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«Denne gangen er det dere som
har overflod og kan hjelpe dem
som lider nød. En annen gang
har de overflod og kan hjelpe
dere når dere lider nød»

BLIR DU MED OG HOLDER I TAUET?

2. KOR 8.14

Kort tid etter at Paulus i Bibelen hadde møtt
Jesus på veien til Damaskus, ble han som tidligere hadde forfulgt de kristne og vært medskyldig i steiningen av Stefanus, selv en som opplevde forfølgelse. Bibelen forteller at hans
motstandere la planer om å drepe ham, og at
de holdt vakt ved byportene i Damaskus døgnet
rundt for å slå ham i hjel.
Men Paulus var ikke alene. Noen venner firte
han ned langs bymuren i en kurv i ly av nattens mørke. I kurven, på vei ned langs muren,
var Paulus helt avhengig av disse som tjente og
hjalp han. Hans liv var i deres hender. Han var
helt avhengig av deres styrke og deres omsorg.
I året som har vært har du og jeg, sammen
med mange andre, billedlig talt holdt tauet og
gitt beskyttelse og styrke til tusenvis av forfulgte kristne. De var avhengige av Guds hjelp,
som han oftest gir gjennom oss mennesker, og
mange har fått nytt mot.
I bladet denne gangen forteller vi om omfanget av arbeidet i året som har gått. Flere millioner mennesker har blitt nådd gjennom vårt
arbeid. Pastor Abdallah i Syria er en av disse.
Han og konen vurderte å flykte på grunn av IS,

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 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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men fordi noen kristne brydde seg og støttet
dem, kunne de bli i landet og tjene Guds plan
der. I stykket fra Nigeria hører vi om en jente
som venter sitt andre barn på grunn av gjentatte voldtekter fordi hun er kristen. I intervjuet med henne føler jeg at hun ser fremover.
Hun har fremtidshåp! Hun er ikke bare et offer
lengre.
Åpne Dører har med tiden blitt en global
organisasjon som arbeider i alle verdensdeler.
På vegne av de forfulgte kristne jeg møter på
mine reiser, så vil jeg bringe videre en stor takk
til deg som ber, gir, og som taler deres sak. Takk
for at du holder i «tauet» . Takk for at du er en
av de som firer dem ned bymuren i ly av natten,
mens fienden leter etter dem. Takk for at våre
søsken kan stole på deg og din hjelp.
Jeg vil avslutte denne lederen med
noen ord fra Paulus som han skrev til
Korintermenigheten. Det omhandler særlig
økonomi, men har også andre paralleller til det
vi arbeider med.
«Denne gangen er det dere som har overflod og
kan hjelpe dem som lider nød. En annen gang har
de overflod og kan hjelpe dere når dere lider nød»
2. kor 8.14
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UTVIKLINGSARBEID:

189 115

PERSONER HAR FÅTT HJELP

microlån, nødhjelp, helsehjelp, utdanning/arbeidstrening

PASTOR ABDALLAH BLE VÆRENDE I SYRIA
- OPPLEVDE AT KIRKEN BLE ET SENTER FOR HÅP:

Fra utsiden virket det som om menighetsliv og
kristen tilstedeværelse skulle bli fraværende i
Syria. «Jeg husker ryktene om at kirken skulle
stenges da krisen startet,» forteller pastor
Abdallah (47). Virkeligheten viser at menigheter som Aleppo’s Alliance Church hele tiden
har jobbet for å tjene lokalsamfunnet. Gjennom
det Abdallah forteller, ser du hvordan din hjelp
har vært med på å gjøre dette mulig.
Da krigen startet, måtte Pastor Abdallah og
kona Aghna ta det vanskelige valget: Skulle de
bli værende eller forlate Syria? Sammen kom
de fram til at deres oppdrag var å gjøre det de
kunne for menigheten, midt i krigen. «Vi har
mottatt nødhjelp fra Åpne Dører, og får fortsatt
hjelp. Hjelpen har gitt oss mulighet til å ha åpne
kirkedører gjennom alle disse vanskelige årene,»
forteller han.
Abdallah gjorde som mange andre pastorer
i området; han valgte å bli i Syria, til tross for
den grusomme krigen. Gjennom å bli værende
formidlet de håp til sitt folk. Da mennesker så at
prester og pastorer valgte å fortsette arbeidet
4

«Det som virker lite, kan
ha stor påvirkningskraft»

sitt, ble de oppmuntret og det gav flere mot til å
bli, tross store utfordringer.
«Opprørere kidnappet tre medlemmer av
kirken, på grunn av sin tro. Vi vet fremdeles ikke
hva som skjedde med dem. En gang opplevde vi at
kirken var omringet av kamphandlinger, noe som
skapte frykt og stor panikk. Menn ble presset til
å bli med i hæren, og det førte til at mange flyktet
fra landet eller gikk i skjul,» opplyser pastoren.
Din støtte har gjort det mulig å hjelpe pastor Abdallah og hans menighet på rundt 600
medlemmer. «I menigheten snakker vi ofte om
hvor takknemlige vi er for hjelpen dere har gitt,»
forteller Abdallah. «I tillegg til nødhjelp, har dere
vært med på et fotball-program som jobber med å
hjelpe isolerte barn. Dere har også gitt mulighet
for skolegang, og traumatiserte barn har fått åndelig og psykologisk hjelp, takket være dere.»
«Flere hjelpeorganisasjoner har kuttet støtten til Syria, og mange lider.» Denne påstanden
blir bekreftet av anonyme ansatte i andre organisasjoner. Banker har stanset overføringer
og media snakker lite om den vanskelige situasjonen for landets innbyggere. «Men vår kirke

opplever at vi blir sett; at vi ikke er glemt,» sier
pastor Abdallah.
Åpne Dører ønsker å støtte den lokale
menighetens visjon om å være senter for håp.
Innen 5 år ønsker vi å støtte 50 slike senter. I
2018 har 16 kirker utvidet sitt virke og blitt
«Senter for håp». Disse menighetene har omsorg for sine naboer og nærmiljø, og ønsker å
tjene dem på ulike måter: gjennom traumehjelp, disippeltrening, ledertrening og samfunnsbyggende arbeid som jobbtrening og utvikling
av nye arbeidsplasser.
Håp til Midtøsten
Åpne Dører er inne i en syvårs-kampanje for
å stå sammen med, hjelpe, styrke og gjenoppbygge kristne samfunn i Irak og Syria. Dette
gjør vi gjennom ulike prosjekter som nødhjelp,
helsehjelp, traumehjelp, utdanning, microlån,
gjenoppbygging av hus og samfunnsstrukturer.
Og mest av alt; gjennom forbønn!

INNBLIKK FRA REGIONEN I 2018:

engasjement. Nye metoder er utviklet
• Nettbasert
og ny teknologi tatt i bruk for å nå flere troende,
både fra kristen og muslimsk bakgrunn. Vi trener
unge mennesker i å kommunisere og engasjere
mennesker på nettet på en god måte, i flere ulike
land. Teamet vårt har utviklet en trygg og sikker
plattform for å tjene kristne og søkende på nett.
Nettbasert arbeid vokser på Den arabiske halvøy.
kristne med muslimsk bakgrunn øker
• Antall
kraftig. Nye nettverk vokser fram i hele Midtøstenregionen. På den Arabiske halvøy har vi kontakt
med et voksende antall nye kristne. Det er ikke
menigheter tilgjengelig i deres nærhet. Gjennom
mobile team har vi hatt mulighet til å sende «menigheten» til dem. På denne måten har vi møtt flere
tusen mennesker i dette området.
til kristne arbeidere med «slavekontrakt» . Vi
• Hjelp
har etablert små skoler med yrkesrettet opplæring
i områder med kristne «slavearbeidere». I 2018 fikk
1.250 mennesker yrkesutdannelse på denne måten.
De må ha en profesjon for å kunne etablere seg på
nytt i frihet.
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SORG OG GLEDE NÅR VOLDTEKTSOFFER FÅR
TRAUMEHJELP I NIGERIA
«Traumeseminaret var fylt av smerte, hat
og mange tårer. Men det endte med latter,
gjenopprettelse av håp og frihet.»
I nordøstlige Nigeria har tusenvis av kvinner
blitt kidnappet av Boko Haram. Mange holdes
i fangenskap gjennom flere år, under umenneskelige forhold. De blir utsatt for tvangskonvertering og seksuell vold, som overgrep, voldtekt,
gruppevoldtekt og tvangsekteskap. Slike angrep skjer også i økende grad fra fulani-gjetere.
De av kvinnene som blir satt fri, strever med
traumer og sosial ekskludering i lang tid. Dette
ble tydelig da Åpne Dører samlet 30 kvinner til
en ukes traumeprogram:
Stillhet. Kvinnene er samlet for første gang.
Stemningen er anspent. Skammen, frykten,
usikkerheten og den lave selvtilliten er tydelig
tilstede.
«Først ville jeg ikke snakke om det jeg hadde
opplevd. Men jeg innså at det å dele mine erfaringer kunne være med å lette den smerten jeg
kjente på. Jeg valgte å fortelle min historie. Det
6

hjalp,» forteller Ijanada.
Mens hun forteller sitter gruppen med tårer
i øynene.
«Jeg føler jeg har null verdi. Jeg vil aldri bli
godtatt av familien eller vennene mine. For fire år
siden var jeg en av de beste på skolen, alle ville ha
meg som venn. Jeg gikk fra å være den ‘reneste’
jenta på skolen til å bli den ‘urene’. Jeg ble voldtatt
utallige ganger. I 2018 ble jeg gravid første gangen.
Nå har jeg en sønn på to år og er seks måneder på
vei med nummer to. Hvem vil ta vare på meg og
mine barn?»
Noen av kvinnene overfører de smertefulle
følelsene sine til barna. Hauwa har vært fire år
i fangenskap og har en liten gutt på to år. Hun
forteller: «Jeg hater denne gutten. Jeg ble voldtatt
av onde mennesker og han er en del av dem. Når
jeg ser på ham, minner han meg om årene hos
Boko Haram.»
Etterhvert som dagene går slapper kvinnene

mer av. De deler sine erfaringer, deltar i samtalegrupper og ber for hverandre. Mot slutten
av uken har de «photo-shoot» på lekeplassen. I
noen få øyeblikk ler og leker de sammen slik de
gjorde i barndommen.
En uke kan virke som kort tid i forhold til
grusomhetene disse kvinnene har blitt utsatt
for, men det er ikke for kort til at Gud kan gjøre
mirakler. Det gjorde han for Hauwa. Etter traumeseminaret uttalte hun: «Sønnen min valgte
ikke å bli født; det er ikke hans feil at jeg ble tatt til
fange og voldtatt. Mot slutten av uken kjente jeg
på sorg over hatet mot dette uskyldige barnet. Jeg
har bestemt meg for å elske og ta vare på sønnen
min, med Guds hjelp.»
Disse kvinnene har tatt et stort steg, men de
har en lang vei å gå. De trenger omsorg, oppfølging og økonomisk støtte. Aller mest trenger de
våre bønner! Vil du stå sammen med dem?

INNBLIKK FRA REGIONEN I 2018:

i Etiopia og Nordlige Nigeria. Det
• Nødhjelp
har vært en økning av voldelige hendelser i
Nigeria. I det østlige Etiopia har det funnet sted
uventede angrep mot kirker, pastorer og deres
familier. I denne forbindelse har våre team
hjulpet mennesker som opplever forfølgelse
på avsidesliggende og utsatte områder. Dette
er prosjekter med stor risiko, og den raske
responsen på konkret forfølgelse var mulig ved
å flytte midler.
være stor generøsitet fra våre givere
• Takket
kunne vi øke satsingen på arbeidet i Øst-Afrika.
Vi fikk mulighet til å nå flere sårbare troende,
spesielt kvinner og barn i disse områdene.
fortsatte å vokse. Arbeidet
• Traumearbeidet
fortsatte i vanskelige områder slik som Den
sentralafrikanske republikk, Nigeria, nordlige
Kamerun, nord-østlige Kenya og i Nubafjellene.
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GLIMT FRA JANUAR – FEBRUAR:

GLIMT FRA MARS - APRIL:

DIN STØTTE HAR HOLDT LIV I KRISTNE I NORD-KOREA
Med din hjelp har vi gitt nødhjelp, medisin og klær til familier i Nord-Korea. Over 60 000
nordkoreanske kristne har fått hjelp gjennom dette arbeidet.

DIN STØTTE HAR VÆRT MED Å STYRKE SÅRBARE KVINNER I EGYPT
Gjennom din støtte har kvinner i Egypt fått opplæring til å starte egne bedrifter. De har blitt
selvstendige, og er nå gode rollemodeller for jenter i egen familie og nærmiljø. Nesten 19 000
kvinner og jenter har tatt del i slike kvinnegrupper.

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

GLIMT FRA
MAI – JUNI:

DIN GAVE GJORDE EN FORSKJELL I 2018

914 893
Asia
GLIMT FRA
NOVEMBER
– DESEMBER:

DIN STØTTE HAR
VÆRT MED PÅ Å
GI UTDANNING TIL BARN I
PAKISTAN
Din støtte har vært
med på å gi utdanning til kristne
barn i Pakistan
og utrustet dem
med kunnskap
og ferdigheter de
trenger i fremtiden. Tusenvis av
barn har fått hjelp
gjennom prosjekt
drevet av Åpne
Dører.
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DIN STØTTE HAR
VÆRT MED PÅ Å
HJELPE FAMILIER
TIL Å OVERLEVE
VINTEREN I SYRIA
Din støtte har
gjort det mulig å
gi nødhjelpspakker
til familier i Syria.
Med din hjelp har
2810 familier det
de trenger for å
overleve hele året
gjennom.
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GLIMT FRA SEPTEMBER – OKTOBER:
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DIN STØTTE HAR VÆRT MED PÅ Å STYRKE KIRKELEDERE I INDIA
Ved hjelp av din støtte har kirkeledere fått undervisning som utruster dem
til å stå sterke i forfølgelsen. Opplæringen gir praktisk hjelp til en bibelsk
respons på forfølgelse, og hjelper dem å forstå hvilke rettigheter de har.
Gjennom din hjelp har tusenvis av indiske pastorer fått undervisning.
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KRISTNE PÅ AFRIKAS HORN
Din hjelp har vært med å gi undervisning og opplæring til ledere av undergrunnskirker, slik
at de kan finne og hjelpe nye troende som opplever forfølgelse på Afrikas horn. På ett av
de skjulte stedene i regionen har over 250 pastorer fått opplæring.
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«Gjennom undervisning som forbereder på
forfølgelse, har jeg lært at jeg ikke er alene»

Da Sikhar* valgte å følge Jesus i 2012, var han
ikke forberedt på å bli forfulgt for sin tro.
«Familien min ble sjokkert da de fant ut jeg var
blitt en kristen. De sa at jeg hadde blitt hjernevasket, og de truet og slo meg daglig. Dette
gjorde meg både redd og sint, men jeg gav aldri
opp troen min.»
Sikhar ble kastet ut av familien. I flere måneder
bodde han hos en pastor og ble etterhvert involvert i menighetsarbeid. Etter en tid måtte
han reise tilbake til foreldrene ettersom han
ikke hadde andre steder å bo.
«Selv om situasjonen var vanskelig, valgte jeg
fortsatt å delta i ulike bønnegrupper sammen
med pastoren. Dette gav meg mulighet til å lære
mer om Bibelen. Samtidig fortsatte forfølgelsen
hjemme. Jeg ble mobbet og slått. Broren min kunne
plutselig begynne å sparke meg helt uten grunn.»
I fjor havnet Sikhar i en trafikkulykke og
ble innlagt på sykehus. Slektningene hans ba
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de ansatte i kantinen ved sykehuset om å ikke
gi ham mat, ettersom Sikhar hadde sviktet sin
hinduistiske tro. «Det kunne gå flere dager uten
at jeg fikk mat. Jeg følte meg motløs og hadde lyst
til å dø, men pastoren kom jevnlig på besøk. Det
var da Åpne Dører tok kontakt og gav meg økonomisk støtte og hjelp videre.»
Sikhar forteller at lokale kirkeledere snakker lite om forfølgelse med nye troende, i frykt
for å miste dem. Sikhar er en av dem som nå har
fått mulighet til å delta på et forfølgelses-forberedende seminar, arrangert av Åpne Dører.
«Jeg takker Gud for å ha fått muligheten til å
delta på seminaret som forbereder på forfølgelse.
Tidligere ble jeg sint og ønsket å ta hevn når jeg
ble dårlig behandlet. Her lærer jeg at Jesus aldri
hevnet seg. Jeg har også lært at jeg ikke kan flykte
fra forfølgelse.»
Livet er fremdeles utfordrende for Sikhar.
«Jeg fortsetter å oppleve trusler. For noen måneder siden møtte jeg på en hinduekstremist som

truet og sa at han ville drepe meg og kaste meg i
kloakken dersom jeg ikke gav opp min kristne tro.
Jeg vet ikke hva som kom over meg, men jeg svarte:
‘Drep meg dersom det jeg gjør er en forbrytelse. Jeg
frykter ikke døden, og jeg vil ikke stoppe å fortelle
andre om Jesus.’ Personen forlot meg uten et ord.»
«Jeg minner meg selv på det undervisningen
om forfølgelse har lært meg – at jeg ikke er alene!
Det er mange som må lide på grunn av sin tro.
Gud er med meg og jeg vil aldri angre på valget
om å følge Jesus. Midt i forfølgelsen vokser jeg i
troen.»

INNBLIKK FRA REGIONEN I 2018:

Fokuset i Kina har endret seg det siste
• KINA:
året. På grunn av økende restriksjoner er det
vanskeligere å distribuere kristent materiale. Det
har også vært en økning av seminarer som forbereder på forfølgelse og prosjekter knyttet til
ungdommer, ettersom presset har økt drastisk
det siste året.
Titusener av kristne opplever volde• SØR-ASIA:
lig forfølgelse. Gjennom en gruppe med utvalgte
hemmelige kristne trener vi responsgrupper
som hjelper dem som blir rammet av angrep.
Det har vært mindre anspent
• NORD-KOREA:
på den koreanske halvøya i 2018, som følge
av samtaler mellom Kim Jong-Un og Donald
Trump. Flere nordkoreanere har fått mulighet til
å reise til Kina, noe som har gitt oss anledning til
å hjelpe undergrunns-kirken med mer mat og
kristen litteratur.
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AFGHANISTAN: Radikale

på universitetet

BIBELEN TIL ENDA FLERE
En sentral del av Åpne Dørers arbeid er å gi
Guds Ord til dem som ikke har - eller vanskelig
får tak i det. I 1955 opplevde Broder Andreas
kallet til å bringe Guds Ord inn bak jernteppet. Slik startet vårt oppdrag - i tjeneste for
forfulgte kristne. I Bibelen kan både vi og våre
søsken hente styrke og hjelp til å stå fast i tøffe
omstendigheter.
«Jeg husker at pappa gav meg en barnebibel da
jeg var tre eller fire år gammel,» forteller John*,
som i dag er tenåring. Han var en av de første i
Vietnam som fikk en illustrert barnebibel, produsert med hjelp fra Åpne Dører.
«Hver morgen leste jeg i Bibelen. Den gav
meg kunnskap om Guds ord. Den lærte meg om
bønn og hvordan jeg kunne snakke med vennene mine om Gud. Jeg er så takknemlig for at
pappa gav meg Bibelen! Slik fikk jeg mulighet
til å bli bedre kjent med Jesus.»
Barnebibelprosjektet startet i 2006,

I 2018 leverte Åpne Dører

2 023 093

bibler, bøker og kristne
ressurser
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da det første nytestamentet for barn ble trykket i Vietnam. Ved bruk av friske farger og
illustrasjoner kunne vietnamesiske barn bli
kjent med Jesus på en ny måte. Biblene gav også
foreldre et hjelpemiddel til å lære barna å vokse
i troen.
Tidligere var det få bibler i Vietnam. Etter
at FN kritiserte landet for mangel på trosfrihet,
ble det mulig å publisere og trykke bibler, men
under sterk regulering fra staten.
Sammen med våre modige og engasjerte
lokale partnere, og takket være din støtte og
forbønn, finnes det nå 600 000 illustrerte
barnebibler i Vietnam. Slik får en ny generasjon hjelp til å bli kjent med Jesus.

islamistiske grupper rekrutterer nye medlemmer

Samtidig som den afghanske
regjering er i fredsforhandlinger med Taliban, sprer radikale
islamistiske grupper sin ideologi på universitetet.
Studenten Basira Akhtar
(22) ved universitetet i Kabul,
ble banket opp to ganger i år,
etter at skjerfet skled ned fra
hodet. Hun ble anklaget for å
være en dårlig muslim og for å
promotere kristendommen.
Radikalisering øker også
blant professorer, forteller

MEXICO: En

juss-studenten. Myndighetene
bekrefter at radikale grupper,
slik som Den islamske stat (IS),
bruker universitetet for å spre
sin ideologi og rekruttere nye
krigere.
I tiden etter at IS ble drevet ut av Irak og Syria ser det
ut som de retter oppmerksomheten mot Afghanistan der
gruppen vokser, rapporterer
AP.
«Kjernen av IS militante i
Afghanistan består av mange

misnøyde utbrytergrupper
fra Taliban og returnerte ISkrigere fra Syria. De vil prøve
å utføre angrep i Afghanistan
på samme måte som det indonesiske paret som bombet katedralen i Jolo på Fillipinene i januar,» forteller Thomas Muller
fra Open Doors’ World Watch
Research Unit. «For kristne betyr det at de må fortsette å skjule sin tro,» legger han til.

seier for trosfrihet

To unge kristne ble nylig løslatt
i staten Chiapas med juridisk
hjelp fra Åpne Dører. Ekteparet
Julio Cesar Hernandes og
Florecita Mariana Santiz
Heernandes fikk en bot på
5000 pesos, tilsvarende rundt
2300 nok, og ble fengslet i mai.
Bakgrunnen for straffen var at
paret hadde sluttet i den lokale kirken og blitt en del av det
evangeliske miljøet.
Dette er ikke uvanlig. Den
meksikanske grunnloven forbyr diskriminering basert på

religion. Samtidig åpner lovverket opp for at urbefolkningen skal ha mulighet å avgjøre ovenfor sosiale, økonomiske,
politiske og kulturelle organisasjoner. Denne gråsonen skaper
spenninger og konflikt i områder slik som Chipas, hvor store deler av urbefolkningen holder til. Ledere av den århundre
gamle katolske kirken, en synkretistisk blanding av katolisisme og urfolkspraksiser, motarbeider dem som forlater kirken.
I forbindelse med saken til

ekteparet Hernandes engasjerte Åpne Dører en advokat, som
tok saken mot lokale myndigheter. Det ble argumentert at lokale skikker ikke bør gå fremfor
trosfrihet. Lokale myndigheter
responderte med å tilby forhandlinger rundt parets fremtid i lokalmiljøet, dersom saken
blir henlagt. Representanter fra
Åpne Dører i Mexico beskriver
resultatet som en suksess.
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MØTEKALENDER SEPTEMBER:

NÅR TERROREN RAMMER
Nylig opplevde al-Noor-moskéen utenfor Oslo
et terrorangrep. Takket være snarrådige og
modige medlemmer av moskeen, ble angrepet
avverget og angriperen tatt.
I etterkant har det vært godt å se det norske
samfunnets støtte til de som er rammet. I Åpne
Dører var vi også ute med en støtteerklærling
til moskeen.
Vårt kall er å støtte og hjelpe forfulgte
kristne over hele verden. Vi vet at sju av de ti

verste landene å være kristen i er muslimske
(World Watch List 2019). Vi er kritiske til mye
av islams teologi og praksis, og vil fortsette å
fortelle om hvordan dette rammer de kristne.
Men det skal ikke stoppe oss fra å forsvare
trosfriheten i Norge. Ønsker vi trosfrihet ute,
må vi også jobbe for reell trosfrihet i Norge.
Samt å be om at enda flere muslimer får et møte
med Jesus.

- Ole Petter Erlandsen, faglig leder i ÅD

LA OSS GJØRE DET GODE MENS VI HAR TID!
Når vi hjelper
pastor Abdallah og
hans menighet til å
være Guds hender
og hjerte, skinner
lyset litt sterkere i
Aleppo.

1/9

11.00

Grimstad frikirke

19/9

1/9

11.00

Riska Misjonshus

22/9 11.00

Frøyland forsamlingshus

1/9

17.00

Timoteusmesse,
Trondheim

22/9 11.00

Misjonssalen Ålesund

22/9 11.00

Nesttun Bedehus

14

Åpne Dører Norge

Kvitsøy bedehus

4/9

19.00

Reme bedehus, Lindesnes

22/9 17.00

Betania Havnå

6/9

11.00

Langevåg bedehus,
formiddagstreff

22/9 17.00

Betania, Kristiansand

8/9

11.00

Sykkylven
bedehusforsamling

25/9 18.30

Utsyn Misjonssenter,
Finnøy

8/9

12.00 Vikevåg bedehus,
Rennesøy

26/9 19.00

Sele bedehus

29/9 11.00

Betaina Knarvik

8/9

19.00

Nain bedehus, Voss

29/9 11.00

Betel Nærbø

17/9

19.00

Vonheim bedehus, Bygland

29/9 11.00

Hægeland frikirke

18/9

19.30

Utsyn, Finnøy

29/9 11.00

Årset bedehus, Ellingsøy

19/9

19.00

Årset bedehus, Ellingsøy:

29/9 17.00

Brattvåg bedehus

Reisekveld med besøk av Reidar, Åpne Dørers
reisekoordinator.

VIL DU HA BESØK AV OSS TIL DIN FORSAMLING?
Ta kontakt direkte med den enkelte forkynner, eller send mail til norway@od.org

FAKKELTOG 2019

FAKKELTOG PÅ DITT HJEMSTED?
VIPPS:
506999
KONTONR:
3060 07 70000
BLI FAST GIV
:
norway@od.oER
rg

19.30

I oktober og november arrangeres fakkeltog
over hele landet, til støtte for forfulgte kristne.
Vil du være med på å arrangere fakkeltog på
ditt hjemsted?
Fokus: Kvinner i den forfulgte kirken.

VIL DU VITE MER OM HVORDAN DU KAN
ENGASJERE DEG, SE WWW.FAKKELTOG.NO

Sett av en søndag eller
et møte i november
Ressurser på
opendoors.no
blir tilgjengelig ila. september
OM ØNSKELIG, KOMMER VI
GJERNE PÅ BESØK

Åpne Dører Norge
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ÅPNE DØRERS NASJONALE KONFERANSE

Forfulgt
2019

Worship from a
broken place
Påmelding for
hele helgen inkl
måltid, se
checkin.no

13. – 15. SEPTEMBER
Salem konferansesenter, Bergen

En møteplass for alle som er opptatt av forfulgte kristne.
• internasjonale gjester • møte med forfulgte • seminar • bønn og lovsang
Egen samling for de som har reist eller ønsker å reise med Åpne Dører.

VELKOMMEN TIL EN INSPIRERENDE, OPPMUNTRENDE OG UTFORDRENDE HELG!
GJESTER

Hovedtaler, Wybo Nicolai, en av pionerene i kristent arbeid inn i lukkede land som i dag opplever store vekkelser. Han
har vært ansvarlig for å bringe millioner av bibler inn i noen av disse områdene. Wybo er også hovedarkitekten bak World
Watch List – den store verdensomspennende kartleggingen over forfølgelse av kristne. Han har unik forståelse av det
store forfølgelsesbildet, men også personlig kjennskap til hva våre trossøsken gjennomgår. Ikke gå glipp av muligheten
til å møte ham!

Ektepar. Deres identitet og bosted må holdes skjult. I området de

kommer fra er de kristne en liten minoritet som lever under daglig
forfølgelse De bærer en drøm om å se sitt område forvandlet av
evangeliet. Disse to har valgt å risikere alt for Jesus. Et liv i forfølgelse for å nå de unådde.

Thora Gisladottir m/team leder lovsang
«Å tilbe Gud er min største lidenskap i livet!»
Thora kommer fra Island men bor nå på Hamar
med sin familie. Hun har en gave til å lede forsamlingen i tilbedelse. Hun har ledet lovsang, band
og gospelkor i Norge og internasjonalt, blant annet sammen med Carola, Michael W. Smith, Josh
Groban og Samuel Ljungblahd.
Thora er klar på hva hennes kall er: «å bringe lys inn
på mørke steder, slik at Hans ånd kan røre folk der
de er.»

PROGRAM
Fredag: • Kveldsmøte Taler: Wybo Nicolay
Lørdag: • Lovsang og bønn
• Fra frontlinjen
Wybo Nicolay med flere
• Rapport arbeidet ute og hjemme
(inkl Åpne Dørers årsmøte)
• On the Edge - møt to som har
risikert alt for Jesus
– Et liv i forfølgelse for å nå de unådde
• Reiseseminar *
• Hovedmøte Taler: tba
Søndag: • Misjonsgudstjeneste
i Salem
Taler: Wybo Nicolay

Fri entré til alle samlinger

