilbake til sin egen familie – og islam – for å få
mat å spise.

MIDTØSTEN
Mange kirker i Midtøsten har tatt i bruk sosiale
medier i større grad enn før. Der hvor det er lov
å overføre gudstjenester, erfarer kirker at online overføringer når lengre ut enn tradisjonelle
gudstjenester. En kristen palestiner forteller oss
at «kristne sosiale medier skaper nå større engasjement enn noen gang før».

SENTRAL-ASIA
I Sentral-Asia hører vi om menigheter som deler
ut mat og egenproduserte masker til naboer og
samtidig får mulighet til å dele evangeliet. Noen
steder har også myndighetene tillatt at kristne
samles i hjemmene for å unngå store ansamlinger på gudstjenester. Samtidig hører vi om
kristne som ikke får del i matutdeling fra lokale
myndigheter, på grunn av sin tro.

NIGERIA
Noen steder i verden gir myndighetene direkte
hjelp til innbyggerne. Det er ingen selvfølge at
minoritetene, som gjerne ses på som annenrangs borgere, får samme hjelp. I Kaduna i
Nigeria får vi vite at de kristne mottar kun 1/6 av
de matrasjonene muslimske familier får. Pandemien har ikke satt noen stopper for volden, og
bare i april ble over 30 kristne drept av islamistiske grupper i Nigeria.

INDIA
Store deler av befolkningen er dagarbeidere
eller driver egne små virksomheter - som trehjulingsdrosje, gatekjøkken eller salg av egendyrkede produkter. Når inntekten brått forsvinner, sliter mange med å skaffe nok mat. De
fleste kristne i India er daliter – kasteløse, eller
fra de nedre kastene. De er derfor spesielt utsatt.
Åpne Dører leverer ut mat og såpe til nødstedte
kristne, men behovet er større enn vi kan dekke.

AFRIKA SØR FOR SAHARA
Mange steder har kristne blitt beskyldt for å
spre virus, blant annet i Somalia, Uganda og
Burkina Faso. I Somalia har al Shabaab sagt at
viruset spres av «korsfarere (=kristne) og de
vantro landene som støtter dem». Dette bidrar
til å spre frykt og usikkerhet i den kristne delen
av befolkningen. I Afrika sør for Sahara har også
flere år med terror gjort at mellom en og fire
millioner er internflyktninger, mange av disse
kristne. Tettbebodde flyktningeleirer er spesielt
utsatt for smitte.

BE!
Be for utsatte grupper, for menighetsledere og for kirkene. Men først og fremst – be om at det som er en
ekstremt vanskelig situasjon kan bli vendt til det gode for evangeliet og Guds Rike.

Følg oss på twitter: @OpenDoors_no
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9,2%
4,2%
1,8%
Overført ODI
Formålet ex reisetjenesten

Styrets årsberetning 2019

51,7%

Internasjonalt
En sentral verdi for Open Doors er å lytte til
den forfulgte kirke for å møte deres behov. I •
land med forfølgelse av kristne samarbeider vi
med lokale organisasjoner, nettverk og kirker.
Arbeidet omfatter blant annet trening i å hånd- •
tere vanskelige situasjoner, lederopplæring, utdanning, traumebehandling, mikrokreditt og
humanitær hjelp, samt distribusjon av bibler og
annen kristen litteratur.
Open Doors arbeider i 76 land hvor kristne •
forfølges. I 2019 har hovedtyngden av arbeidet
blitt utført i Midtøsten, Asia og Afrika.
•
Norge
I Norge engasjerer vi til bønn og innsats for
forfulgte kristne. Vi formidler deres vitnesbyrd, samt utfordringer den forfulgte kirke står
i, til enkeltpersoner, menigheter, media og myndigheter. Et satsningsområde er tettere kon- •
takt med våre givere og bønnepartnere, og med
frivillige som reiser til land med forfølgelse.
•
Eksempler på aktiviteter i 2019:
• 16. januar presenterte Åpne Dører organisasjonens verdensomspennende undersøkelse
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World Watch List, en rapport som viser
forfølgelsen av kristne på verdensbasis.
13.-15. september arrangerte Åpne Dører den
årlige konferansen Forfulgt 2019 i Bergen,
med ca 800 deltakere.
I samarbeid med Stefanusalliansen arrangerte vi høsten 2019 det årlige fakkeltoget
i 12 byer. Årets tema var «Kvinner som blir
forfulgt for sin tro». I Oslo ble et opprop om
dette overrakt Utenriksdepartementet
Åpne Dører deltok på omkring 560 ulike arrangementer i regi av kirker og menigheter,
skoler og andre organisasjoner, hvorav flere
ble gjennomført av frivillige medarbeidere.
Vi har innredet et eget studio for TV- og videoproduksjoner, med ukentlige sendinger på
kristen TV-kanal. I tillegg har vi jevnlig blitt
intervjuet og har deltatt i programmer, hovedsakelig i kristne mediekanaler.
Annenhver uke produserer vi radioprogrammer som blir sendt på ca 20 nærradiostasjoner landet over. Programmene er tilgjengelige
på vår hjemmeside og i egen podcast.
Alle TV-programmene våre er tilgjengelige
på nyopprettet YouTube-kanal. Vi har 8 000
følgere på Facebook og 900 på Instagram.

Innsamling

33,1%

Stiftelsen Åpne Dørers visjon er å styrke og utruste kristne som lever
under press og forfølgelse på grunn av sin tro. Åpne Dører driver informasjons- og innsamlingsarbeid i Norge og arbeider for trosfrihet.
Organisasjonen er en del av den internasjonale organisasjonen Open
Doors International.

•

Vi utgir månedlig bladet Åpne Dører. Ved
årsskiftet hadde bladet omkring 18 000
abonnenter.

Fra 2019 utvidet vi med ansatte i Oslo. Dermed
kan vi også øke vår kontakt med myndighetene
og i større grad fremme de forfulgte kristnes
sak i mediene.
Åpne Dører ønsker at norske kristne selv
skal kunne besøke land med forfølgelse, for å
lære mer om situasjonen til forfulgte kristne og
for å oppmuntre og be for dem direkte. I løpet
av 2019 reiste 132 personer på slike turer. Dette
er mer enn dobling, fra 59 i 2018.
Stab og frivillige
Ved utgangen av året var 18 personer ansatt på
hel- eller deltid, til sammen 14 årsverk. Fire har
arbeidssted ved kontoret i Kristiansand, tre i
Stavanger, sju i Bergen, to på Sunnmøre og to
i Oslo.
Arbeidsmiljøundersøkelse
gjennomført
i 2019 viser at arbeidsmiljøet er meget godt.
Totalt sykefravær var 0,84%. Det råder likestilling mellom kjønnene i organisasjonen.
Kvinneandelen var 43% i styret og 33%

Reisetjenesten

Administrasjon

blant de ansatte ved utgangen av året.
Frivillige utfører en uvurderlig innsats i
organisasjonen. Styret er takknemlig for all
forbønn, støtte og frivillig innsats i blant annet
reisevirksomhet, oversettelse, sosiale medier
og gjennomføring og tilrettelegging av lokale
møter og arrangementer.
Økonomi
I 2019 hadde Åpne Dører en inntekt på 36,9
millioner kroner, som er 5,3 millioner mer enn
i 2018. Gaveinntektene var på 34,2 millioner.
Aktivitetsregnskapet viser at 86,6% av midlene
har gått til formålet.
Vurderinger
Generelt er det en positiv utvikling i Åpne
Dørers virksomhet. Ut fra årets drift og resultat vurderes det at forutsetningen for videre
drift er til stede. Regnskapet gir et rettvisende
bilde.
Dato: 28.03.2020
Styret for Stiftelsen Åpne Dører
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Velkommen til et inspirerende møte med den forfulgte kirken

internasjonale og nasjonale gjester • spennende seminar • bønn og lovsang

Forfulgt
2020
ÅPNE DØRERS ÅRLIGE KONFERANSE

11.- 13. SEPT. I BERGEN

PROGRAM
Fredag: Kveldsmøte
Lørdag: Program gjennom hele dagen
Søndag: Gudstjeneste

HOVEDGJEST

Tom Doyle

Forfatteren bak bøkene Drømmer og
syner, Livsfarlig tro, I Ildovnen

KOMMER OGSÅ:

Dr. Lora
Leder Åpne Dørers traumearbeid i
fem land i Afrika.

Sannhetsvitne
En kvinne som har vært i fangenskap
hos Boko Haram

