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Frelsesmuligheten

Leder
Jarle Haugland - styreleder

Kommer vi til å få høre
P7-program etter 2017?
“I 2017 vil FM-nettet bli skrudd av for godt,” er en setning vi ofte
kan møte i mediene i forbindelse med overgangen til digitalt
radionett. Dette er en utbredt misforståelse som kan skape
usikkerhet hos radiolytteren. Kommer lokalradioen jeg hører på
til å flytte over på DAB, eller forsvinner den? Og hvor skal jeg
høre P7-programmene i fremtiden?
Faktum er at det finnes flere kriterier som må oppfylles innen
2015 for at FM-nettet lukkes for de største kanalene i 2017. Dersom ikke dette er på plass innen fristen, kan flyttingen til DABnettet avlyses, noe som er lite sannsynlig. Større mulighet er det at
flyttingen utsettes til 2019, men mitt tips er at kriteriene oppfylles
og de riksdekkende kanalene går helt og fullt over fra FM til DAB.
Men det er et viktig tillegg: Kulturdepartementet har sagt tydelig
at de minste – og fleste – lokalradiostasjonene kan bli værende på
FM-nettet også utover dette.
Dermed er det ikke riktig at FM-nettet skrus av i 2017. De fleste
lokalradioene vil kunne sende fortsatt på FM-nettet også etter
dette. Og i dag er lokalradioene den klart viktigste arenaen for
formidling av P7s radioprogrammer.
Så er vi spent på hva tiden etter 2017 vil bringe. Vil myndighetene opprette støtteordninger for å hjelpe lokalradioene over på
DAB-nettet? Eller vil fremtidens radio være teknologinøytral,
slik at det vil være en sømløs overgang mellom DAB, FM og andre
teknologier som brukes til å kringkaste radio? I så tilfelle kan
lokalradioene leve godt på FM-nettet i mange år til.
Uansett kommer P7 til å følge våkent med på utviklingen for å
sikre at evangeliet blir hørt gjennom våre programmer også i
fremtiden, uavhengig av hvilken teknologi det blir på.

Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal
Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror
på ham, skal ha evig liv. Joh.3,14f
For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig
liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6,23
Nikodemus var en mann som kjente de hellige
jødiske skriftene meget godt. Bibelen beskriver
ham som en lærer i Israel, fariseer og medlem av det
høye råd. Han var sannsynligvis også en svært rik
mann. Fariseerne var det største religiøse partiet
på Jesu tid og foruten å bruke mye tid og krefter på å
studere skriftene, var de meget opptatt av den ytre
fasaden. Både klærne og måten de levde på fortalte
alle at dette var fromme
religiøse
mennesker.
Som medlem av det
høye råd var Nikodemus
Gud tok ikke
en av 70 menn som
satt i jødenes øverste
slangene bort.
juridiske,
politiske
I stedet gav Han dem
og religiøse organ.
en frelsesmulighet.
Han var altså en av
jødenes mest respekterte og innflytelsesrike ledere, både religiøst
og politisk. Nå kommer han til Jesus, om natten,
trolig fordi han ikke ønsket å bli oppdaget av de
andre rådsherrene og av folket. Fylt med menneskefrykt kommer denne mektige religiøse
lederen fram for Jesus for å få svar på sine spørsmål
om hvem Jesus er. Han innrømmer at Jesus må
være sendt fra Gud, for ingen kan gjøre slike tegn
som Jesus har gjort, uten at Gud er med ham. Men
Jesus går rett på sak: Uten at du blir født på ny, kan
du ikke komme inn i Guds rike! Jesus er mer opptatt av Nikodemus sin fortapte stilling, enn store
under og mektige gjerninger. Jesus vil heller vise
Nikodemus hva han er kommet for å gjøre for
menneskene. For å forklare dette gjør Jesus
bruk av Nikodemus sin store skriftkunnskap, og
henter fram historien fra 4. Mosebok 21 om da
Israelsfolket blir angrepet av giftslanger i ørkenen.
Historien er et sterkt bilde av hva Jesus måtte betale
for på korset.

Andakt av Ole Andreas Wastvedt

Israelsfolket nærmet seg Kanaans land, og en lang
ørkenvandring var snart slutt. Men folket begynte
enda en gang å klage, slik de ofte hadde gjort det:
“Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her
i ørkenen? For her er verken brød eller vann, og vi er
inderlig lei av denne usle maten! Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folket, og mye av Israel
døde.” Historien forteller oss klart og tydelig at syndens lønn er døden. Syndens lønn er fortapelsen.
Ulydighet mot Gud vil ikke forbli ustraffet.
Slangen er jo det sterkeste symbolet vi har på Djevelen og hans gjerning, bare tenk tilbake på historien om Adam og Eva. Slangebittene representerer
frukten av Djevelens gjerning, nemlig synden som
menneskene er rammet av.
Israelsfolket innser at de har syndet. De bekjenner: “Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot
deg”. Og så ber de Moses be til Herren om han vil ta
slangene bort. “Og Moses bad for folket.” Folket så for
seg bare en løsning på problemet, nemlig at slangene ble tatt bort. Men Gud tok ikke slangene bort. I
stedet gir Gud dem en frelsesmulighet. “Moses laget
en kobberslange og satte den på en stang. Og når en
slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble
han i live.” På samme måte har Gud heller ikke tatt
synden og ondskapen bort ifra våre liv, men han
har gitt oss en frelsesmulighet: Og likesom Moses
opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen
bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha
evig liv.
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Reiseplan 2013

OKTOBER

Radiopastor Johnn R. Hardang

Åge Nevland
NOVEMBER

15. september 2013 fylte en
av radiomisjonens pioneerer
80 år

DES.

Åge Nevland ble tent for kristent radioarbeid
på 50-tallet og var med fra begynnelsen i
Norea Radios internasjonale arbeid.

2.

Askøy, Bibelkveld

14.

Søfteland, Bibelkveld

18. til 20.

Egersund, Bibelhelg

22. til 27.

Åsane, Fellesmøter

1. til 3.

Molde, Bibelhelg

13. til 17.

Vigrestad, Møteserie

22. til 24.

Verningen, Bibelhelg

24.

Skien, Radiokveld

27.

Laksevåg, Møte

29.

Foldnes, Adventsfest

4.

Voss, Sentrumstreff

5.

Frekhaug, Formiddagstreff

Tekst: Geir magnus nyborg/Foto: John Solsvik/P7 arkiv

Internasjonalt er Åge Nevland kjent som ”Age”, men
alderen tynger ham ikke. Det er en utrolig sprek
jubilant som kan se tilbake på et langt liv med
radio og andre medier. Åge er en av radiomisjonens
pionerer og har hatt dette som sitt livkall. Han ble
tent for kristent radioarbeid på 50-tallet og var
med fra den første fasen i Norea Radio. I 1979 ble
han generalsekretær i Kristelig Kringkastingslag,
en stilling han hadde i 22 år. Fra 2001 har han
vært en aktiv pensjonist, men er fortsatt aktiv i P7,

hvor han blant annet har laget 2600 programmer i
serien Veien gjennom Bibelen. For sitt store arbeid
ble Nevland tildelt Kongens Fortjenstmedalje i 2009.
Åge Nevland er født i Saudasjøen. Han forteller
ofte at han på sett og vis vokste opp i to hjem. Den
gjennomgripende forvandlingen av hjemmet kom
etter at faren opplevde en dramatisk omvendelse på
bedehuset. Dette gjorde sterke og varige inntrykk
på den unge Åge. Den kristne visjonen som kom
over hjemmet i Saudasjøen fikk Åge med seg ut i
livet. Han hadde stor interesse for biler og utdannet
seg derfor til motoringeniør ved Bergen Tekniske
Skole. Det ble ikke biler, men kristen radio som
skulle bli hans arbeid og hans personlige kall.
Som tekniker i Norea Radio så Åge de store mulighetene som lå i radiomisjonen til Norge og verden
for øvrig. Han steg i gradene og endte opp som
daglig leder for et internasjonalt radioarbeid i sterk
vekst. I etterkrigstiden var radio et effektivt middel
som kunne nå gjennom både jernteppet og bambusteppet. Norea Radio sendte programmer til flere
land i Øst-Europa og til det folkerike Kina. Åge
har gang på gang fått oppleve å møte mennesker
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Høsten 2009 ble Åge Nevland tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje i sølv for sitt arbeid for kristne medier.

som fikk et åndelig gjennombrudd, eller fikk
hjelp til sitt kristne liv, ved å lytte til radiosendinger i skjul for undertrykkende regimer.
Åge Nevland kom tidlig med i styret for Kristelig
Kringkastingslag (Familie & Medier). I 1979 ble
han den første generalsekretæren i KKL,
en lytter- og seerorganisasjonen som vokste
sterkt under Nevlands ledelse og som fortsatt er
en av Europas største.
«Radiobølger uten grenser» er tittelen på en
bok om Nevland som Asle Hetlebakke førte
i pennen i 2010. Der kommer det fram at
tross mange reisedager og et aktivt engasjement på ulike felter, har Nevland alltid gitt
familien en sentral plass i livet. I sin aktive
pensjonisttilværelse har Åge også brukt mye tid
sammen med barn og barnebarn.
Både staben og styret i P7 ønsker Åge Nevland
til lykke med dagen og velsignelse over mange
aktive år framover.

Grafiske tjenester
– fra idé til resultat
www.bodoni.no
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En eldre gjeter som bor i en av dalsidene av Pamirfjellene.

religionsfriheten i landet. Blant annet er det innført en kontroversiell lov som forbyr religiøs
aktivitet blant barn og unge. Loven innebærer
nærmest totalforbud mot at barn deltar i religiøse
aktiviteter, uansett religion, og flere er nå blitt
bøtelagt for brudd på denne loven. Det er også innført sterke begrensinger på det å ta religiøs utdannelse. Alle trosretninger, også islam, er underlagt
meget streng statlig kontroll, og det meldes om at
myndighetene har stengt flere uregistrerte kirker
og moskeer.
I 2008 ble nasjonens eneste jødiske synagoge i
Dusjanbe ødelagt av bulldosere. Myndighetene
nekter å kompensere for tapet. Det lille jødiske
samfunnet i landet har siden mottatt en annen
bygning i privat gave, som de nå kan bruke som
synagoge. I 2009 ble Grace Sunmin Church som er
landets største protestantiske forsamling, fratatt
retten til å bruke sin kirke i Dusjanbe av byens
myndigheter. Heller ikke en annen protestantisk
kirke i hovedstaden har fått noen kompensasjon
fra staten, etter at deres bygning ble rasert i 2008.

Be for de unådde i Tadsjikistan!
Tadsjikistan har i overkant av sju millioner innbyggere, og det bor i følge Joshua Project 47
forskjellige folkegrupper i landet. 29 av disse regnes fortsatt som unådde med evangeliet om
Jesus Kristus. Blant disse er den desidert største folkegruppen tadsjikerne på over 5,3 millioner mennesker.
Tekst: Ole Andreas Wastvedt - Foto: ISTOCKphoto

Nesten 95% av befolkningen i Tadsjikistan er
muslimer, og islam har de siste 20 årene økt betydelig i landet. Bare 1 % regnes som kristne
(2010), de fleste tilhørende den ortodokse kirken.
Kun 0,1% av disse regnes som evangeliske
kristne, i følge Operation World. Tadsjikistan
er derfor med andre ord en stor misjonsmark.
I samarbeid med TWR er P7 engasjert i to
forskjellige radiomisjonsprosjekter i Tadsjikistan.
De kristne radioprogrammene spiller en veldig
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viktig rolle i arbeidet med å spre evangeliet her,
fordi nesten 93% av landet er dekket av fjell.
Pamir-fjellene sørøst i landet har noen av de høyeste toppene i verden, og gjør det spesielt vanskelig
å nå inn til folket med evangeliet om Jesus Kristus.
Da er radioen et viktig redskap for å nå de unådde.
I den årlige rapporten om religionsfrihet ifra
USCIRF (United States Commission on International religious freedom) meldes det i 2013 om at
myndighetene i Tadsjikistan undertrykker all
religiøs aktivitet som ikke er registrert og godkjent av myndighetene. Det er de siste årene innført flere restriksjoner og lover som begrenser

Tadsjikistan har store sikkerhetsproblemer i
møte med religiøse grupper som truer med vold
i religionens navn. De fleste av disse gruppene har
sitt opphav i nabolandet Afghanistan. Det er for
å møte disse truslene at myndighetene har innført den harde politikken mot religiøs aktivitet.
Men USCIRF kritiserer Tadsjikistan for ikke å
skille mellom de som ønsker fredelig tilbedelse
og de som ønsker å utøve vold. De skriver i sin
rapport at hvis en ikke tillater fredelig tilbedelse
eller at fredelige religiøse grupperinger får
operere, vil disse gå under bakken og bli
radikalisert.

På bildet ser vi en
Tajik. På verdensbasis
finnes det 7 millioner
tadjikere. 5,3 mill.
av disse bor i
Tadsjikistan.
De
snakker språket tajiki,
og
hovedreligionen
er Islam. Bare noen få
tusen tadsjikere regnes
som kristne, så denne
folkegruppen har derfor status som minst nådd.
Be for tajikerene at de må se behovet for frelse,
og at de ikke bare avviser kristendommen som
en russisk religion. Be for de nye menighetene og
huskirkene i landet, at de får råd til å registrere
seg. Dette er nemlig en svært kostnadskrevende
prosess. Og be for de kristne radioprogrammene, at budskapet når inn, slik at
menneskene åpner sine hjerter for evangeliet.

FAKTA:
• Republikken Tadsjikistan er et land i SentralAsia som grenser til Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan. Den største byen er
hovedstaden Dusjanbe. Landet er dekket av
fjellkjeder som Pamir i øst, som har noen av
de høyeste fjellene i verden. Fjellområdene
utgjør 93% av landets areal. Det høyeste
fjellet er Pik Ismail Samani (7 495 moh). Pr
1.1.2011 hadde landet en befolkning på 7,6 mill.
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Nytt fra P7

Bibelkurs på Birkeland, ESPS og Hermon Høyfjellsenter
STRÅLENDE BIBELKURS PÅ BIRKELAND
Bibelkurset 2013 på Sørlandet Folkehøyskole på
Birkeland ble på alle måter en strålende opplevelse.
Godt sommervær, tjenelige lokaliteter og et flott
stevneområde. Fullt hus på skolen, der antall deltakere økte fra 110 i fjor til 169 dette året. Et gjennomarbeidet og godt forberedt barneopplegg med mer
enn femti barn til stede. Et tenåringsopplegg der
tjue tenåringer var på plass fra første kveld. Og ikke
minst: Engasjerende og god bibelundervisning,
sentral evangelisk forkynnelse på kveldstid og
mye fin sang og musikk – alt under overskriften:
Så stor en frelse!
Dette var tredje året P7 sto som medarrangør av
Bibelkurset. Og P7 er virkelig med og setter sitt preg
på dette arrangementet, både innholdsmessig og
praktisk: Radiopastor Johnn R Hardang var en av tre
bibeltimeholdere. Han ledet de fleste kveldsmøtene
og var også involvert i tenåringsopplegget. Teknisk
ansvarlig Olav Hardang styrte lyden, holdt orden
på sangtekster og power point, og gjorde lydopptak
av alle møter og bibeltimer. Marit Hauge hadde
hovedansvar for barneopplegget, og var dessuten
med på tenåringsopplegget på kveldstid. Inge Magnus
Vasvik, vår samarbeidspartner i tv-arbeidet, gjorde
opptak med tanke på God Søndag på Frikanalen og
Kanal 10 Norge. Ellers tok P7 hånd om påmelding
og registrering, og hadde ansvaret for bokhandelen.
Bibelkurset er blitt et strategisk og viktig arrangement også for P7. Og vi tenker: Dette arrangementet
er kommet for å bli! Derfor er vi allerede i gang med
å forberede Bibelkurset 2014, som også vil bli lagt til
Sørlandet Folkehøgskole på Birkeland. Talerkreftene
blir de samme som i 2013: Johan Halsne, Jan Øystein
Persson, Rune Ludvigsen og Johnn R Hardang. Både
Barnas Bibelkurs og Tenåringsopplegget skal videreutvikles. Og P7 vil fortsatt være en sentral aktør
både i forberedelse og gjennomføring av Bibelkurset 2014, som vil bli avviklet i tida 8.-13. juli.
Vi tar sikte på å ha programfolderen ferdig før jul.
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Du kan ellers gå inn på Bibelkursets hjemmeside
www.bibelkurset.net for å se bilder fra Bibelkurset 2013. Og skulle du ønske cd-opptak fra
møter og bibeltimer dette året, tar du kontakt
med P7. Alle opptak er ferdig produsert og ligger
klare for salg.
EVANGELISKE SANGER PÅ SUNNMØRE
Helgen 13.-15.september ble det igjen arrangert
Evangeliske Sanger på Sunnmøre. Det er tredje
gangen dette arrangementet blir gjennomført
på Sunnmøre, og andre gangen det var lagt
til Møre Barne- og Ungdomsskole i Myrvåg.
Og det er nok rett å si at arrangementet også dette
året ble en suksess, skal vi tro overskriftene i et
par av lokalavisene uka etter: Fantastisk musikkfest i Myrvåg! (Vestlandsnytt). Stappfullt på evangelisk songfest (Vikebladet Vestposten). Og stappfullt var det: 700 mennesker fylte skoleanlegget
på lørdagskvelden, der en rekke lokale kristne
aktører bidro vederlagsfritt med masse flott kristen
sang og musikk. Irene Krokeide Alnes og Johnn
R. Hardang ledet denne festkvelden og Marit
Stokken holdt kveldens evangeliske tale. Men helgen startet allerede med bibeltime og kveldsmøte
fredag kveld og ble avsluttet med høytidsmøte
søndag formiddag. Naturligvis kom de fleste tilhørerne fra Møre og Romsdal, men også andre fylker
var representert. Blant annet kom det 42 positive
og forventningsfulle trøndere med buss til Myrvåg.

Også i dette arrangementet var P7 en sentral aktør:
Programprodusent Irene Krokeide Alnes og radiopastor Johnn R Hardang delte på forkynnelsen, og
P7 hadde ansvaret for bokhandelen. Ellers er økonomien i dette arrangementet et kapittel for seg.
Alle utgifter til gjennomføringen blir dekket inn ved
hjelp av sponsormidler. Og dermed kan alle kollekter
og gaver, pluss inntektene fra matsalget, gå uavkortet
til misjonsarbeidet. Dette året ble misjonsinntektene delt likt mellom Bibler til Kina og P7s misjonsprosjekt i Venezuela og Tadsjikistan. Det kom inn ca
130 000 kroner i løpet av helga, noe som altså betyr
60 – 65 000 kroner til P7s arbeid. Det er et
fantastisk beløp! Varm takk til den lokale hovedkomiteen som har ansvaret for dette arrangementet:
Peder Almedal, Terje Valderhaug, Harry Valderhaug, Harry Andersen og Irene Krokeide Alnes.
Så ryktes det at det planlegges et tilsvarende arrangement på Verdal Videregående Skole i Trøndelag
helga 6.-7.september 2014. Og vi sier: Velkommen
til et nytt arrangement i sangens og musikkens tegn!
HERMON HØYFJELLSENTER 2014
P7 er nå i ferd
med å inngå
en ny og utvidet samarb e id s a v t a l e
med Hermon
Høyfjellsenter.
I ni år har
r ad iopa stor
Johnn R Hardang ledet Vinterfestivalene fra Bergen
og Hordaland, et arrangement som de siste årene
har samlet fulle hus. Dette samarbeidet er vi nå i
ferd med å utvide. 1. halvår 2014 vil Hermon Høyfjellsenter - i samarbeid med P7 og radiopastor Johnn
Hardang - legge opp til følgende tre arrangementer:
• 9. - 14. mars: Vinterfestival.
Buss fra Østfold / Østlandet.
• 30. mars - 4. april: Vinterfestival.
Buss fra Bergen / Hordaland.
• 10. - 15. juni: Gla’Sang på Hermon m/div aktører.
Hermon Høyfjellsenter har et unikt tilbud til sine
gjester både innendørs og utendørs. Og et innholdsrikt og komplett opplegg både for legeme, sjel og
ånd. Velkommen til også å møte P7 på ulike arrangementer på Hermon i 2014.

Se vårt TV-program
«God Søndag» på:

Canal Digital

Søndag kl. 10 - 11 og 14.30 - 15.30

RiksTV og Altibox

Søndag kl. 12 - 13 og 14.30 - 15.30
Programmet kl. 14.30 videresendes på ____
i Oslo, Akershus og Østfold
Get og Canal Digital

Tilbakemeldinger
Følg P7 på Facebook, og
gi din tilbakemelding til oss!
Jeg hører ofte på Evangeliske sanger
på Web, og ønsker meg ofte en sang.
Tusen takk for kjempefin radiokanal.
Gud velsignere dere og kanalen!
Gudrun
Jeg heter Jean Soto og er fra Venezuela.
Jeg har lest om prosjekt Pedrito el
Pulpo her i Venezuela, og ønsker å
takke dere for at dere er med på å
velsigne barn og unge her i mitt land.
Joan
Vi ser mye på P7 på søndag formiddag
siden det er lite møtevirksomhet på
plassen vi bor. Det er derfor veldig
flott at dere formidler dette direkte
inn i stuen. Må Gud velsigne dere
rikelig!
Jan Oddvar
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Butikk

Lytt til eller se P7 sine
program hele døgnet
på www.p7.no!

Kjempetilbud:

Fryktløs

Bok - Max Lucado

PRODUKT NR.: 3037/ PRIS: KR 100,- (Begrenset antaLL)

Hvorfor er dere så redde? Kan du
tenke deg et helt liv helt uberørt av
frykt? Hva om trusler og usikkerhet ikke utløste frykt, men tro? Hvis
du kunne holdt en fryktmagnet over
hjertet og fått trukket ut hvert minste spor av engstelse, usikkerhet og
tvil, hva ville da blitt igjen? Se for deg
en dag, bare én dag , helt uten frykt
for å mislykkes, avvises og oppleve
katastrofer. Den amerikanske pastoren og bestselgeren Max Lucado tar i
denne boken et oppgjør med frykten
som rir oss.

Etter påskemorgen
CD - Vindu mot Livet med Johnn R. Hardang
PRODUKT NR.: 1046 / PRIS: KR 240,-

Jesus var på jorden i førti dager etter sin oppstandelse før han ble
opptatt til himmelen. Hva brukte
Jesus disse dagene til? Svaret er overraskende. Han holdt ingen store taler. Gjorde ingen undergjerninger.
Viste seg ikke for noen andre enn
sine egne. Det eneste Jesus var opptatt med, var å ta seg av sine sviktende og feilende venner. I denne
programserien følger vi Jesus etter
påskemorgen - og ser han formidle
lys og varme, veiledning og trøst.
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Svarkupong:

Produktene kan
bestilles i vår nettbutikk:
www.p7.no/butikk
på e-post: butikk@p7.no
eller på tlf: 56 32 17 01

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 12 000 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

