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Når en kristen dør...

Leder
Vilhelm Viksøy - nestleder i styret

Mulighetenes tid
Jeg satt på hotellrommet med gråten i halsen. Ordene jeg så gjerne
ville dele, ville ikke ut. Følelsene var rett og slett for mange.
Det var den siste kvelden på en ukes rundtur i Egypt. Vi
hadde møtt mange kristne som kunne fortelle om en krevende
tid i landet. Flere av dem opplevde daglig sjikanering og
diskriminering på grunn av troen, og noen av dem
regelrett forfølgelse med frykt for livet.
Jeg satt der i sofaen på hotellrommet og kjente meg flau. For
hvordan møtte disse egyptiske kristne hverdagen? De kunne
snakket nedlatende om både styresmakter og nabo, de kunne
ost av bitterhet, de kunne ropt høyt om en vanskelig hverdag.
Men det gjorde de ikke. I stedet utøste de sin kjærlighet
til både land og folk, også over dem som forfulgte dem.
Og jeg kjente meg flau, for jeg tenkte på hvordan jeg noen ganger
kan uttrykke meg hjemme i Norge. Jeg kan klage min nød over
kristendommen som får mindre plass i skolen, jeg kan sukke tungt
over andakten i NRK som blir stadig kortere, jeg kan furte over
at kristne normer ikke lenger er selvsagte i det norske samfunn.
Men der på hotellrommet stilnet alle mine rop. Nei da, mine egyptiske venner var ikke naive eller unnfallende. De visste godt at
det de opplevde var urettferdig og galt. Men det var ikke fokuset
deres. Deres blikk var vendt utover, mot folket. For de lengtet så
inderlig etter at den muslimske naboen skulle få et møte med Jesu
kjærlighet.
Og kanskje kan vi lære noe av våre kristne brødre og søstre
i Egypt? Vi kan løfte blikket og se mulighetene i stedet
for å feste blikket på alt som begrenser. Joda, kristendomsfaget har mindre plass i skolen enn før, men det
kristne budskap er på ingen måte forbudt. Man får til og
med støtte fra staten til å drive kristne skoler i landet vårt.
Joda, morgenandakten er kortere enn før, men hver dag
klokka 0824 får nesten 400.000 nordmenn Guds velsignelse
lyst over seg. Joda, samfunnet preges mindre av kristne
verdier, men er det egentlig samfunnets feil? Ingen har
fratatt oss muligheten til å gjøre noe med det.
Og hver dag – over hele landet – strømmer bilder og lyd
fra P7s programmer ut til det norske folk. Ingen regjering
eller lov forbyr arbeidet vårt. Mulighetene våre er nesten
ubegrensede. Det handler bare om å løfte blikket rett veg.

Når en kristen dør, hvor går han da? De som dør i troen
på Jesus, hvor er de nå i dag? Jeg har ofte tatt fram slike
spørsmål de siste årene. I radioen, på fjernsynet, og
i ulike artikler. Og det mangler ikke på reaksjoner.
Noen er kritiske. De fleste er takknemlige.
Når en kristen dør, hvor går han da? De som dør i troen
på Jesus, hvor er de nå i dag? Det er mange som stiller
slike spørsmål. Grunnene er sikkert forskjellige:
Noen står ved en grav. Noen har mistet et barn.
Noen leser i Bibelen. Noen er på et møte eller en
gudstjeneste. Og så dukker spørsmålene opp.
Hva skal vi svare? Det er mange svar å høre også
i dag. Men svarene er så forskjellige: De er i graven. I dødsriket. I paradis. I Abrahams fang.
I sovesalen. I mellomtilstanden. Hos Gud. I
himmelen. Hos Jesus.
Jeg har lyst til å
Og de fleste som svarer
bryte opp herfra og
henviser til Bibelen.
Dermed tenker folk:
være med Kristus.
Ingen vet vel sikkert…
Men er det virkelig slik:
Finnes det ikke sikre
svar? Jo, det finnes et svar.
Først: Vi må lese det som gjelder tiden etter Jesu
oppstandelse. Da Jesus døde og sto opp, skjedde det
store forandringer også i forhold til døden og dødsriket.

Andakt av Johnn R. Hardang

Det var det flere grunner til:
- Han proklamerte sin seier i dødsriket - 1 Pet 3,19.
- Og han bortførte fanger - Ef 4,8.
Før Jesu død og oppstandelse var dødsriket delt i
to. Én avdeling for de vantro, og én for de troende med et uoverstigelig svelg imellom.
Men da Jesus hadde sonet synden og beseiret djevelen, ble det forandring. Jesus tok med seg til
himmelen de som var døde i troen. Og i dag går alle
som dør i troen på Jesus hjem til Gud. Umiddelbart.
De er i himmelen. De er hos Jesus. Nærmere Jesus i
dag enn i sine fineste øyeblikk på jorden.
Paulus skriver flere ganger om dette:
- 2. Kor 5,6-8: Derfor er vi alltid frimodige, selv om
vi vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra
Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså
frimodige, og vil heller være borte fra legemet og hjemme
hos Herren.
- Fil 1,23-24: Jeg kjenner meg dratt til begge sider.
Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus,
for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er
det mer nødvendig at jeg blir i kjødet.
Når en kristen dør, hvor går han da?
Svar: Han flytter hjem til himmelen. Hjem til Gud.
De som dør i troen på Jesus, hvor er de hen i dag?
Svar: De er hos Jesus. Og de er mye nærmere Jesus i
dag enn de var det her på jorden.
For en trøst!

I Matt 27,52-53 leser vi:
- Gravene åpnet seg, og mange av legemene til de hellige
som var sovnet inn, sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk
de ut av gravene, og kom inn i den hellige stad og viste
seg for mange.
Noe var skjedd, også i dødsriket: Fanger var befridd!
Videre: Fòr ned til dødsriket, sto opp fra de døde
tredje dag. Slik lyder det i den apostoliske trosbekjennelsen. Hvorfor fòr Jesus ned til dødsriket?
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Reiseplan 2014

Ole Abel
Sveen

Tekst: Johnn R. hardang/Foto: Magne turøy

Det er imidlertid nå de siste ti årene P7 har fått
lov å nyte godt av den syngende generalsekretærens arbeidskraft og unike formidlingsgave. Siden
2002 har Ole Abel Sveen og Johnn R. Hardang hatt
minst én møteuke sammen et sted i landet, i tillegg
til en rekke sang og musikkmøter i Hordaland - og
en egen sang og musikkturne i Ryfylke i 2013. Hva
dette har betydd for P7 er vanskelig å sette ord på.
Men det har vært viktig, både åndelig sett og når
det gjelder økonomi og markedsføring. I 2007 fikk
vi også anledning til å lage en cd-utgivelse av Ole
Abel Sveens fine sangkassett som kom ut på midten
av 1990-tallet. Den ligger fremdeles ute for salg i P7.
- Ole Abel, du har ofte reist til Israel – antall
ganger vet vi ikke. Men hvorfor gjør du dette?
Og vil du beskrive deg selv som Israelsvenn?
Svaret er nok ja. Jeg vil kalle meg selv en Israelsvenn. Og når jeg gjentatte ganger har reist til landet
der det skjedde, så handler det ikke om utferdstrang eller eventyrlyst. Det handler om forholdet
til det jeg tror på og har satset livet på: Bibelen.
Og evangeliet om Jesus. Bibelen er en jødisk bok.
Og Jesus, verdens frelser, var også jøde. Å komme
4

APRIL

FAKTA:

til Israel er på en måte som å komme hjem. Du
kommer i kontakt med dine åndelige røtter.
Jeg hadde også gleden av å feire 70-årsdagen min
i Jerusalem, sammen med mange kristne israelsvenner. Også det var en stor opplevelse! Og høsten
2013 var jeg i Jerusalem under Løvhyttefesten, og
fikk gå Jerusalemsmarsjen. Det var helt spesielt.
Å få kjenne, nesten fysisk, takknemligheten fra alle
jødene som sto langs vegen og så på, det var sterkt.
Og i en tid hvor de fleste er mot Israel, er det viktig
at vi både ber for og støtter opp om dette folket.
- Vil du beskrive deg som samfunnsengasjert,
Ole Abel?
Også her er svaret ja. Ikke minst har viktige etiske
spørsmål som abort, dødshjelp og menneskeverdet berørt meg. Her i dette landet, som Gud har
velsignet så rikt i hundrevis av år, har vi beveget
oss langt bort fra Guds gode vilje. Jeg kjenner det
nesten som Lot - som en stor og dyp sorg – nesten
som en lidelse, som skaper både nød og bønn.
Dessuten er jeg engasjert i kirkesituasjonen.
Også her ser vi en utvikling som gjør meg urolig,
når de som skulle være våre åndelige hyrder,

9. til 11.
23.

Hermon Høyfjellsenter,
Vinterfestival
Brattislava, Slovakia
TWR-Radiokonferanse
Tysse, Samnanger
Ordet og Israel

24.

Algrøy, Fjell - Bibelkveld

25. til 27.

Meling, Bømlo - Bibelhelg

7.

Ole Abel Sveen, Pensjonist, 78 år
Gift med Reidun, sykepleier fra Sunnmøre
4 barn og 15 barnebarn
Bosted: Søreidgrend, Bergen
Ansettelsesforhold:
- Ungdomsarbeider, Indremisjonssamskipnaden
- Bysekretær, Molde Indremisjon
- Ungdomssekretær og bysekretær,
Bergens Indremisjon
- Landsungdoms- og generalsekretær,
Indremisjonsforbundet (ImF)

8. til 13.
MAI

At han snart er blitt 78 år gammel, er ikke til å
tro. Han ser i alle fall ikke ut som en som har
vært pensjonist i mer enn ti år – indremisjonsmannen, sangevangelisten og israelsvennen
Ole Abel Sveen, som ble tildelt Hans Majestet
Kongens Fortjenestemedalje i gull i 2003. Men
fødselsattesten lyver ikke: Ole Abel Sveens
livsreise startet 12. april 1936

30. til 4.

JUNI

Sangevangelist og
Israelsvenn

Radiopastor Johnn R. Hardang

14.

Nordre Haugland, Askøy
Sangkveld
Mediegruppen Grenland
Radiomøter
Tabernaklet, Bergen
Formiddagstreff

18,

Saron, Straume - Kveldsmøte

22.

Syltøy, Fjell - Bibelkveld

23. til 25.

Nordheimsund og Tørvikbygd
Bibelhelg

9. til 14.

Hermon Høyfjellsenter
Gla’ Sang uke

kan svikte så katastrofalt. De veileder
ikke i samsvar med Guds Ord, men i strid
med Guds vilje i mange viktige spørsmål.

fram, både for meg selv og andre, noe en eldre
dame en gang sa til meg etter et møte på Frekhaug:
Du, Sveen, du synger nok bedre enn du taler…

- Ole Abel, de fleste forbinder deg med sang
og musikk. Hvor har du dette fra, og hvordan
startet det?

- Noen snakker som om alt nytt er galt, mens alt
gammelt er godt. Hva tenker du?

Det startet nok hjemme. Jeg er vokst opp med
husorgel, og kunne ofte våkne ved at mor satt
og sang og spilte. Ellers hadde vi musikklag i
hjembygda, der jeg var med og spilte. Og jeg har
i årenes løp spilt på mange ulike instrumenter:
Piano, orgel, mandolin, trekkspill og harpeleik, sier mannen som er utdannet organist.

Nei, det er ikke så enkelt. Tvert imot, jeg synes det
er mye nytt som er fint. Og når jeg setter opp et
sangprogram, prøver jeg alltid å kombinere både
gammelt og nytt. Det blir som regel bra. Haldis
Reigstad er et godt eksempel på nytt og bra. Ellers
har jeg f. eks i det siste ofte brukt sangen: Du vet vel
om att du är värdefull. Også det en strålende sang.

- Ja, hva betyr sangen og musikken for deg i
forhold til ditt arbeid som forkynner?

- Til slutt, Ole Abel, du har engasjert deg mye i P7s
arbeid de siste årene. Hva tanker har du om mediene og det kristne arbeidet?

Sangen og musikken betyr utrolig mye! Ofte
kan en sangtekst levendegjøre budskapet på en
mye bedre måte enn du får til med egne ord. For
også sang og musikk er fullverdig forkynnelse.
Gode salmer og sanger utdyper og utfyller Guds
Ord på en vidunderlig måte. Ellers tar jeg ofte

Jeg har nok ikke så mange kloke tanker om dette.
Men jeg registrerer at Guds Ord på denne måten når
utrolig langt ut. Når jeg f.eks selv har hatt et møte på
TV, kommer det alltid tilbakemeldinger, enten pr.
telefon, sms eller brev. Og det er jeg selvsagt utrolig
takknemlig for. Det kristne mediearbeidet er viktig!
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Dr. Paul E. Freed under en sending fra “The voice of tangier”

innbyggere som trenger å høre evangeliet”, sa
den ivrige spanjolen. Og Freed ble med , selv om
han egentlig hadde tenkt å reise rett hjem igjen.
Gud ledet ham til å ta toget til Barcelona, og
Paul E. Freed fikk Spanias nød lagt på sitt hjerte.
Hvordan skal vi kunne nå hele Spania med evangeliet, spurte Freed. Landet var stort og delt opp
i mange ulike områder og folkegrupper. De store
fjellene i landet gjorde at det også var vanskelig å
ta seg fram. Og hvor skulle Freed finne evangelister som var villige til å gå med evangeliet til hele
Spania? De ville trenge tusenvis av evangelister
for å nå dette landet. Svaret ble radio. Freed reiste
til Tanger i Marokko. Her opprettet han radiostasjonen “Voice of Tanger” og den 22. februar
1954 kunne det første programmet sendes ut på
spansk. Stasjonen sendte etter hvert også på flere
språk, og nådde millioner av lyttere i Nord-Afrika
og Midt-Østen, i tillegg til Spania. Freed ble ikke
lenger bare Spaniamisjonær, men en internasjonal
misjonær som litt etter litt brukte radiobølgene til
å nå stadig nye land og folkeslag med evangeliet.

TWR feirer 60 år
TWR feirer sitt 60-års jubileum i år. Det gjør de ved blant annet å utvide arbeid for å nå enda flere
mennesker med evangeliet om Jesus Kristus. I løpet av de 60 årene som er gått, er det mange
høydepunkter å være takknemlige for. Gud har åpnet mange dører. Men det slutter ikke her.
Tekst: Ole Andreas Wastvedt - Foto: TWR

TWR feirer med begeistring over det nye PANIprosjektet, som ved hjelp av en helt ny 500 000watt AM-sender, gjør TWR i stand til å nå lyttere i både Pakistan, Afganistan og Nord-India
med evangeliet. I tillegg jobbes det med å oppgradere AM-senderen på Bonaire, slik at denne kan
nå enda lenger ut med evangeliet i Mellom- og
Sør-Amerika. TWR satser også sterkt på de nye
digitale plattformene. Ved for eksempel å laste
ned appen TWR360 kan en høre kristne radioprogrammer på sitt eget språk via mobile enheter.
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I boken “Radiobølger uten grenser” forteller Åge
Nevland om oppstarten av det strategisk viktige
radiomisjonsarbeidet til TWR. Den amerikanske
evangelisten Paul E. Freed var født i 1918, og sto som
30-åring i et rikt kristent ungdomsarbeid i USA.
Men på en konferanse i 1948 opplevde Freed at
en kristen leder så ham rett inn i øynene og sa
at han trodde Gud ville at han skulle reise til
Europa. Og kallet til Europa ble så sterkt at Freed
reiste - den første gangen på en internasjonal
ungdomskonferanse i Sveits. Her fikk han kontakt
med en kristen ungdom fra Spania, som tryglet
om at Freed måtte bli med ham til hjemlandet
for å evangelisere. “Spania har tretti millioner

I 1959 bestemte Marokko seg for å nasjonalisere
radioen, slik også mange andre europeiske land
hadde gjort. “Stemmen fra Tanger” ble derfor taus.
Men Freed og hans medarbeidere mistet ikke
motet, selv om radioen ble taus i en periode.
I Monte Carlo i Monaco var det bygget en radiobygning som skulle brukes av nazistene under andre
verdenskrig. Herfra skulle Hitlers nazi-propaganda
kringkastes. Men 2. verdenskrig tok slutt før bygningen ble tatt i bruk. Og nå fikk Freed avtale om
å sende via Radio Monte Carlo, et selskap som var
eid av Frankrike og Monaco. Trans World Radio
(TWR) ble etablert og de flyttet inn i bygningene

der naziradioen skulle holdt til. Der tanken var at
nazistenes budskap skulle kringkastes, ble nå evangeliet om Jesus Kristus forkynt. I 1960 startet sendingene opp igjen, og herfra kunne man nå det aller meste av Europa og Midt-Østen. Ikke minst ble
det store sovjet-russiske riket og dets naboland et
mål for sendingene fra Monte Carlo. For jernteppet
delte Europa i to, og store deler av Øst-Europa
var stengt for vanlig misjonsvirksomhet. Men
radiobølgene fant veien og kunne ikke stoppes.

FAKTA:
• Paul E. Freed opprettet radiostasjonen “The
Voice of Tanger” i Marokko, og den 22. februar
1954 gikk den første sendingen på spansk på
luften. Dette var starten på det som i dag er
TWR (Trans World Radio).
• I dag er TWR blitt verdens største kristne
radionettverk som når ut med kristne
programmer på mer enn 230 forskjellige språk og dialekter, Programmene
når mer enn 160 forskjellige nasjoner.
Økt skattefradrag for gaver til P7
Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til
frivillige organisasjoner er økt fra kr 12 000,- til
kr 16 800,- i 2014. Det vil si at hvis du gir kr
16 800,- i gaver til P7 i år, vil du få redusert
skatten din med kr 4 704,- Vi håper at denne
økningen kan gi økte gaveinntekter til P7 i
2014. Og du som ikke har startet med Fast
givertjeneste til P7 enda, kan jo vurdere dette,
og fylle ut skjemaet på side 11!

SG Armaturen AS

P.O. Box 105
N-4792 Lillesand, Norway
SG Armaturen
AS 84 84
Tel.:
+47 37 26
P.O. Box 105
Fax:
+47
37Norway
26 84 94
N-4792
Lillesand,
Tel.: +47 37 26 84 84
firmapost@sg-as.no
Fax: +47 37 26 84 94
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no
www.sg-as.no
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Nytt fra P7
Bibelkurset 2014 - Himmel over Livet
Programmet for Bibelkurset 2014 er kommet fra
trykkeriet. Og årets bibelkurs på Sørlandet Folkehøyskole på Birkeland nærmer seg med stormskritt. Alt ligger til rette for en strålende uke,
tilpasset hele familien.
Bibelundervisning. Evangeliske møter. Mye sang
og musikk. Godt kristent fellesskap. Friluftsaktiviteter. Sol og sommer.
Dette er Bibelkurset i en
sum.
Himmel over Livet! Slik lyder hovedtemaet for årets
bibelkurs. Og med dette
setter vi fokus på en av
Bibelens hovedsaker: Alle
mennesker er skapt i Guds
bilde. Og livet blir aldri
slik Gud hadde tenkt det,
om vi ikke tar gudsforhold
og
evighetsdimensjon
på alvor. Dette temaet
vil prege både forkynnelse
og
fellesskap:
Rune Ludviksen vil gjennom sine bibeltimer gi oss Lærdommer fra Josefs liv.
Jan Øystein Persson taler om De første ting i lys av
1. Kor 15. Og tema for Johnn R. Hardangs bibeltimer er: Under en åpen himmel. Ellers vil Johan
Halsne tale på kveldsmøtene og lede de uformelle
samlingene. Gode sangkrefter blir med hele uka.
Det er lagt til rette for rimelige priser, med særlig
tanke på barne- og tenåringsfamiliene. Ingen skal
være forhindret fra å reise på bibelkurs på grunn av
økonomien. En kan bo i skolens internater, men det
er også muligheter å bruke bobil, telt eller campingvogn.
Barnas Bibelkurs blir også i år tatt hånd om av
et eget barneteam under ledelse av Marit Hauge.
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Venn med Venezuela

Og lederteamet i Tenåringsopplegget består av
Olene og Eivind Ydstebø, Håvard Urhaug og Johnn
R Hardang.
Nærmere informasjon om Bibelkurset 2014
er lagt ut på nettsidene: www.p7.no og
www.bibelkurset.net.
For påmelding og
bestilling av program:
Ta kontakt med
P7 Kristen Riksradio.
Telefon: +47 56 21 17 01.
Mail: post@p7.no.
Skjenet 2,
5354 STRAUME
Velkommen til
Bibelkurset 2014
Årsregnskap for 2013
Årsregnskapet for 2013
er klart og viser svært
gode tall for P7. Vi har et
samlet overskudd i regnskapet på kr 386 706.
Avdelig Kystradioen har
fått balanse i driften
g har et overskudd på kr 9 584. Dette er utrolig
flotte tall! Vi kjenner behov for å uttrykke en stor
takk til alle P7s venner som har vært med å gjøre
dette mulig. Resultatet innebærer en styrket egenkapital - og dermed ny trygghet og økte muligheter
til å ta P7 videre på en god og offensiv måte.
Flere store gaver
85% av P7s samlede inntekter kommer fra frivillige gaver, både fra enkeltpersoner, forsamlinger
og firmaer. Dette er bærebjelken som hele arbeidet
hviler på. I desember og januar mottok vi imidlertid tre store enkeltgaver, hver på kr 100 000,- Dette
er ikke hverdagskost for oss i P7, men vitner om
både hjertevarme og syn for saken. For dette vil vi
si en varm takk!

P7 støtter det kristne radioarbeidet i Venezuela med
10 000 USD, altså ca 60 000 kroner i året. Støtten
går til produksjon og utsendelse av barneprogrammet Pedrito el Pulpo – Petter, den lille blekkspruten.
For 2014 fikk vi imidlertid pørsmål om en ekstra støtte på 2 000 USD, med tanke på avvikling
av to sommerarrangement for barn i Venezuela.
Den 25. desember i 2013 fylte Johnn R Hardang
60 år. Og i denne forbindelsen ønsket han å gi
en takkegave til P7s internasjonale radiomisjons-virksomhet. Kr 12 300,- overført til P7s
konto, tilsvarende det som skal til for å gjennomføre de to sommerarrangementene for barn i
Venezuela. P7 sier enda en gang: Varm Takk!
Hermon Høyfjellsenter
P7 har første halvår 2014 lagt opp til tre fellesarrangementer med Hermon Høyfjellsenter.
Det første av disse arrangementene er i skrivende
stund rett rundt hjørnet. Dette gjelder: 9.-14. mars:
Vinterfestival. Buss fra Østfold / Østlandet.
30. mars - 4. april: Vinterfestival. Buss fra Bergen
/ Hordaland. 9.-14. juni: Gla’Sang Uke m/ Ole Abel
Sveen, Nils Jørgen og Johnn Hardang.
I andre halvår 2014 er det lagt opp til ett arrangement: 3.-5.oktober: Inspirasjonshelg / Bibel og friluftshelg – et samarbeid mellom P7 og Bladet Evangelisten. Kurt Urhaug, Johnn R Hardang og gode
sangkrefter blir med.
Se om du ikke kan få til å være med på et av disse
arrangementene! Stikkord for disse samlingene er:
Hvile, glede og rekreasjon - for legeme, sjel og ånd.
Ta kontakt med oss i P7 for nærmere informasjon.
Frikanalen
Det har lenge, på grunn av store økonomiske utfordringer, vært usikkerhet om Frikanalens framtid. Frikanalen ble muligheten for P7 å komme på
TV, og fra september 2009 har vi vært på lufta med
vårt ukentlige tv-program God Søndag. Et program som i dag sendes både på Frikanalen og Kanal
10 Norge, og som etter hvert har fått et betydelig
antall seere. Johnn R. Hardang har det siste året
vært styreleder i Frikanalen og melder at Frikanalen
nå er ”reddet”. De økonomiske problemene har fått
sin løsning, og God Søndag-sendingene er sikret
også utover i 2014. Dette er et stort takkeemne.

Se vårt TV-program
«God Søndag» på:

Canal Digital og Get

Søndag kl. 10 - 11 og 14.30 - 15.30

RiksTV

Søndag kl. 12 - 13 og 14.30 - 15.30
Tilbakemeldinger
Følg oss på Facebook!
www.facebook.com/pesju
Vil berre sei takk for godt åndeleg
påfyll enno ei gong. Pga. av sjukdom
har me ikkje høve til å vera så ofte
i Guds hus og få Ordet forkynt der.
Derfor er det ekstra fint å få det inn
i stova. Det er som om me kjenner
samfunnet av dei heilage.
God forkynning og god mediarøyst.
Guds signing i arbeidet!
Maria og Per
Hei og takk for den fantastiske forkynnelsen vi hører fra Johnn R. Hardang.
Få forkynnere i vårt land kan formidle
Guds budskap på en slik grundig måte,
samtidig som presentasjonen er så
enkelt og forståelig at den når
hjertedypet på oss som hører.
Hilde
Grafiske tjenester
– fra idé til resultat
www.bodoni.no
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Butikk

Svarkupong:

Produktene kan
bestilles i vår nettbutikk:
www.p7.no/butikk
på e-post: butikk@p7.no
eller på tlf: 56 32 17 01
Lytt til eller se P7 sine
program hele døgnet
på www.p7.no!

Jesus Kristus, Guds Sønn, Frelseren
DVD Serie - God Søndag
PRODUKT NR.: 9030 / PRIS: KR 400,-

I juli 2013 ble det årlige Bibelkurset
arrangert på Sørlandet Folkehøyskole
på Birkeland i Aust-Agder. En stor
forsamling, både av barn, ungdom
og voksne, var samlet i seks dager
til bibelundervisning, evangeliske
møter og godt kristent fellesskap.
Denne programserien inneholder redigerte opptak av Johnn R. Hardang
sine 4 bibeltimer på dette kurset med
overskriften: Jesus Kristus, Guds Sønn,
Frelseren. Programmene gir deg en
god oversikt over Jesus person og
gjerning. Altså både hvem Jesus er, og
hva han har gjort til din og min frelse. Du får også høre sangkrefter av forskjellige aktører.

Dekket av Nåde
Musikk CD - Kathrine og Per Tveten
PRODUKT NR.: 2010 / PRIS: KR 180,-

Dekket av Nåde er den femte plata til
Kathrine og Per Tveten. Den inneholder 13 flotte evangeliske sanger.
Noen har de skrevet selv og andre er
“lånt.” Per har også selv satt melodi
på flere av sangene. Tittelsporet er
inspirert av salme 5 i Bibelen, hvor vi
møter setningen: “Som et skjold, dekker
du han med nåde.” Verdens største sak
er å få være nettopp det: Dekket og
skjult i den nåde Jesus gav oss på Golgata. Også de fire døtrene er
med på platen. De er veldig glad i å synge om Jesus, og på spor 9,
“Jesus er i går og i dag den samme” er de med og synger.
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God Søndag
Ukentlig TV-program som
sendes på Internett, Frikanalen
og Kanal 10 Norge
Vindu mot Livet
med Johnn Hardang
Bibelundervisning
Irenes kvarter
med Irene Krokeide Alnes
Veien gjennom Bibelen
med Åge Nevland
Bibelgjennomgang
Nistepakka
Korte andakter
Forskjellige andaktsholdere
Sanger vi aldri glemmer
med Johnn Hardang
Ukentlig radioprogram om
historien bak forskjellige
kristne sanger og salmer
Mediekommentaren
Ukentlig mediekommentar
fra Familie & Medier
Kamilla og Tyven
med Nina Sagdal
Barneprogram basert på
bøkene om Kamilla og tyven
av Kari Vinje
Evangeliske sanger på web
24/7 Webradio
Kristen pop musikk på web
24/7 Webradio

P7 har basert sin virksomhet på frivillige gaver fra lyttere og venner som ser viktigheten av dette arbeidet. Dersom du ønsker å støtte
P7 regelmessig med et fast beløp, kan du tegne AvtaleGiro med oss.
Da vil et fast beløp trekkes direkte fra din bankkonto til radiomisjonsarbeidet hver måned eller hvert kvartal.

God Søndag på DVD

Guds Øyesten - Israel
i fortid, nåtid og framtid

Når du undertegner AvtaleGiro med P7 på kr 100,- (eller mer) pr mnd
eller kr 300,- (eller mer) pr kvartal, får du tilsendt en velkomstgave.
Sett et kryss om du velger Guds øyesten på DVD, boken Radiobølger
uten grenser, eller boken Oppmuntringer fra Irenes Kjøkkenkrok!
Ja, jeg ønsker 28 % skattefradrag på mine gaver.

Bok

Radiobølger
uten grenser

Mitt personnr. er:
Maksimalt fradragsbeløp er 16 800 kroner. Gaver utover dette betraktes som
en ekstragave til radiomisjonsarbeidet. I januar får du tilsendt årsoppgave til
selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år.
P7 har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring av fødselsnummer og
garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven.

Ja, jeg vil være med!

Bok m/lydbok

Oppmunringer
fra Irenes
kjøkkenkrok

Svarkupongen sendes til:
P7, Skjenet 2, 5354 Straume

Fast betalingsoppdrag
Kreditkontonr.:
3000 13 01167

NAVN:
ADR.:
POSTNR./STED:

Ja, jeg vil bruke AvtaleGiro til min faste givertjenste til P7
Jeg vil støtte med kr.
Hver mnd
Hvert kvartal

Jeg ønsker at trekket skal skje den 20. dagen i måneden.
Jeg ønsker at trekket skal skje den

(Må være mellom den 15. og 25.)

Jeg har gjort meg kjent med
avtalevilkårene for AvtaleGiro
(www.p7.no/pdf/avtalegiro.pdf)

Belast kontonr.:
STED/DATO:

dagen i måneden.

UNDERSKRIFT:

KID (fylles ut av P7)
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Husk å melde adresseendring til oss!
Telefon: +47 56 32 17 01
giver@p7.no

Returadresse:
P7 Kristen Riksradio
Skjenet 2, N-5354 STRAUME

Her kan du lytte til P7 Kristen Riksradio
Radio				Sted				Internett
Budstikka Radio 			Nord-Trøndelag			www.budstikkaradio.no
Bygderadio Vest 			Søre Sunnmøre			www.bygderadiovest.no
Drangedal Nærradio		
Drangedal
Evangeliets Røst 			Kristiansand			www.evangelisten.no
Gimlekollen Radio		Kristiansand			www.gimra.no
Hallo Kragerø			Kragerø				www.hallokragero.no
Hjalarhornet Radio		
Seljord, Kviteseid, Nissedal		
www.hjalar.no
Larvik Kristne Radio		Larvik				www.larvikkristneradio.no
Misjonsradioen			Arendal				www.nbradio.no
Misjonsradioen 			Grimstad			www.misjonsradioen.no
Kontakt Radio			Sandefjord			www.kontaktradio.no
Kristen Nærradio Haugaland
Haugesund, Karmøy		
www.radioen.net
Kystradioen			Bergen, Sotra, Øygarden		kystradioen.no		
Mediagruppen Grenland		
Skien, Bamble, Porsgrunn		
www.radiogrenland.no
NOREA Radio Oslo		Oslo				www.norea.no
Nytt Liv Media			Stavanger			www.nyttlivmedia.no
Radio DSF 			
Midt-Finnmark, Tana, Vadsø
www.radiodsf.no
Radio Evje			Evje				www.nlm.no		
Radio Faktum			Stavanger
Radio Filadelfia 			Drammen			www.radiofiladelfia.no
Radio Filadelfia 			Kristiansand S			www.filadelfiakristiansand.no
Radio Fitjar			Fitjar				www.fitjar-bedehus.no
Radio Folgefonn			Odda, Voss			www.radiofolgefonn.no
Radio Kvinesdal 			
Kvinesdal, Flekkefjord		
www.radiokvinesdal.no
Radio Loland			Vennesla, Iveland			www.radiololand.no
Radio Lyngdal 			Lyngdal, Farsund			www.radio-lyngdal.no
Radio Northern Star		Nettradio			northernstar.no
Radio P5 Telemark		
Notodden, Bø, Sauherad, Nome
www.radiop5telemark.no
Radio PR 			
Nordhordland, Osterøy		
radiopr.no		
Radio PS 			Molde				www.radiops.no
Radio Rauma			
Nordmøre og Romsdal		
www.radiorauma.no
Radio Vest-Telemark		
Vinje, Tokke, Fyresdal		
www.radiovt.no
Radio Samson			
Stord, Bømlo, Kvinnherad, Os
www.indremisjonen.no
Radio Sentrum 			Ålesund				www.radiosentrum.no
Radio Stryn 			Stryn				www.fjordingen.no
Radio Toten 			Raufoss				www.radiototen.no
Radio Øst 			Østfold				www.radio-ost.no
RadiOs 				
Samnanger,Os, Fusa, Austevoll
www.radios.no
Radio Osterøy			
Nordhordland, Osterøy
Våler Nærradio			Våler				www.vaalerradio.net

Du kan også lytte til våre programmer på www.p7.no

