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Gertrud är en uppdiktad person, men delar erfarenheter med många. 
Hon har levt ensam i åtta år sedan Eskil gick bort. De hade ett rikt 
liv tillsammans, med tre barn och några goda vänner som de gärna 

upplevde saker tillsammans med. Sommarsemestrarna på Gotland gav 
energi och minnen som bar genom höstmörkret. Eskil hade järnhandeln 
i den mellanstora staden där de bodde och hade styrelseuppdrag i ortens 
idrottsförening. När de rörde sig bland folk blev de ofta igenkända och 
många stannade och pratade en stund. Men järnaffären stängde när Eskil 
gick i pension – nu handlar folk på köpcentret ute vid motorvägen. De som 
nu spelar fotboll i klubbens lag minns inte Eskil eller hans insatser. Det har 
ju gått tjugo år och mycket vatten har runnit under broarna.

Gertrud själv har arbetat på vårdcentralen. Hon vill gärna tro att hennes 
insatser genom åren betydde något för många. Det första året efter pen-
sioneringen tittade hon in på sin gamla arbetsplats för lite fi ka emellanåt, 
men nu är där nästan ingen kvar från hennes tid.

Nu har tiden kommit för Gertrud att lämna huset. Det är för stort och or-
ken räcker inte till för att sköta om det. Men det är svårt att göra sig av med 
nästan alla saker. Allt bär ju på minnen. Av resor, av vänner, av fi na hemma-
kvällar. Och av Eskil. Allt är värdefullt för henne, men det allra mesta kan 
hon inte ta med sig. Och barnen vill bara ha enstaka saker – och det är sällan 
de mest betydelsefulla. Nu sorteras hennes minnen mellan second hand-bu-
tik och återvinningscentral. Resterna av hennes liv, och av Eskils, skingras 
och går upp i rök. Var det så lite? Blir det ingenting kvar?

Tomhet, idel tomhet, säger Predikaren,
tomhet, idel tomhet, allt är tomhet.
Vad får människan ut av all sin möda under solen?
(Predikaren 1:2–3)

Norea vill sprida hopp. Ett hopp om att Gertruds, Eskils och ditt liv är mer 
värda än de möbler och föremål som utgör era hem. Mer värt än alla era 
minnen. Mer värt än allt ni åstadkommit. Mer värt än andras minnen av 
och omdömen om er. Ni är skapade till Guds avbild och ni är friköpta på 
Golgata kors till ett liv som aldrig tar slut. Det hoppet vill vi påminna om 
för den som hört det många gånger och berätta om för den som aldrig hört 
det. Kanske för att ingen i hembyn i Iran, Eritrea eller Marocko känner till 
det. Vår metod är elektroniska medier och vårt arbetsområde är Sverige, 
Finland och ett fl ertal länder i Östeuropa, Centralasien, Nordafrika och 
Mellanöstern.

Deras tankar är tomhet.
…
Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus.
(Efesierbrevet 4:17, 20)

Mediemission över alla gränser
– till tro, liv och efterföljelse

David Castor 
Missionsledare
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Produktion
En huvuduppgift för Norea sedan start har varit att producera goda kristna program 
på svenska. Den största produktionen har varit bibelstudieserien Vägen genom Bibeln 
som har sänts på många närradiokanaler runt om i landet. Vi har också producerat till 
exempel livsfrågeprogrammet Hannas Café (radio) och smågruppsmaterialet På trons 
väg (video).

Utland
Utomlands stöder Norea mediemissionsarbete som utförs av våra internationella 
partner, Trans World Radio och SAT-7, eller i andra hand av deras partner. Vi har två 
målgrupper som vi tänker extra på när vi väljer projekt att stödja:

• Människor som lever i regioner där kristna är särskilt utsatta, såsom Iran, Nordafrika 
och Centralasien.

• Kvinnor i kulturer där jämlikheten är markant mindre än i vår, såsom Nordkaukasien 
och Ukraina.

Norea Play
Under våren 2022 släpper vi en ny webbplats där den stora nyheten är Norea play. 
Vår play-kanal innehåller program som vi själva har gjort, men vi vill också vara en 
portal där man kan nå ljud- och videomaterial med kristet innehåll från andra producen-
ter. Mycket eller allt av detta kan nås på annat sätt också, men vi vill genom att göra ett 
redaktionellt urval hjälpa till att hitta bra program.

TWR Women of Hope
TWR Women of Hope är ett internationellt nätverk av bedjande kvinnor. Det är också 
radioprogram sända på olika språk runt om i världen. Inom ramen för vår utlandsmissi-
on stödjer vi fl era sådana program. Vi har också producerat några egna serier som vi 
relaterar till TWR Women of Hope. Dessutom översätter vi och distribuerar den böneka-
lender som är kopplad till nätverket. Beställ gärna en gratisprenumeration.

INFORMATION
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Noreas utlandsstöd 2022
CENTRALASIEN, PROJEKT 48

Power in Persecution är ett radioprogram 
som riktar sig till förföljda kristna med biblisk 
undervisning om tro under förföljelse och med 
vittnesbörd från förföljda kristna.

UZBEKISTAN, PROJEKT 51

Women of Hope på karakalpakiska riktar sig i 
första hand till kvinnor i Karakalpakistan i västra 
Uzbekistan, där kvinnan ofta förväntas tiga, 
passa upp på sin man och ta hand om familjen 
utan att gräla med mannen. Den grundsyn på 
kvinnan som programmen vill förmedla är en helt 
annan.

KROATIEN, PROJEKT 43

Women of Hope på kroatiska sänds på två 
radiokanaler i landet. Kroatien är traditionellt 
sett ett i huvudsak katolskt land, men jämställd-
heten är låg med europeiska mått mätt. Med 
programmet vill vi tala om tro mitt i livet.

UKRAINA, PROJEKT 46

Women of Hope på ukrainska har den 
senaste tiden handlat mycket om kriser av olika 
slag och om att hantera livet i krissituation.

NORDKAUKASIEN, PROJEKT 52

Women of Hope sänds över en del av regi-
onen Nordkaukasien i södra Ryssland. Språket 
är ryska och målgruppen består av kvinnor 
som lever i en kultur färgad av islam och av 
klanstrukturer med lågt självbestämmande för 
kvinnor. Många som får höra programmet har 
aldrig hört om Jesus som Guds son innan.

PERSISKTALANDE VÄRLDEN, PROJEKT 45

Persian Oral Bible sänds på persiska (farsi) 
och kan höras och förstås i Iran och delar av 
Afghanistan och Tadzjikistan. Programmet 
innehåller bibelundervisning och riktar sig till låg-
utbildade lyssnare framför allt på landsbygden.

BOSNIEN-HERCEGOVINA, PROJEKT 49

Arbete med sociala medier och digital 
kommunikation är under uppbyggnadsfas 
för TWR i Bosnien-Hercegovina som vi är med 
och stöder. Förhoppningen är att radiomissionen 
skall öppna för tvåvägskommunikation.

MELLANÖSTERN & NORDAFRIKA,PROJEKT 44

Alas dagbok är ett ungdomsprogram på 
radio som sänds på arabiska över stora delar 
av den arabisktalande världen. Programmet tar 
upp många tonårsfrågor som i flera fall är tabu 
att samtala om i länder i regionen. I detta ryms 
också prat om kristen tro.

MELLANÖSTERN & NORDAFRIKA, 
PROJEKT 69

SAT-7 sänder kristen tv dygnet runt över Mel-
lanöstern och Nordafrika. De har en persisk, en 
arabisk och en turkisk kanal och dessutom en 
barnkanal på arabiska.

ERITREA, PROJEKT 50

I ett land där förföljelse på politisk och religi-
ös grund är utbredd bidrar vi till att bekosta 
sändningen av program på språken tigrinja och 
kunama.

PROJEKT I FOKUS
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Som med 
en vän

Vill du ge en gåva 
till Noreas arbete i 
Ukraina? Märk din 
inbetalning med 

referensnummer 46.

”När jag hörde att Gud hade skapat hela världen och 
att han älskade människorna så mycket att han 
utgav sin ende son för våra synder, ja då trodde jag 

att Gud var min pappa. Min egen pappa var alkoholise-
rad och jag hade alltid drömt om en bra pappa. Det 
blev Gud för mig!” 

Tron på Jesus har gett Anna hopp inför evig-
heten. ”Jag kan se att min barndoms tro både var 
tydlig och sann. Därför är min önskan att jag all-
tid ska få bära med mig Guds kärlek genom livet.” 

Producenten för programmet Women of Hope 
i Ukraina, Larysa Melnik, har lämnat över stafett-
pinnen till Anna Yashchenko och Anya Chmut. 
Programmet har fått ett nytt format med titeln: 
Like with a friend. Annas liv kretsar kring kris-
ten verksamhet, människor och media. ”Genom 
mitt arbete inom TWR insåg jag behovet av att gräva djupare”, 
säger hon insiktsfullt. Det var anledningen till att hon började 
studera vid Kievs teologiska seminarium. Inriktningen blev 
medievetenskap. 

”Jag ville utveckla mitt kristna synsätt, förbättra mina 
mediekunskaper och lära mig att uttrycka min övertygelse 
både verbalt och i skrift.”

Annas kunskaper kommer väl till pass i programmet som 
riktar sig till Ukrainas unga kvinnor. Syftet är tydligt: ”Vi vill 
lyfta fram aktuella frågor som moderna unga kvinnor kämpar 
med och öka lusten att lösa problem genom de svar som fi nns i 
Bibeln — med Jesus och inte på egen hand!”

Responsen via sociala medier låter inte vänta på sig: ”De är 
mycket tacksamma över att vi tar upp aktuella frågor och delar 
våra refl ektioner! En annan person berättade att de lyssnar på 
programmet i kvinnogruppen och studerar Bibeln i anslutning 
till vad de har hört.” I ett telefonsamtal sa någon: ”Våra ung-
domar i kyrkan lyssnar på programmet via sina telefoner och 
de talar bara väl om det som sägs.” En mamma skrev, ”Min son 
bad mig skriva, ’Er diskussion är ganska schysst.’” Ytterligare 
en kommentar: ”Bra gjort! Jag gillade verkligen tonläget i er 
diskussion. Den är enkel och uppriktig. Ni 
vann över mig efter bara några minuter.”

Anna Yashchenko – en av 
producenterna till "Women 

of Hope" i Ukraina.

Maggan
Johansson

Mediemissionär

REPORTAGE
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Ett nytt program för att nå muslimska 
kvinnor över hela världen är på 
gång inom TWR Women of Hope. 

Planen är att programmet, ’Du är dyrbar 
och älskad’, ska börja sändas under 2022. 
“Vi tackar Herren för möjligheten att nå ut 
till muslimska kvinnor över hela världen. 
Vi hoppas och ber att många kvinnors liv 
ska förvandlas genom Jesu frälsande nåd 
och den frihet som bara finns i honom!” 
säger Peggy Banks, global verksamhetsle-
dare för TWR Women of Hope. 

Programserien omfattar 52 avsnitt och 
ska börja sändas på arabiska. För att öka 
tillgängligheten i andra regioner kommer 

översättning göras till ytterligare 15–20 
språk. Formatet liknar den tvådelade pro-
gramserien ’Women of Hope’ med lärdo-
mar för vardagslivet och andlig fördjup-
ning. Relevanta frågor för kvinnor som 
lever i muslimska kulturer kommer att lyf-
tas fram. Med Guds ord som grund är målet 
att undervisa, uppmuntra och utrusta både 
kristna och de som tillhör andra religioner 
att hantera vardagslivets tuffa frågor.

Passionen och drivkraften inom TWR 
Women of Hope är att kvinnor ska få veta 
att Gud har ett viktigt syfte med deras liv, 
att de är älskade av och värdefulla för ho-
nom. Gud har gett kvinnor en fantastisk 

förmåga att förmedla hopp, det sanna vär-
det och identiten som finns i Kristus. Jesus 
kan befria kvinnor från skam och skuld 
och ge frihet. Han bemyndigar kvinnor 
och ger dem inflytande. 

TWR Women of Hope tror att ett rela-
tionsskapande språk är nödvändigt för 
att väcka muslimska kvinnors intresse. 
Hoppet och kärleken från Gud behöver 
hitta nya kreativa uttryckssätt, men det är 
bara den helige Ande som kan förvandla 
människors liv. Han skapar en gemensam 
grund att stå på oavsett var i världen vi 
bor.  “Särskilt kvinnor behöver veta att de 
är värdefulla, villkorslöst älskade och fullt 

Kärleksfull program serie 
för muslimska kvinnor

Foto: Hasan Almasi, Unsplash

REPORTAGE
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accepterade av Gud,” säger Peggy. ”Den kunskapen skiljer sig väldigt 
mycket från den traditionella fostran som kvinnor får i dessa sam-
hällen. Redan i tidig ålder upplever många sig obetydliga och livet 
verkar rent allmänt sakna både mål och mening. När de har hittat 
sin identitet i Gud blir friheten överväldigande.” Och så tillägger hon, 
”När kvinnor väl tror att de har ett värde som människor, att de är 
skapade till Guds avbild, då kan de bejaka sin kvinnlighet och sin 
verkliga identitet. Det ger dem möjlighet att leva ett liv med mål och 
mening och bli hälsosamma individer på livets alla nivåer.”  

Programmet kommer att bli tillgängligt via radio, internet och 
sociala medier, inklusive TWR360, som kan nås via internet eller 
webbsidans egen mobilapp. Fokus i avsnitten ligger på behov som är 
relevanta för muslimska kvinnor och att utifrån det refl ektera över 
kvinnors sociala status. Även populära frågor som föräldraskap, äk-
tenskap, orättvisor och rättvisa kommer att behandlas. Det inklu-
derar ämnen som sociala medier, skilsmässa och splittrade familjer, 
övergrepp i hemmet och livet under pandemin. Således kommer 
fl era avsnitt behandla frågor som särskilt ensamstående, gifta, från-
skilda och änkor kämpar med. 

Kvinnor i totalitära samhällen måste ofta leva med sin nyvunna 
tro i hemlighet. De kan bli utfrysta av sina familjer och få uppleva 
förföljelse. Men den nya teknologin gör det möjligt att hålla kontakt 
med andra kristna och få ta del av Guds ord. Detta möjliggör delak-
tighet i den kristna gemenskapen. Relationer till andra kan byggas 
genom sociala medier, webbplatsen TWR360 samt kontakt med en 
lokal radiostation via telefon eller e-post. Lyssnarna kommer också 
att erbjudas personlig rådgivning och träning via internet. Personli-
ga möten och gruppsammankomster kommer att anordnas när det 
är möjligt. Genom dessa kontakter är chansen stor att produktions-
teamet kommer få höra fängslande berättelser till uppmuntran för 
andra kvinnor. 

“TWR Women of Hope har alltid varit en verksamhet grundad 
i bön. Därför ber vi Guds folk att omge pro-
gramproduktionen med förbön och ekonomiskt 
stöd”, avslutar Peggy Banks.

Maggan
Johansson

Mediemissionär

Vill du ge en gåva 
till TWR Women 

of Hope? Märk din 
inbetalning med 

referensnummer 39.

Drivkraften är att kvinnor 
ska få veta att Gud har ett 
viktigt syfte med deras liv, 

att de är älskade av och 
värdefulla för honom.

att de är älskade av och 
värdefulla för honom.

Drivkraften är att kvinnor Drivkraften är att kvinnor 
ska få veta att Gud har ett 
viktigt syfte med deras liv, 

att de är älskade av och 
värdefulla för honom.

att de är älskade av och 
värdefulla för honom.

Drivkraften är att kvinnor Drivkraften är att kvinnor 
ska få veta att Gud har ett 
viktigt syfte med deras liv, 

att de är älskade av och att de är älskade av och 

Drivkraften är att kvinnor Drivkraften är att kvinnor 
ska få veta att Gud har ett 
viktigt syfte med deras liv, 

att de är älskade av och att de är älskade av och 

Drivkraften är att kvinnor 
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”Jag växte upp i frihet från talibanerna 
och fick utbilda mig innan jag gifte 
mig,” berättar Maneli, en kvinna från 

Afghanistan. ”Hur de behandlar kvinnor, 
och människor i allmänhet, är bortom vad 
jag ens kunnat föreställa mig. Deras närva-
ro och uppträdande väcker skräck. Hur kan 
vi gå tillbaka och leva med detta barbari?”

Sedan talibanerna tog makten i Afgha-
nistan 2021 har kvinnor och flickor som 
Maneli, många nu förhindrade att arbeta 
eller studera, hört av sig till SAT-7 för att 
bli hörda. ”Detta är slutet på alla mina 
drömmar … jag ser ingen ljus framtid här 
för mig själv eller andra afghanska tjejer,” 
skriver sextonåriga Armineh i ett hjärt-
skärande brev till SAT-7 PARS.

”Flickor så unga som i sjunde klass får 
inte lämna sina hem,” berättar Zahra M, en 
iransk journalist och aktivist som nyligen 
reste till Afghanistan och intervjuades 
live på SAT-7 PARS program Insiders.

Troende vänder sig 
till Kristus för hopp
En del kristna har blivit hotade till livet 
och andra har tvingats fly eller hålla sig 
gömda. ”Situationen är illa nog för vanli-
ga medborgare, men det är mycket värre 
för kristna, som lever i livsfara varje dag,” 
säger Shahin. ”Be för mig. Inom en månad 
flyttade min familj och jag genom flera 
provinser för att undgå att fångas in av 
talibanerna. Sedan dess har jag nu separe-
rats från min familj.”

En del tittare har berättat att även om de 
finner hopp, styrka och tröst i Gud, så är 
deras oro för familjen fortsatt mycket stor.

Kristna 
afghaner: 
"Hör oss!"

Ur SAT-7:s tidning.

”Jag är inte rädd för mitt eget liv, för jag 
lade ner mitt liv inför Jesu Kristi namn,” 
berättar Faraz. ”Men jag har också utsatt 
min familj för stor fara.” Faraz största oro 
är att talibanerna, om de får reda på hans 
tro, ”kommer att hota min familj.”

”I sina mörkaste stunder söker sig våra 
tittare i Afghanistan till SAT-7,” säger SAT-
7:s ledare Rita El-Mounayer. ”Vi har blivit 
som deras familj. Precis som någon söker 
stöd hos en syster eller bror, en för-
älder eller en vän, så har SAT-7 
blivit en källa av tröst för de 
isolerade, ett lyssnande öra 
och ett stöd för de oroade 
och bekymrade. ”Trots fa-
rorna för tittare i Afgha-
nistan om de blir påkom-
na med att kontakta oss, 
så fortsätter de att höra av 
sig. De vill försäkra sig om att 
deras röster blir hörda eller sö-
ker bara en uppmuntrande och vän-
lig röst. Detta är en ödmjukande påmin-
nelse om vår uppgift att stötta våra tittare, 
att vara med dem när de behöver oss och 
se till att budskapet om Guds kärlek och 
hans hopp fortsätter att sändas genom alla 
våra program.”

Vad SAT-7 gör
Många kontaktar alltså och får prata med 
personal hos SAT-7. Men SAT-7 sprider 
framför allt hopp till afghaner genom sin 
persiska kanal SAT-7 PARS. Två program i 
veckan produceras på den afghanska va-
rianten av persiska, dari, av partnerorga-
nisationen Pamir Productions.

Det ena programmet, Livets hemlighet, 
ger en kristen synvinkel på aktuella hän-
delser och innehåller även bibelundervis-
ning och bön. Ljusets fönster är ett famil-
jeprogram.

I ett avsnitt av Livets hemlighet säger 
pastor Shoaib Ebadi: ”Det enda sättet, den 
enda lösningen för Afghanistans folk och 
för oss alla, är att söka och sätta vårt hopp 
till Herren, den levande Guden, som är 

allsmäktig och nådefull. När vi lider 
uppmanar Gud oss att förtrösta 

på honom.”
Två nya program på dari 

är under produktion av 
Noreas finska systerorga-
nisation Sansa/Budbärar-
na. Dessutom kan tittare i 

Afghanistan ha glädje av 
många andra uppmuntran-

de program på SAT-7 PARS, 
inklusive barnprogram, efter-

som den som talar dari också förstår 
farsi.

SAT-7 fortsätter också att världen över 
skapa medvetenhet om situationen för 
kristna i Afghanistan. Ett av många exem-
pel är när iranska barn på SAT-7 PARS bad 
för barn i Afghanistan.

En annan tittare i Afghanistan, Fahe-
em, uttrycker vad stöd från andra troende 
kan betyda: ”Jag är tacksam mot er, kära 
vänner, för att ni tänker på oss och känner 
till vår situation. Jag tror att Herren hjäl-
per och räddar oss.”

Vill du ge en gåva 
till Noreas arbete i 
Afghanistan? Märk 
din inbetalning med 
referensnummer 69.

Foto: Luis G
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Norea vill

Den amerikanska baptistpastorn 
John Vernon McGee påbörjade på 
1960-talet en serie radioprogram 

där han gick igenom hela Bibeln, kapitel 
för kapitel. Inspelningarna pågick under 
fl era år och så småningom fanns en kom-
plett serie med över 1 200 avsnitt. Och de 
var bra.

Bland dem som lyssnade till McGees 
program genom åren – de kom att sändas 
i repris på repris på repris – fanns fl era 
svenskamerikaner som tyckte att denna 
programserie skulle deras mer eller mindre 
avlägsna släktingar i Sverige också behöva 
höra. Man började skänka pengar i för-
hoppningen att programmen skulle kunna 
översättas och i början av 1990-talet var 
medlen tillräckliga för att bekosta ett så-
dant projekt. Den amerikanska mediemis-
sionsjätten Trans World Radio, som länge 
haft McGees program som ett fl aggskepp, 
kontaktade sin skandinaviska partner No-
rea, med bas i Norge. Norea hade sedan det 
grundades sänt inte bara norska program 
utan även svenska. Tillsammans drog man 
i trådarna för att ett svenskt Norea skulle 
bildas. Det skedde 1993 och den första upp-
giften var att översätta och spela in McGe-
es program på svenska. Uppgiften gick till 
pastorn Curt Westman och programmets 
svenska namn blev Vägen genom Bibeln. 
Trots hög arbetstakt tog det många år att 
färdigställa.

Norea Sverige vill, såsom det är uttryckt 
i våra stadgar, ”verka för att utbreda Guds 
rike genom förkunnelse av evangelium i 
radio, television och genom andra elektro-
niska media, samt driva annan verksam-
het som tjänar samma ändamål”.

Från produktion till distribution
Norea har som aktör i Sverige i första hand 
producerat kristna program och i mindre 
utsträckning själva distribuerat dem. För 
den uppgiften har vi i första hand förli-
tat oss på andra. Den främsta kanalen har 
varit kristna närradiostationer som fått 

och får sända våra program utan kostnad. 
Men närradiostationerna blir färre, och så 
även deras lyssnare. 

Nu är Norea inne i en förändringsfas. Vi 
arbetar med att gå från producenter som 
i någon mån också distribuerar till distri-
butörer som i viss mån också producerar. 
Genom att sprida våra egna och andras 
program via en samlande webbplats och 
en eller fl era appar vill vi hjälpa lyssna-
re och tittare att hitta värdefulla kristna 
ljud- och videoprogram av god kvalitet. 
En del av innehållet kommer vi fortsatt 
att producera eller översätta själva. Annat 
hoppas vi att få dela via våra kanaler och 
därigenom hjälpa den som har en kristen 
podd, vlogg eller annat att nå ut. Vi vill att 
människor i Sverige skall kunna se och 
höra goda kristna program utan att teckna 
kostsamma abonnemang.

Ute i världen
Utanför Sverige bidrar Norea till medie-
mission i många länder och regioner. En 
lista över dessa projekt fi nns i början av 
den här tidningen. Här vill jag nämna någ-
ra saker som kan sägas om dessa regioner. 
Allt kan inte sägas om alla områdena, men 
om alla kan minst något av detta sägas:
• De är områden där den kristna kyrkan 

är utsatt och där kristnas rättigheter är 
begränsade.

• De är områden där kvinnor har väsent-
ligt mindre infl ytande över sina liv och 
sin ekonomi än i Västeuropa.

• Där talas språk som fi nns representera-
de i stora invandrargrupper i Sverige. 

• Människorna som bor där är högt älska-
de av Gud själv.

Norea vill sprida hopp 
över alla gränser!

David Castor 
Missionsledare

Foto: Priscilla du Preez, Unsplash
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Michael Clark sitter den soliga staden Johannesburg. Han berät-
tar över Zoom hur det är att jobba med översättningen av Bible-
Projects fi lmer till svenska. Under nästan 18 månader har han 

tillsammans med Noreas styrelseledamot Gunilla Bäcks och en svensk 
röstartist, en så kallad voiceover, jobbat med ombearbetningen av mer 
än 50 videor från BibleProject. 

Hur kommer det sig att du jobbar med de svenska översättningarna?
– Vi fi ck en förfrågan av BibleProject om att göra en översättning till 

Afrikaans men det projektet fi ck en annan studio senare. De frågade mig 
om jag kunde några andra språk, och då sa jag att jag kan svenska. De 
blev jätteglada och sa att vår studio gärna fi ck ta det projektet. 

Michael har rötter i Sverige med morföräldrar som verkade i Sydafri-
ka som missionärer för Svenska Alliansmissionen. Han har tidvis bott i 
Sverige men har växt upp i och lever i Sydafrika. Farföräldrarna jobbade 
också med mission, för organisationen Emmanuel Press, som skapade 
och spred traktat på fl era språk över hela Afrika, en missionsmetod som 
Michael menar var bra men spelat ut sin roll i modern tid. 

– Jag pratade ofta med min pappa om Emmanuel Press och vi frågade 
oss hur vi kunde föra detta arbete in i 2000-talet med de tekniker som 
fi nns idag, som webbvideo men kom inte riktigt fram till något. 

När Michael upptäckte BibleProjects fi lmer blev han entusiastisk och 
såg potentialen hur dessa fi lmer kunde sprida evangelium till dagens 
generation. När BibleProject kontaktade Michael tackade han ja utan 
tvekan. Men det kom med en utmaning:

– De ville inte bara att vi skulle göra animeringarna utan även spela 
in den svenska voiceovern. Vi hittade till slut en man som var svensk, 
troende och som bor en halvtimme från vår studio. 

Ett gediget arbete ligger bakom varje video som kan ta runt 2 månader 
att färdigställa. Arbetet involverar översättare, Michaels studio som job-
bar med alla animationer samt inläsningen av manus på svenska. Sedan 
maj 2020 har Gunilla Bäcks haft uppdraget som ”Swedish Language 
Advisor”. Hennes uppgift är att som svensk redaktör arbeta nära studio, 
översättare och BibleProjects projektledare i USA, så att det svenska 
materialet blir en så bra lokalisering som möjligt.

Hur kom du och Gunilla i kontakt med varandra?
– Det var BibleProject som hade hittat henne och 

hennes team. De satte oss i kontakt med varandra. 
Michael är glad över att ha fått möjligheten att 

jobba med BibleProject. Han ser arbetet som ett sätt 
att ta till vara på sitt missionärsarv och känner en 
personlig koppling till projektet.

BibleProjects 
videor översätts till 
svenska i Sydafrika

Fakta om BibleProject
BibleProject är en icke-vinstdrivande 
animeringsstudio som fokuserar på att 
presentera Bibeln på ett tillgängligt, för-
ståeligt och intressant sätt. Grundarna Timothy och 
Jonathan motsatte sig tanken att Bibeln används 
som ett uppslagsverk för inspirerande citat eller 
som en manual med innehåll som går att förbises 
när det känns för svårt eller stötande. Genom att 
kartlägga de olika bibelböckernas uppbyggnad, 
förklara svåra bibliska termer samt framställa denna 
fakta med spännande animeringar vill de istället 
hjälpa bibelläsare att se hur Bibeln är en samman-
hängande berättelse som leder till Jesus. 

Idag fi nns BibleProject på 48 språk och deras 
Youtube kanal har över 3 miljoner prenumeranter. 
Du hittar de svenska videorna på Bible Projects 
svenska webbsida bibleproject.com/Swedish/ 
samt på Noreas Youtubekanal. BibleProject har 
målsättningen att fortsätta översätta sitt material till 
svenska – ytterligare 56 omarbetningar är redan 
planerade.Rebecka Lor dhem

Mediemissionär

Michael Clark (överst) och Josef Raskinen (underst) är två av de 

personer som arbetar med översättningarna av fi lmerna.

POPULÄRA PROGRAM
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Var i hela världen är bilderna tagna? Och vilket missionscitat ur bibel 2000 kan du pussla ihop av 20 av orden i korsordet? 
Skriv bibelboken som citatet är hämtat från som meddelande till en betalning på valfritt belopp via Swish 123 514 20 54 eller Plusgiro 
52 41 80-7. Om vi har ditt svar senast den 30 juni så deltar du i utlottningen av ett enkelt pris.

Foton från Wikimedia Commons: Mereytan, Randolph Croft, Arild Vågen

KORSORD



POSTTIDNING

Avsändare: Norea Radio Sverige,
Östergatan 20, 262 31 Ängelholm

Vill du stödja vårt arbete?
Norea är en fristående, ideell förening, helt beroende av förbön och gåvor från enskilda och församlingar.

Om du vill hjälpa oss ekonomiskt så fi nns det fl era sätt:

Vill du lyssna?
Noreas material kan du titta på eller lyssna till på fl era olika sätt:

Vill du veta mer?
Löpande information och inspiration kan du ta del av på fl era sätt:

• Plusgiro. konto: 52 41 80 - 7

• Swish. nummer: 123 514 20 54

• Autogiro. Fyll i formuläret för Autogiro på 
vår webbplats eller ring 0431- 41 47 50.

• Kollekt. Presentera gärna Norea för din 
församling och be dem att tänka på oss när 
de planerar kollektändamål. Aktuella kollekt-
upprop fi nns på vår webbplats.

• Facebook. Du kan starta egen insamling till 
Norea i samband med t.ex. din födelsedag.

• Norea Sverige är en ideell förening och du 
kan bli medlem genom att skicka ett mail till 
norea@noreasverige.se. Medlemsavgiften 
är 150 kr per år.

All info om oss hittar du på 
www.noreasverige.se

Följ oss på Facebook
Vi heter Norea Sverige.

Noreanytt – Kontakta Noreas kontor för en gratis 
prenumeration på vår tidning.

Via vår Youtube-kanal ”Norea Sverige”.

Via vår mobilapp ”Norea”, som fi nns för iPhone och Android.

Via vår webbplats: noreasverige.se

noreanytt
FEBRUARI 2022

BibleProjects videor översätts till svenska i Sydafrika

POPULÄRA PROGRAM

LEDARE

Ut ur tomhet

Noreas utlandsstöd 2022
MINIREPORTAGE

PROJEKT I FOKUS

Som med en vän
REPORTAGE

Kärleksfull 
programserie för muslimska kvinnor
MISSIONSSATSNING

Kristna afghaner: "Hör oss!"

Norea är en fristående, ideell förening, helt beroende av förbön och gåvor från enskilda och församlingar.
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