NOREA SVERIGES ÅRSMÖTE 2012
Verksamhetsberättelse

”Låt ditt rike komma, låt din vilja ske, också på jorden, så som den sker i himmelen”. Matt 6:10
Målsättning
Ovanstående bön, som ingår i Fader vår, inbegriper målsättningen för Norea Sverige, nämligen att
Guds rike ska tillkomma. Gud, vår Frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt
om sanningen (1 Tim. 2:4). När vi ber ”låt ditt rike komma” erkänner vi vår egen hjälplöshet och är
samtidigt öppna för Guds möjligheter. Under år 2011 förändrades organisationens namn och grafiska profil, men målsättningen för verksamheten är oförändrad liksom vårt behov av Guds hjälp.
Verksamheten i Sverige
Projekt Hanna har under året fokuserat på att binda samman verksamhetens fyra hörnstenar; medvetenhet om kvinnors situation, global bönerörelse, radioprogram och barmhärtighetens tjänst. Allt fler
närradiostationer i Sverige har börjat sända programserien Hannas Café, vid årets slut 21 stycken,
dessutom sänds programmen via hemsidan www.hannascafe.se. Genom konceptet ”Till en vän”
har programmen spridits med mp3-spelare, som bland annat delats ut till prostituerade kvinnor på
Malmskillnadsgatan i Stockholm. En folder har framtagits om projekt Hanna och konceptet Hannas
Hus har utvecklats. Informationsmöten har hållits av Maggan Johansson som även besökte Holland
under det gångna året.
Programmet Vägen genom Bibeln (VGB) med Curt Westman sändes vid årets slut på 38 närradiostationer i Sverige, samt i Kristiansand i Norge och Vasa i Finland. Norea har även förmedlat bibelserien på andra språk för sändning i Göteborg (farsi, kurdiska), Helsingborg (arabiska, farsi), Järfälla
(arabiska, farsi, spanska), Kristianstad (arabiska) Linköping (farsi) samt i Stockholm (hindi).
Under 2011 kom Norea i kontakt med ”Mitt språk”, ett internationellt koncept för att nå migranter
och flyktingar med kristna program på deras eget språk. Tillsammans med ERF Tyskland och TWR
Holland inledde Norea Sverige ett samarbete för att utveckla projektet, där evangeliska program
ska spridas via internet, telefon och mp3-spelare.
Under året utgavs fyra nummer av Noreanytt, tre Nyhetsbrev, Sommarbrevet, Julbrevet och två
Medlemsbrev. Med koppling till Projekt Hanna utgavs det månatliga bönebrevet. Antal abonnenter
på Noreanytt var vid årets slut 4162. Projekt Hannas bönebrev sändes till 739 abonnenter, därtill
ett femtiotal e-postutskick. Jenica Paulsson tjänstgjorde som redaktör för Noreanytt under hösten, och
tidningen fick en ansiktslyftning med bland annat ny layout.
Medarbetardagar hölls på Strandhem i Örkelljunga den 16-17 september.

Verksamheten internationellt
Under 2011 stöttade Norea programsändningar till 11 språk i omkring 35 länder, däribland Mellanöstern, Nordafrika, den persisktalande världen, Indien, Afghanistan, Kina och Indonesien.
Vid TWR:s årliga partnerskapskonferens i Slovakien som hölls i april i Bratislava representerades
Norea Sverige av styrelsens ordförande Jens Lunnergård.
Årsmötet
Noreas missionsdagar hölls i Västerkyrkan i Hässleholm den 19-20 mars och inleddes med årsmöte.
Under dessa dagar fick vi höra om Noreas mission i Sverige och utomlands. Ole Sörensen från
Norea Danmark berättade om missionen i Kina och predikade om mission i ljuset av syndafloden.
Även Owe Johansson predikade. Vid årsmötet omvaldes Per Runeson och Marianne Kellgren för en
period av tre respektive ett år. Som suppleant i styrelsen nyvaldes Emma Thuresson från Broby för ett
år.
Styrelsen
Följande ledamöter ingick efter årsmötet i styrelsen: Jens Lunnergård ordförande, Owe Johansson
vice ordförande, Johan Åström sekreterare, Anders Magnusson vice sekreterare, Per Runeson samt
Marianne Kellgren och Emma Thuresson som suppleanter. Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden; i Sollentuna, Lund, Örkelljunga och Kinna samt två sammanträden per telefon. Missionsledaren var föredragande vid årets två första sammanträden. En huvudfråga för styrelsen har under
året varit att finna en ny missionsledare (se nedan).
Personal
Anställda inom Norea Sverige har under året varit missionsledare Lennart Johansson, kassör
Michael Andersson, kontorssekreterare Filip Nilsson, ekonomiassistent David Josefsson, informatör
Jenica Paulsson, redaktör Jakob Persson samt PH-koordinator Maggan Johansson. I september avsade sig Lennart sin tjänst som missionsledare men tackade ja till att fortsätta som kontorssekreterare
och Filip tillträdde då som projektledare för en ungdomssatsning.
Volontärernas antal var vid årets slut 18 stycken. Under fem sommarveckor var Ellenor Ekström projektanställd för en projektuppgift om mission till ungdomar.
Ekonomi
2011 års räkenskaper gav ett resultat på omkring 42 tkr.
Vi tackar Herren för Hans trofasthet och omsorg även under det gångna året.
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