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Menneskesønnen kommer...

Andakt av Ole Andreas Wastvedt

Leder

Salige er de tjenere som Herren finner våkne når
han kommer! Luk 12,37
Johnn R. Hardang - daglig leder

10 år i P7
Mye har skjedd
Den 31.desember i 2012 har jeg vært ansatt i P7 Kristen Riksradio i
10 år. Jeg synes ikke det er lenge siden jeg ble utfordret til å gå inn i
denne tjenesten. Og 1. januar 2003 var jeg altså i gang.
Mye har skjedd i løpet av disse ti årene. Jeg begynte som radiopastor
med hovedansvar for Vindu mot Livet, etter at Ola Bjorland plutselig
gikk bort i januar 2002. Det nye i stillingen var møtevirksomhet
i 1/3 av arbeidstiden, noe som skulle vise seg å være gull verdt.
I 2005 flyttet P7 Kristen Riksradio fra Oslo til Fjell i Hordaland.
Hovedårsaken var en vanskelig økonomisk situasjonen, der styret
bare hadde to alternativ: Nedleggelse - eller omorganisering av
virksomheten. Den nye modellen gjorde at jeg fra oktober 2005 også
ble daglig leder, med ansvar for personalarbeid, økonomi, programproduksjon, styrearbeid og radiomisjon. En krevende, men utrolig
spennende oppgave.
Siden 2005 har P7 vært i stadig vekst: Antall ansatte har økt fra
1,6 til 4,15 stilling. Budsjettet har økt fra 1,06 million i 2006 til 4,3
million i 2013. Antall programserier har økt fra to til sju. Vi har
bygd opp P7 Mediesenter på Straume i Fjell kommune. Vi har tatt
ansvaret for Kystradioen, en viktig kristen lokalradio i Bergensområdet. Vi startet TV-sendinger i 2009 og er i dag på to ulike TVkanaler. Støtten til internasjonal radiomisjon har økt fra kr 35 000
i 2005 til kr 360 000 i 2013. Dette er ingen ”skryteliste”. Det er
summen av hva Gud har lagt til rette for oss fram til i dag.
Ved denne milpælen har jeg lyst til å sette ord på tre av mine drømmer:
1. Måtte enda flere oppdage viktigheten av det kristne mediearbeidet. Dette blir en av de viktigste arenaene for
evangeliet de neste tiårene.
2. Måtte vi fortsatt få oppleve god økonomisk vekst – og
klokskap til å forvalte de midlene vi har på rett måte.
3. Måtte enda flere få veiledning og hjelp gjennom P7 Kristen
Riksradios virksomhet. Og enda flere få se Jesus og bli frelst!

Vær da også dere rede! For Menneskesønnnen kommer i den time dere ikke tenker. Luk 12,40
Jeg husker fra jeg var liten, hvilken spenning og
forventning jeg hadde til julekvelden. Jeg gledet
meg mest til pakkene. Det var vanskelig å få
sove natten før, og julaften ble ofte den lengste
dagen i hele året. Ventetiden ble så alt for lang.
Forventning er noe fint, når vi vet at det er noe godt
vi har i vente. I bibelversene våre peker Jesus på
noe av det største som skal skje i historiens framtid:
Jesus kommer igjen.
Han som en gang ble
født i Betlehem julenatt,
han skal komme igjen.
Det går mot avslutning
Og det vil gå nøyaktig
av nattevakta.
slik som Jesus sa.

Og det er lett å sovne.
Du er fortsatt våken,
er du ikke?

For noen vil denne dagen
bli oppfyllelsen av deres
inderligste
ønsker
og største drømmer.
Endelig er Jesus her.
For de andre vil Jesu gjenkomst bli den store overraskelsens dag. En hadde aldri drømt om at dette
skulle skje. Det blir et stort sjokk. Jesus kom...!?
Jeg vet ikke hvordan du har det. Venter du på Jesus?
Betyr det at Jesus skal komme igjen noe for deg? Eller
har du ingen forventninger til Jesus i det hele tatt?

punktet for Jesu gjenkomst. Men de har alle mislyktes. For denne dagen eller timen kjenner ingen,
ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen, står det i Markus 13,32.
Våk derfor! Vær da også dere rede! For dersom husbonden visste i hvilken time tyven
kom, da ville han ikke la ham bryte inn i huset.
Jesu gjenkomst er ingen katastrofe for dem som
har tatt imot Jesus. Tvert imot blir det den største
dagen i ditt liv. Derfor har vi som tror på Jesus
stor grunn til å ha forventninger til denne dagen.
Jesu gjenkomst er også forbundet med nøden
for de som går fortapt. Kjenner du på slik nød?
Har du nød for barna, at de må få høre Guds ord?
Eller tenåringene? Hva med familien din? Har du nød
for dem, at de må bli frelst? Eller er du helt likegyldig?
Jeg har i et par år kjørt aviser på nattestid.
Ved midnatt var det ikke så vanskeleig å holde
seg våken. Men da klokken ble fire og utover,
da kom ofte trøttheten sigende. Og mot avslutningen var det vanskelig å holde seg våken.
Slik taler også Bibelen. Det er mot avslutningen av vakta, at det er vanskelig å våke.
Nå har kristne mennesker ventet på Jesus
i snart 2000 år. Det går mot avslutning av
nattevakta. Og det er lett å sovne. Kanskje
har du også ventet lenge. Men du er fortsatt våken,
er du ikke? - Eller holder du på å sovne?

Uansett hvordan du har det, har jeg lyst til å
fortelle deg to ting:
For det første så vet vi at Jesus kommer igjen. Vi vet det fordi Bibelen forteller det.
Jesus fortalte det selv, og mer enn 50 ganger i det nye
testamentet får vi slike løfter: Jesus kommer igjen.
Dette bør ikke komme som en overraskelse på noen.
Men vi vet ikke når han kommer. Også når det
gjelder tidspunktet for hans komme er Bibelen
klar. Menneskesønnen kommer i den time dere
ikke tenker. Mange har nok prøvd å beregne tids3

Reiseplan 2013

Radiopastor Johnn R. Hardang

FEBRUAR

JANUAR

May-Britt
Liljeroos
Ny programansvarlig for
Kystradioen i Bergen

MARS

Fra 1. januar 2013 endrer Kystradioen selskapsform. Kystradioen AS blir avviklet, men radioen
blir drevet videre som en avdeling under P7.
Tekst: Johnn R. Hardang / FOTO: OLE A. WASTVEDT

Den 15. juni 2009 overtok P7 ansvaret for Kystradioen AS i Bergen, en kristen lokalradio som da
hadde vært drevet i 25 år. Styret for Kystradioen
AS ønsket ikke å drive videre, og P7 overtok etter
hvert alle aksjene og valgte nytt styre. Og etter
dette, i mer enn tre og et halvt år, har Kystradioen
hver eneste dag vært på lufta med egne sendinger.

sendingene, vi går videre med eget avdelingsregnskap og eget styre. Slik sett vil ingen
merke noen forandring i Kystradioens virksomhet. Men vi får til en slankere drift, rent
økonomisk. Og slipper unna alle forpliktelsene
ved å være eget AS. Hovedmålet er å få til en
både billigere og bedre drift av Kystradioen.

Overtakelsen av Kystradioen har ikke gitt nye
inntekter til P7. Tvert imot: Radiodriften har
kostet en god del penger. Men på to områder har
det nye eierskapet betydd mye: Vi har sikret oss
at alle P7s radioprogrammer har kommet på lufta
både i Bergen og i mange av de omkringliggende
kommunene. Dette vet vi at mange lyttere setter
stor pris på. Og staben i P7 har på denne måten
skaffet seg kompetanse, både teknisk og administrativt, når det gjelder lokalradiodrift. Også det
tror vi vil være svært betydningsfullt med tanke
på radioutviklingen i Norge de nærmeste årene.

Bjørn Inge Sagstad sluttet i sin stilling som programansvarlig i Kystradioen AS den 30.november 2012.
Han er bosatt på Askøy, og har vært ansatt i 65%
stilling siden P7 overtok driften i 2009. Siden 2011
har han også vært ansvarlig redaktør. Han kom
til Kystradioen som frivillig medarbeider våren
1994, og etter å ha
gått på Gimlekollen
fikk han sommerjobb
i Kystradioen. Fra
2002 har han vært
fast ansatt på deltid
– de fleste av årene kombinert med en stilling
i Radio Gnisten.
Bjørn Inge Sagstad
begynner nå som

Fra 1. januar 2013 endrer Kystradioen selskapsform.
Styret i P7 har bestemt å avvikle Kystradioen AS,
og ønsker nå å drive Kystradioen videre som egen
avdeling under P7s paraply. Vi fortsetter alle radio4

3.

Salhus, Formiddagstreff

11. til 13.

Vestre Kvelde, Bibelhelg

25. til 27.

Ulsteinvik, Bibelhelg

28.

Søfteland, Bibelkveld (1)

1. og 3.

Ådland (Karmøy), Bibelhelg

2. til 3.

Ræge, Bibelhelg

4.

Søfteland, Bibelkveld (2)

14.

Storebø (Austevoll), Sangkveld

15. til 17.

Rubbestadneset, Bibelhelg

20.

Nordre Haugland (Askøy), Sangkveld

6. til 10.

Ytre Kroken, Fellesmøter

14.

Bryne, Bibelkveld

15. til 17.

Sira, Bibelhelg

journalist i Norea Mediemisjon, med kontor
i Bergen.
Vi takker for trofast og vel utført tjeneste i
Kystradioen AS. Du har gjort en strålende jobb!
Gud velsigne deg i din nye tjeneste.
May-Britt Liljeroos tar over stafettpinnen og
begynte i 45% stilling som programansvarlig
i Kystradioen fra 12. november 2012. Hun er
bosatt i Fjell og var i halvannet år ansatt som
journalist i 20% stilling i Kystradioen AS. Det er
nå May-Britt Liljeroos som skal ha ansvaret for
å ta Kystradioens sendinger videre på en trygg
og god måte. Hun er ved siden av dette i arbeid
som journalist i bladet Rusfri.
Velkommen i arbeidsfellesskapet, May-Britt!
Må Gud velsigne deg i den nye tjenesten.
Grafiske tjenester
– fra idé til resultat
www.bodoni.no
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ala’s dagbok er et kristen radioprogram for ungdom som
sendes på radio i flere av landene i nord-afrika og midt-østen

gjør at en har mulighet til å nå enda lenger ut
med programmer i dette området. På den måten
oppnår TWR også dialog med sine lyttere og de
fleste tilbakemeldingene kommer via e-post. Og
slik blir mennesker hjulpet til å finne sin frelser.
Ala’s dagbok er et ukentlig kristent arabiskjordansk radioprogram på 15 minutter for ungdom.
Programmet sendes via en sterk AM sender
strategisk plassert i området - og på Internett.
Sammen med nettstedet www.aladiary.com
ønsker TWR å nå ut til de unge menneskene i
Jordan og i Midt-Østen generelt med budskapet
om Jesus Kristus. Via nettsidene er det mange med
forskjellig bakgrunn som tar kontakt. Her møter
de mennesker som lytter, forstår og gir dem
veiledning i forhold til blant annet kristen tro.

Nord-Afrika og Midt-Østen
P7 er engasjert i to kristne radioprogrammer i Nord-Afrika og Midt-Østen gjennom TWR.
I dette området bor det godt over 300 millioner mennesker og ca. halvparten regnes å være
under 18 år. Programmene som P7 støtter heter Do you know Him? og Ala’s dagbok . Do you know
Him? er et arabisktalende radioprogram hvor en ganske detaljert studerer Jesus Kristus, mens i
det jordansk-arabiske radioprogrammet Ala’s dagbok retter en seg spesielt mot de unge.
Tekst: Ole Andreas Wastvedt / Foto: Istockphoto

Denne regionen er preget av krig og stadige konflikter. Generelt sett er det også liten religionsfrihet
mange steder. Det finnes i flere av landene få eller
ingen kirker hvor en kan høre Guds Ord forkynt,
og de kristne møter ofte sterk forfølgelse. På grunn
av den sterke muslimske innflytelsen tror de fleste
ikke på Jesus som Guds Sønn. Mange har lært at han
er en av profetene, men bare en blant mange andre.
Det er også mange intellektuelle og følelsesmessige
barrierer som hindrer dem i å ta imot Jesus. Mange
6

har misoppfatninger av hva kristen tro er for noe,
og dette står i veien for og hindrer dem i å innse
at de kun kan oppnå fred med Gud når sannheten
om Jesus blir forkynt. Vårt store ønske er at menneskene i denne regionen skal få bli kjent med Jesus
som sin personlige frelser gjennom radioarbeidet.
Radio er tilgjengelig for over 90 % av befolkningen i Nord-Afrika og Midt-Østen. Og nesten 30%
har tilgang til Internett. AM-sendinger på radio er flittig lyttet til. Og ved at en kombinerer
radioprogrammer med streaming via Internett

Do you know Him? er det andre programmet vi
støtter. Og spørsmålet som blir stilt er: Kjenner
du Jesus Kristus? Også dette er et ukentlig radioprogram på 15 minutter. Programmet blir laget
for dem som søker etter sannheten, men som vet
lite eller ingenting om Jesus fra før, og som kan
være feilinformert om hva kristen tro egentlig
dreier seg om. Det blir gitt en grundig og klar
innføring i hvem Jesus virkelig er, og frelsen
blir gjort tilgjengelig for dem som søker ham.
Her er noen av tilbakemeldingene som er kommet
fra lytterne av programmene:
Jeg er glad for å bli deres venn. Mitt liv forandrer
seg, fordi jeg lytter til deres program, og lærer
hvordan jeg skal skinne for menneskene rundt meg,
skinne for og gjennom Jesus. - Nana fra Jordan -

Jeg ønsker å høre tilbake fra dere! Gjennom programmet deres får jeg hjelp med mange av
utfordringene i livet mitt. - Amani fra Egypt Programmet deres gjør en stor forskjell i livet mitt.
Jeg har en venn som jeg er veldig glad i, men han er
langt borte fra Gud, og han synes at de kristne er syke
mennesker. Jeg trenger deres hjelp og forbønn, og håper
dere kan støtte meg med kristen litteratur, slik at han
kan få lese. Jeg vil henvise ham til dere hvis han spør
flere spørsmål. Tusen hjertelig takk for hjelpen og Guds
velsignelse. - Nazik fra Syria Jeg kommer fra en muslimsk familie. Jeg ønsker virkelig
å vite hva kristendom er for noe. Jeg har lyttet til deres
programmer og liker det jeg hører. Vær så snill og hjelp
meg! - Murad fra Algeria Jeg håper jeg kan bli venn med dere, for dere lærer meg
mange ting som jeg ikke visste fra før eller har tenkt på
tidligere. - Ukjent fra Saudi Arabia -

FAKTA:
• TWR er i dag verdens største kristne radionettverk, og begynte med radiosendinger i
1954. I dag blir det sendt kristne programmer
på mer enn 200 forskjellige språk og dialekter,
som når mer enn 160 forskjellige land.
• TWR’s radioprogrammer til Nord-Afrika og
Midt-Østen dekker hele regionen, som inkluderer 20 land og ca 383 millioner mennesker.
Hver uke når en mennesker i regionen med
kristne programmer på deres eget språk.

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

Harvald Finans AS
Apotekergata 9
6004 Ålesund

Harvald
Finans AS
(3 etg)
Apotekergata 9
6004 Ålesund
Tel: +47 70 10 19 70
(3.etg)

Tlf: +47 70 10 19 70
Foto: Jo Michael

www.harvaldfinans.no

www.harvaldfinans.no
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Nyheter fra P7

Årsmøte, Bibelkurset 2013 og Vinterfestival på Hermon
ÅRSMØTE
I FORENINGEN KRISTEN RIKSRADIO
Onsdag 31. oktober ble årsmøtet for Foreningen
Kristen Riksradio avviklet i Frelsesarmeens
Hovedkvarter i Oslo. Dette er et viktig møte,
der status for arbeidet skal gjøres opp og det skal
gjøres nye veivalg. Årsmeldinger og regnskap
for 2010 og 2011 ble enstemmig vedtatt. P7 har
også de siste to årene opplevd vekst i arbeidet,
og driver i balanse - selv om den likvide
situasjonen til tider har vært stram.
Nytt styre ble valgt og har konstituert seg på
følgende måte: Jarle Haugland (styreleder),
Vilhelm Viksøy (nestleder), Odd Erik Eriksson
(styremedlem), Oddveig Molnes (styremedlem),
Ingvar Nevland (styremedlem) og Vigleik Brekke
(1. varamedlem). Som revisor ble KPMG v/ Elisabet
Ekberg gjenvalgt. Åge Nevland og Bjørn Gjellum
gikk ut av styret, etter å ha sittet i mange år. Også
Torgeir Hauge og Ingebjørg Berstad Torp gikk av
som varamedlemmer. Vi takker disse medarbeiderne, som har nedlagt et stort arbeid, og vi ønsker
Guds velsignelse over liv og tjeneste videre.
BIBELKURSET 2013
Også i 2013 blir det arrangert Bibelkurs på Sørlandet Folkehøyskole på Birkeland. Fra tirsdag 9. til
søndag 14. juli - altså i uke 28 - går et nytt Bibelkurs
av stabelen. Alt skal ligge til rette for en flott og
opplevelsesrik uke, tilrettelagt for hele familien.
Det blir bibelundervisning, evangeliske møter,
mye sang og musikk, godt fellesskap i møtesal og
matsal – pluss friluftsaktiviteter i sol og sommer.
Programmet er i ferd med å komme på plass.
Hovedtalere også dette året blir Johan Halsne,
Rune Ludviksen, Jan Øystein Persson og Johnn
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Hardang. Gode sangkrefter vil være med på
samlingene
gjennom
hele
uka.
Barnas
Bibelkurs blir ledet av en egen barnekomité
- og et erfarent ungdomsteam vil ta hånd om
tenåringsopplegget. Vi prøver å legge til rette
for rimelige priser, særlig med tanke på barneog tenåringsfamilier. Håpet er at ingen skal
være forhindret fra å reise på bibelkurs grunnet
økonomi.
Nærmere informasjon om Bibelkurset 2013 vil bli
lagt ut på følgende nettsider: www.p7.no og www.
bibelkurset.net. Ta gjerne kontakt med P7 allerede
nå for påmelding eller for å få tilsendt program!
VINTERFESTIVAL PÅ HERMON
For åttende gang på rad inviterer Hermon Høyfjellsenter til Vinterfestival – i samarbeid med P7.
Denne gangen er Vinterfestivalen lagt til først uka
rett etter påske, fra tirsdag 2. til søndag 7. april
2013. Mange kaller Vinterfestivalen for seniorenes
høydepunkt, og dette er ikke uten grunn. Opplegget
er skreddersydd for 55+, men passer selvsagt for
mennesker i alle aldrer. Komfortable og fine rom,
ny spisesal og nydelig mat, flotte muligheter både for
skiturer og spaserturer - og like fine muligheter for
badeaktiviteter innendørs i Hallingskarvet Fjellbad.
Men like viktig er god åndelige føde og et godt
kristent fellesskap. Johnn R Hardang vil være
husfar hele uka. Han har ansvaret for morgensamlinger i kapellet og alle kveldssamlingene i
peisestua. I 2012 satte vi rekord når det gjelder
antall gjester. Vi var over åtti deltakere på
Vinterfestivalen! La oss prøve å fylle alle sengeplassene også i 2013!
For spørsmål og påmelding: Kontakt Hermon
Høyfjellsenter - telefon 32 08 85 32.

Takk for gaven!
KAREN HARDANG - 90 ÅR
Karen Hardang på
Notodden fylte 90
år 4.oktober 2012,
og dagen ble feiret
sammen med venner og familie på
Ind remisjonens
Bedehus
på
Notodden.
Karen Hardang
har gjennom mange år støttet P7s arbeid,
både som forbeder og fast giver. Hun er
opprinnelig dansk, men har gjennom hele sitt
voksne liv vært aktiv i bedehusarbeidet på
Notodden. Hun har hatt et åpent og gjestfritt
hjem, og det er ikke få predikanter som de siste 60
årene har nytt godt av oppredd seng, veldekkede
bord og den gode samtalen. 90-åringen ønsket
ingen gaver til dagen, men om noen likevel ville
gi henne noe, kunne det være en pengegave til
noen av de misjonsprosjektene hun har hjerte
for. Av de nesten 11 000 kronene som ble gitt, er
kr 5 000,- overført som støtte til P7s TV-arbeid.
Vi sier hjertelig takk for gaven!
ELLEN YDSTEBØ - 50 ÅR
Torsdag 4. oktober 2012 fylte Ellen Ydstebø 50
år. Ellen er gift med Edvin, bosatt på Kvitsøy i
Rogaland. Hun er mor til Even, som i 2009 ga ut
cden Min sang om Jesus - en innspilling som ble
produsert i regi av P7, der overskuddet av salget
går til det internasjonale kristne radioarbeidet.
Akkurat dette er helt typisk, både for Ellen og
resten av familien. Ikke så mye oppmerksomhet på seg selv - men mye omsorg for andre!
Ellen ville at eventuelle gaver i forbindelse med
50-årsdagen kunne gå til P7s arbeid. Etter 50-årsdagen har vi mottatt en gave på kr 15 000,Vi vil takke for den flotte gaven - og for den omsorg og omtanke som ligger bak. Samtidig vil vi
også takke for et gjestfritt hjem på Kvitsøy, for all
oppmuntring vi har fått gjennom mange år
og for godt samarbeid på mange ulike arenaer.
Varm takk!

Se vårt TV-program
«God Søndag» på:

Canal Digital

Søndag kl. 11 - 12 og 17 - 18

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
Veldig fine andakter fra P7.
Godt å få med seg på morgenen:)
Reidun
Fantastisk forkynnelse av hr Hardang.
Jeg takker Jesus Kristus for alle
kvinner og menn som taler Bibelens
klare ord. De, hr Hardang gjør det
slik at jeg får ny og bredere innsikt i
Bibelens ord. Det er vidunderlig.
Torill
Tusen takk til Johnn Hardang! Jeg og
mannen min og vår lille sønn på
5 mnd hører på dere hver søndag.
Blir alltid beriket! Igjen tusen takk!
Målfrid
Følg P7 på Facebook, og
gi din tilbakemelding til oss!
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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 P7 sine program hele
døgnet på www.p7.no!

Oppmuntringer fra Irenes kjøkkenkrok
Bok av Irene Krokeide Alnes (med lydbok)
PRODUKT NR.: 3042 / PRIS: KR 225,-

Ordet oppmuntring består av ordet
“opp” og ordet “munter”. Det er akkurat det som skjer med oss når vi blir
oppmuntret. Vi kommer noen hakk
opp i mot og humør, og ser lysere på
livet. Hvorfor ikke bruke dagene til å
oppmuntre og glede hverandre?
Med denne boken ønsker Irene
Krokeide Alnes å oppmuntre til tro,
til bønn og til tjeneste. Til håp når alt
føles håpløst, og til glede på en ellers
tung dag. Dette er den tredje boken “Fra Irenes kjøkkenkrok”

Det store puslespillet
God Søndag på DVD

PRODUKT NR.: 9022 / PRIS: KR 300,-

I juli 2012 arrangerte Evangelisten sin
årlige Bibelkonferanse på Framnes i
Norheimsund. Denne programserien
inneholder to bibeltimer og et
kveldsmøte som Johnn R. Hardang
hadde ansvaret for under denne konferansen. Temaet for alle de tre samlingene er: Det store puslespillet. Skal
vi mennesker få klarhet i hvilken
plan Gud har for livet, må vi starte
som når vi skal lege puslespill: Vi
starter med rammen. Siden kan
vi prøve å få på plass alle de andre brikkene. Til slutt blir kaoset av brikker til et vakkert bilde.
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God Søndag
Ukentlig TV-program som
sendes på Frikanalen og
Kanal 10 Norge
Vindu mot Livet
med Johnn Hardang
Bibelundervisning
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

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

Konsert - Evangeliske
sanger på Sunnmøre

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 Evangeliske sanger på Sunnmøre på DVD,
boken O Store Gud, eller programserien Steinene taler på CD.
Ja, jeg ønsker 28 % skattefradrag på mine gaver.

Bok

O STORE GUD

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!

Vindu mot
Livet på CD

STEINENE
TALER

Svarkupongen sendes til:
P7, Skjenet 2, 5353 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.:

Kristen pop musikk på web
24/7 Webradio

STED/DATO:

Våre radioprogrammer
sendes på lokalradioer
over hele landet.

KID (fylles ut av P7)

dagen i måneden.

UNDERSKRIFT:
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Husk å melde adresseendring til oss!
Telefon: 56 32 17 01
giver@p7.no

Returadresse:
P7 Kristen Riksradio
Skjenet 2, N-5353 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.salemsandefjord.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				
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 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

