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– Det har ofte vært
vanskelig å forstå
Gud, men helt umulig
å avskrive han.
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Leder
Jarle Haugland - styreleder

Vi vil dele evangeliet
der mennesker er
21. juni var det slutt på å kunne høre NRK på FM her i Bergen. Det
samme gjaldt andre fylker på Vest- og Sørlandet, og snart blir det
også stille fra de kommersielle kanalene. Nå er det bare seks fylker
igjen før den enorme omleggingen fra FM til DAB+ er gjort for de
største radiokanalene.
Hva da med P7? Vår hovedtanke er at vi ønsker å dele evangeliet
der mennesker er. Kanskje ville vi ikke valgt DAB+ som teknologi
om det var opp til oss. Men nå er det engang slik at det er Stortinget
som har bestemt en slik omlegging, noe som vil føre til at majoriteten av radiolytterne kommer til å gå over på DAB+. Derfor har
P7 vært opptatt av at også på DAB-nettet må det frigjørende budskapet om Jesus bli hørt.
I Bergen og Oslo har vi vært på DAB-lufta en stund, og vi søker
hele tiden etter nye steder å formidle programmene vi produserer.
Her søker vi primært samarbeid med andre aktører, samtidig som
vi om nødvendig tar ansvar for å få opp en kristen kanal i områder
der ikke andre er.
Vår drivkraft er ikke å bli størst mulig, men å nå lengst mulig
ut med evangeliet. Hvorfor? Fordi vi tror både på alvoret og det
frigjørende i at Jesus er veien, sannheten og livet. Og at mennesker
er fortapt uten ham. Derfor må vi gjøre det vi kan for å vise mennesker veien til Jesus, og endringen til DAB+ har åpnet nye muligheter til dette.
Samtidig er vi avhengig av å gå der Gud ønsker, i hans kraft og
med hans kjærlighet. Be gjerne om visdom og ledelse i arbeidet
– og om at mennesker som hører programmene fra P7 må få et
livsforvandlende møte med Jesus.
Takk at du er med i arbeidet!

Balanse
Av og til opplever vi at vi er slitne av det arbeidet
vi gjør for Guds rike. Det er naturlig. Vi er skapt i
Guds bilde, i Hans liknelse. Da Gud skapte jorden
arbeidet han i seks dager, så hvilte han. Det må vi
også gjøre.
Hviledagen blir av mange betraktet lovisk. Da noen
av Jesu disipler på vei gjennom åkeren plukket noen
kornaks for å ha litt snacks, ble de lovkyndige opprørte. Slikt var arbeid. Jesu svar var at hviledagen
er til for mennesket og ikke omvendt. Det er flere
grøfter å falle i også når det gjelder hvordan vi forholder oss til hviledagen.

“Gud vil du skal ta
vare på deg selv.
Hviledagen er et
Gudgitt privilegium,
ikke et krav”

Vi kan bli som de lovkyndige
på Jesu tid og se den som et
krav. Det blir det lite hvile av.
Da gremmes vi over naboer
og venner som ikke tolker
dette på samme måte som
oss selv. I stedet for å hvile, tar vi på oss rollen som
Guds politi. I tillegg nekter vi oss selv å gjøre ting
som gir oss energi fordi vi er redde for at det skal
være arbeid.
Vi kan også falle i den motsatte grøften. Da Jesus sa
at hviledagen er til for mennesket og ikke omvendt,
var ikke det ment som et frislipp av alt. Som med
alle andre av Guds forordninger, er også hviledagen
et av Guds tiltak for at vi skal ha det godt. Gud ser
at vi trenger en god balanse mellom arbeid og hvile.
Derfor skal du ikke bruke søndagen som en vanlig
dag.

Andakt av Kenneth Hjortland
Men hviledagen har også en annen dimensjon; den
er en god anledning til å tilbringe tid med Gud. I en
travel hverdag kan vi ofte miste fokus på relasjonen
til Gud. Vi ser alt som må gjøres, og tiden strekker
liksom ikke til. Da er det vanskelig å sette seg ned i
stillhet over en åpen Bibel.
Hold dere ikke borte når menigheten samles, skriver
forfatteren av Hebreerbrevet. Det er god bruk av
hviledagen å komme sammen og feire gudstjenesten. Hvorfor det, spør du kanskje.
Les hva som står i vers 24 og 25 i Hebr. 10: “La oss
ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til
kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss
borte når menigheten vår samles, som noen har for vane.
La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer
som dere ser at dagen nærmer seg.“
Så hvor vil jeg med dette? Jo: Gud elsker deg. Han
vil at du skal ta vare på deg selv. Det gjør du ved
å sørge for en god balanse mellom arbeid og hvile.
Det gjør du ved å se hviledagen som et Gudgitt
privilegium og ikke som et krav. Det gjør du ved å
sørge for at din relasjon til Gud og kristne søsken
er god. Det gjør du ved å spre oppmuntring og gode
ord til din nabo, selv om han ikke tilbringer hviledagen på samme måte som deg.
God sommer!

Om du har som jobb å fiske, skal du med god samvittighet ta deg fri fra fisket den 7. dagen. Om du
sitter på kontor hele uken, kan du med god samvittighet ta deg en fisketur på hviledagen din.
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Arne Edvard
Meling
Den nye stemmen i P7 TV

Tekst: Johnn Hardang.
Bilde: Brit Rønningen, ImF MEdia

Velkommen til et nytt program i serien «Sanger til
glede». Navnet mitt er Arne Edvard Meling. Det er jeg
som skal være programleder for dette programmet.
Velkommen!

og det er sikkert riktig. Jeg har en flott kone. Vi har
fem barn - fire døtre og en sønn. De er voksne nå og
har flyttet ut. Så har vi fire barnebarn, foreløpig. Vi
har bodd flere steder i landet, men nå i 27 år på Askøy.

*****

*****

– Gi oss kortversjonen av hva du har holdt på med i livet.
– Når det gjelder skolegang, gikk jeg både på handelskole, Framnes Folkehøgskole og Bibelskolen i Staffeldstgate i Oslo. Der gikk jeg forresten ett år sammen med deg, Johnn. Når det gjelder arbeid, har jeg
gjort litt forskjellig: Et år i bank, et år som portør på
sykehus, to år som klokker og menighetssekretær
på Avaldsnes - og etter det kommunalt ansatt. Først
i 12 år i teknisk etat på Karmøy, fem år som kirkeverge i Birkenes og så på Askøy fra 1990 – seks år
som kirkeverge og tretten år som økonomirådgiver. Siden 2009 har jeg vært uføretrygdet.

– Arne Edvard Meling, hvem er du egentlig?
– Jeg er 64 år gammel, født 20. august 1952 i Haugesund. Men jeg liker best å kalle meg Haugalending – jeg bodde sytten år på Karmøy og sytten år
i Haugesund.
– Min kone heter Harriet og kommer fra Torvastad
på Karmøy. Folk sier at jeg ofte snakker om Harriet,

– Hva med din åndelige reise og ditt kristne engasjement?
– Jeg har vært en kristen hele livet. Jeg vokste opp
i et hjem der misjonstjeneste sto sentralt. Far var
både emissær og kretssekretær i Den Indre Sjømannsmisjon. Ellers vil jeg kalle meg selv «gladkristen», og jeg tror begrepet «konservativ karismatiker» passer godt på meg.

Det er lørdag. Klokken er halv åtte om kvelden.
Og slik lyder det når du skrur på Kanal 10 Norge.
Foran deg på skjermen ser du to voksne karer –
godt voksne, vil noen si – Arne Edvard Meling og
Johnn Hardang. Den siste radio og tv pastor i P7.
Den første programleder for tv-serien Sanger til
glede. Sistnevnte godt kjent i P7 sammenhengen.
Den første et mer ubeskrevet blad.
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ARNE EDVARD MELING:
• 64 år
• Gift med Harriet
• 5 barn, 4 barnebarn
• Bor på Askøy, Hordaland
• Programleder i Sanger til glede

– Jeg har vært aktiv i Den Indre Sjømannsmisjon,
både som sangevangelist og kretssekretær. Jeg var
med som veileder i OASE-bevegelsen i ti år. Og
jeg har vært aktivt med i Indremisjonsforbundets
Finnmarksarbeid og i flere år samarbeidet med
Roald Evensen. Jeg har mitt åndelige hjem i Kleppe
Bedehus, et NLM-bedehus på Askøy. Ellers svarer
jeg som regel ja til alle når de spør meg om en tjeneste.
– Du ble uføretrygdet i 2009. Dermed vet du noe om hva
det er å være syk?
– Ja, det gjør jeg. Jeg har fem eller seks forskjellige
diagnoser. Men det er nok de psykiske utfordringene som har vært de tøffeste, både for meg og mine
nærmeste. Her har ikke minst min kone Harriet
vært en fantastisk medvandrer.
– Hva har dette gjort med ditt forhold til Gud?
– Jeg har aldri tvilt på Gud. Og aldri følt meg forlatt
av Gud. Aldri! Men jeg har ofte hatt det tøft. Og likevel, hver gang jeg følte jeg sto på stupet så kom Gud.
Slik har jeg opplevd det. Det har ofte vært vanskelig
å forstå Gud, men helt umulig å avskrive han.

– Hva med P7? Hvordan ble du kjent med dette arbeidet?
– Jeg har lenge kjent til P7. I mange år hørte jeg mye
på P7s musikkradio. Og jeg visste også at du, Johnn,
jobbet i P7. Men det er de siste årene jeg virkelig
har lært dette arbeidet å kjenne. Et fantastisk viktig
arbeid! Det kristne radio- og tv-arbeidet når mennesker som verken kirke eller bedehus når fram til.
Og den muligheten må vi bruke for alt den er verdt.
– Da NRK-monopolet forsvant på begynnelsen av
1980-tallet, engasjerte jeg meg litt på radio. Jeg var
med på et kurs for programledere og litt på Radio
102 i Haugesund. Men siden har dette ligget i dvale
– helt til de siste få årene.
– Hvorfor tok du kontakt med P7 og stilte deg til tjeneste?
– Jeg gjorde det fordi Gud kalte meg til det. Jeg visste noe om din interesse, Johnn, for de evangeliske
sanger og historien bak disse sangene. Jeg kjente
til radioprogrammer og bøkene. Og så tenkte jeg:
Kan ikke dette også brukes på tv? Jeg tok kontakt
med deg etter en bibeltime på Askøy. Fjorten dager
senere møttes vi på kontoret ditt på P7 Mediesenter. Og så var vi i gang.
– Resultatet ble “Sanger til glede”?
– Ja, i disse dager avslutter vi arbeidet med sesong 2,
som skal sendes på tv til høsten på Kanal 10 Norge,
kanskje også på Frikanalen. Det betyr at vi nå har
laget to fulle sesonger, hver på tolv programmer.
Og så en Sanger til glede - Spesial, for advent, jul og
nyttår. Det blir til sammen tretti programmer på
hver en halv time. Arbeidskrevende, men utrolig
spennende. Særlig Sanger til glede - Spesial ble bra,
synes jeg.
– Og skulle jeg sette ord på en drøm – ja, så måtte
det være at vi fikk laget både en og to sesonger til!
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Pedrito
el Pulpo
Bringer håp og evangeliet
til barn i fattige Venezuela.
Tekst og FOTO: Kenneth hjortland

P7 har i en årrekke støttet medie- og misjonsarbeidet i Venezuela. Et av våre hjertebarn er arbeidet med
«Pedrito el Pulpo» På norsk oversetter vi det av og til
med Petter Blekksprut. Dette er en dukke som brukes i
undervisningsarbeidet. Teamene våre har god inngang
i skoler over hele landet hvor de får undervisningstid
og kan dele evangeliet om Jesus. Da deler de gjerne ut
små gaver til barna; en notatblokk, blyant og viskelær,
og kanskje noen fargestifter.
I det siste nyhetsbrevet fra Venezuela forstår vi for alvor at de har en helt annen hverdag enn vår. Teamet
reiste for noen dager siden til en landsby litt utenfor
allfarvei. Da la de igjen smågavene hjemme og tok med
seg havregrøt og melk i stedet. Barna i landsbyen sulter,
slik de gjør i store deler av landet for tiden.
– Det er stort å få bringe håp og glede til disse barna
som har det så vanskelig, sier en i teamet.
Et annet vitnesbyrd forteller at teamet var i et slumområde. Her samlet de rundt to hundre barn inne
på en basketballbane. De fortalte de gode nyhetene
om Jesus, ved hjelp av dukken Pedrito el Pulpo. Rundt
banen sto en del ungdommer. Dette er mennesker med
6

store sosiale utfordringer, og teamet så at de fleste var
bevæpnede gjengmedlemmer. På tross av dette var
teamet frimodige og evangeliet ble forkynt. Etterpå
kom en av ungdommene bort til dem og spurte om han
kunne få lære å bruke dukken til buktaling slik teamet
hadde gjort. Teamet kunne da hjelpe ham til å finne en
kirke i området som hadde en ungdomsgruppe som
drev med drama.
På radioen er det stort fokus på å arbeide for å hjelpe
mennesker til å håndtere den vanskelige situasjonen i
landet. Hovedbudskapet er at menneskene må stole mer
på Gud, dele med hverandre og leve i kjærlighet. Det er
vanskelig i et land som drives mot anarki, i mangel på
sunn politisk ledelse, og uten selv de mest elementære
ressurser tllgjengelig.
Følgende historie deles til inspirasjon og oppmuntring:
En kvinne, la oss kalle henne Louisa, hørte tilfeldig
på radioen en dag. Hun hørte en pastor som underviste om Gud som kjærlig far, en far som ønsker å hjelpe
sine barn, og som ser hver enkelt. Dette talte veldig
til henne, og hun ble nysgjerrig. Hun fortsatte å lytte
til kanalen i dagene og ukene som fulgte. Etter hvert
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ble hun så nysgjerrig at hun fant en gammel bibel, og
ville lære mer. Problemet var at hun aldri hadde tatt
i en bibel før, og hun visste ikke hva hun skulle lese,
eller hvordan bibelen er bygget opp. Heldigvis fant
hun «Veien gjennom Bibelen» på kanalen. Ved hjelp
av bibelgjennomgangen kom hun i gang med bibellesing. Da hun skrev brevet til radiokanalen, hadde hun
funnet en lokal kirke, var klar til å døpes, og hadde fått
hjelp av pastor og medlemmer i kirken til å få orden på
et problematisk familieliv. Hennes bønn til medarbeiderne i radioen var at de måtte være med i bønn for
ektemannen som ennå ikke hadde tatt i mot Jesus.
På tross av de store sosiale og økonomiske problemene
i landet, opplever teamet at mulighetene er store. Dører
er vidåpne for evangeliet, og de opplever at Gud er med.

Evangelisten, Framnes
Bibelkonferansen
Birkeland, Aust-Agder
Bibelkurset 2017
Storefjell, Golsfjellet
Over 60-arrangement
Håvik, Bømlo
Formiddagstreff
Tabernaklet, Bergen
Formiddagstreff
Sævelandsvik, Karmøy
Bibelhelg

07.

Syltøy, Sotra – Bibelkveld

12.-14.

Os, Hordaland – Fellesmøter

15.-17.

Gran, Hadeland – Bibelkveld

19.

Centralkirken, Bergen
Formiddagstreff

22.-25.

Florø – Fellesmøter

29.-01.

Hermon Høyfjellsenter
Bibel- og friluftshelg

FAKTA TWR:
• Trans World Radio (TWR) er i dag verdens
største kristne radionettverk, og begynte
med radiosendinger i 1954. I dag blir det sendt
kristne programmer på mer enn 230 forskjellige språk og dialekter til 160 forskjellige land.
• P7 ønsker at minst 10 % av alle inntektene
skal være støtte til det internasjonale kristne
radioarbeidet som TWR driver.
• Prosjektene som i 2017 får støtte fra P7 er:
Hellas, Italia, Venezuela, Nord-Afrika, MidtØsten, og Tadsjikistan.

Vi i P7 er stolte av å være med i dette arbeidet. Vi har
noen egne givere i Norge som øremerker sine givermidler til dette arbeidet, og en del av vår tiende fordeles
til Venezuela. Et av Indremisjonsforbundets leirsteder;
Fjell-Ly i Fjell kommune, bruker Pedrito el Pulpo i undervisning og samler inn midler jevnlig.
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Nytt fra P7
PERSONALSITUASJONEN

P7 Kristen Riksradio har hatt en jevn og stille vekst.
Det gjelder både rekkevidde og omsetning. Dette får
også konsekvenser for personalsituasjonen.
Styret i P7 Kristen Riksradio ansatte i sitt møte torsdag 1. juni Kenneth Hjortland som ny daglig leder fra
1. august 2017. Han begynte i P7 som administrasjonsleder 1. mars 2016, og får altså nå et utvidet ansvarsområde som P7s nye leder. Bakgrunnen for dette var
en henvendelse fra Johnn Hardang som siden oktober
2005 både har vært radiopastor og daglig leder i P7.
Han ønsker nå å bli løst fra det daglige ansvaret for P7,
for å bruke enda mere tid på forkynnelse og reisetjeneste. Johnn Hardang blir nå radio- og tv-pastor i P7, og
skal konsentrere seg om fire hovedoppgaver:
Radioproduksjon, tv-produksjon, reisetjeneste i
Norge og ansvarlig for P7s internasjonale arbeid.
Han vil fortsatt møte fast i P7s styre.
Marit Hauge, som jobber i 25 % stilling i P7, har fortsatt en uavklart helsesituasjon. Hun har i flere år slitt
med alvorlig kreft, men står fortsatt på i P7 så mye
som hun bare orker.
Vi anbefaler hele P7s personale til daglig forbønn.

DAB+

P7 Kristen Riksradio er på full fart inn på den nye
DAB+ plattformen. Vi har egne radiokanaler på
DAB og DAB+ i Bergen Hordaland, Oslo/Akershus
og Trøndelag/Trondheim. I tillegg har vi de siste
månedene vært i kontakt med kristne radioaktører
i andre områder om et samarbeid på DAB+. Dette
har ført til at vi i løpet av noen måneder kommer på
DAB+ både i Vestfold og Telemark, i samarbeid med
Mediagruppen Vestfold og Mediagruppen Grenland.
I Aust Agder og Vest Agder vil vi fortsatt levere våre
programserier til Misjonsradioen Grimstad og Gimra
i Kristiansand, som starter egne DAB+ kanaler i sine
respektive hjemfylker. Og vi leverer allerede våre
programserier til Radio Sørvest, og dekker på denne
måten også store deler av Rogaland.
P7 Kristen Riksradio ble stiftet med en målsetning
om å bli en kristen riksradio. Dette har vi aldri lykkes
helt med. Men med den nye satsingen på DAB+ er vi i
dag nærmere denne målsetningen enn noen gang før.
Dette er et stort bønnemne og et stort takkeemne.
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TWR

P7 Kristen Riksradio har i vår deltatt på to store radiokonferanser i regi av Trans World Radio (TWR).
21.–24. mars deltok Rannveig Camilla Møller, Johnn
Hardang og Kenneth Hjortland på TWR Europas
årlige radiokonferanse i Bratislava. Konferansen er
viktig med tanke på informasjon, kompetanseheving
og nettverksbygging. Det ble også signert ny samarbeidsavtale med TWR Europa for årene 2017-2020.
27.–31. mars deltok Olav Hardang, teknisk ansvarlig i
P7, på TWRs konferanse for Sør- og Mellom-Amerika. Konferansen var lagt til TWRs hovedkvarter i
North Carolina USA. Det er tredje gangen P7 er representert på denne konferansen, som er blitt en viktig
arena for P7 i regionen. Sør-Amerika er det området
der P7 har hatt den sterkeste økningen i sitt internasjonale radioengasjement. I tillegg til vårt engasjement
i Venezuela, Paraguay og Bolivia, er Argentina og
Mexico på veg inn som nye samarbeidspartnere.
Ellers har P7 Kristen Riksradio invitert våre samarbeidspartner i Sør-Europa til Norge 9.–12. oktober.
Her vil både Hellas, Italia, Spania, Portugal og Frankrike være representert, sammen med representanter
fra TWR Europa. Vi gleder oss til å være vertskap for
denne konferansen, og videreutvikle vårt samarbeid
både med Hellas, Italia og de andre partnerne.

HERMON HØYFJELLSENTER

Denne våren har vi hatt tre arrangementer på Hermon:
Vinterfestival 1 gikk av stabelen 12.–17. mars, med
buss fra Østfold. Det var drøyt 60 gjester til stede, og
det ble gitt kr 14 250 til P7s arbeid. Radiopastor Johnn
Hardang var med hele uka.
Vinterfestival 2 ble gjennomført 26.–31. mars, med
buss fra Bergen/Hordaland. Knapt 70 gjester var på
plass, med radiopastor Johnn Hardang som leder. Det
ble gitt kr 16 000 til P7.
Glad Sang Uka 2017 var lagt til uka etter pinse, 6.–11.
juni. Det var stor oppslutning og lange ventelister: 110
gjester fikk plass på Hermon. Glad Sang teamet besto av Marit Hauge, Irene Krokeide Alnes, Ole Abel
Sveen og Johnn Hardang. Det ble en uke med mye latter, flott sang og musikk, sterk forkynnelse og et åpent
og fint fellesskap. Takknemligheten kom blant annet
til uttrykk i en gave til P7 på kr 32 300.

Tilbakemeldinger
Følg oss på Facebook! – www.facebook.com/pesju

Bibel og Friluftshelg 29. sept–1. okt er neste post på
programmet. Dette er et samarbeid mellom P7 og
Bladet Evangelisten. Talere i år er Kurt Urhaug og
Johnn Hardang. Rune Ludvigsen og Marit Hauge er
med som sangere, og vi får også besøk av Annbjørg
Helland Sævareid som vil lese egne dikt. Det er i
skrivende stund 110 påmeldte, men vi har enda noen
ledige hytter i Skibyen. Ta kontakt for informasjon og
påmelding – enten til P7 eller Bladet Evangelisten.

LAKSJON

«Laksjon» er P7s kvartalsvise innsamling på radio.
Fire timer søndag formiddag, fra kl 10 til 14, har vi
levende sending med gjester på radio, og gir våre lyttere muligheten til å ringe inn sin gave til P7s radioarbeid. Vi registrerer alle givere og trekker ut tjue vinnere av ti røkte laksesider og ti andre gevinster.
* 5. februar kom det inn kr 41 500 på laksjonen.
* 28. mai satte vi rekord: 60 500 ble gitt til P7.
Hovedtyngden av dem som ringer inn, kommer fra
Hordaland, men Oslo og Akershus viser en fin økning. Nå venter vi på at også trønderne skal slutte seg
til. Varm takk for flotte Laksjons-gaver!

Hjertevarm takk for forkynnelsen i God søndag i
dag, og også de daglige andaktene på Kanal 7.
Solveig
Takker for et godt arbeid. Etter flere år i distriktsNorge med tidvis sparsom tilgang til møter
og andakter, har møtene på RiksTV betydd mye
for oss! 
Kjartan

VI BEKLAGER
I mai sendte vi ut et brev til alle våre venner og
støttespillere, med tanke på å styrke P7s radioog tv-arbeid. I brevet kom vi i skade for å bruke
et av P7s bankkontonummer som ikke korresponderer med det KID-nummeret som var ført
opp. Dette gjorde at mange fikk opp en melding
i nettbanken som sa: “Ugyldig...”
Vi beklager dette så mye! Men bruker du følgende bankkontonummer – 3000.13.01167 - vil
KID-nummeret bli akseptert. Bare prøv!
Og synes du at «Evangeliseringsgaven» kom litt
tett på P7 Magasinet, så lar du bare bladet ligge
litt før du også benytter denne giroen.

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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Butikk

Produktene kan
bestilles i vår nettbutikk:
www.p7.no/butikk
på e-post: butikk@p7.no
eller på tlf: +47 56 32 17 01
Lytt til eller se P7 sine
program hele døgnet
på www.p7.no!

Ingen glemt – Dekket av nåde
Musikk-CD av Kathrine og Per Tveten

PRODUKT NR.: 2007 – 2010 - pris pr stk: 150,-

Mange av våre venner er glad i
sangen til Kathrine og Per Tveten.
Etter at de i 2016 kom med platen
“Ingen glemt” har vi fått
spørsmål etter deres
tidligere plater.

Vindu mot Livet
med Johnn Hardang
Bibelundervisning

P7 har nå fått trykket
opp et begreset opplag
av to tidligere utgivelser, og disse er for salg så
lenge lageret rekker.
kr 150,- per CD

Veien gjennom Bibelen
med Åge Nevland/
Øivind Brakvatne
Bibelgjennomgang

GOD SØNDAG - møteopptak

Mulighetenes Gud, 5 bibeltimer - Guds øyesten, 4 bibeltimer
PRODUKT NR.: 9052 / 9023 – DVD: 500,- / 400,- CD 250,- / 200,-

Siktemålet med Mulighetenes Gud,
er å vise at han er nettopp
dette, uansett hvilken situasjon vi mennesker er i. Våre
begrensninger setter ingen
grenser for Gud.
Guds øyesten; om Israel -–
slik det var, slik det er, slik
det blir. Bibeltimene vil gi
god kunnskap om Israels historie, fra
Abraham og fram til i dag.

Alt du har sett på God søndag, kan kjøpes hos oss
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God Søndag
Ukentlig TV-program som
sendes på Internett, Frikanalen og Kanal 10 Norge

Irenes kvarter
med Irene Krokeide Alnes

Nistepakka
Korte andakter
Forskjellige andaktsholdere
Sanger vi aldri glemmer
med Johnn Hardang
Ukentlig radioprogram om
historien bak forskjellige
kristne sanger og salmer
Sanger til glede
er en TV-serie med utgangspunkt i Johnn Hardangs bok
Stor er din trofasthet.
Barneprogram
Kamilla og Tyven, Den usynlige vennen, Pelle og de to
hanskene, Adrians hemmelighet, Ekornløven, Mannen
med arret og Gud og jeg er
venner.
Programmene er basert på
bøker av Kari Vinje

Svarkupong:
God Søndag på DVD

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.

Den Hellige Ånd i mitt liv

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 i ruten ved den gaven du velger i kolonnen til høyre.
Ja, jeg ønsker skattefradrag på mine gaver.

CD

Rune Ludvigsen:
Glad jeg svarte ja

Mitt personnr. er:
Maksimalt fradragsbeløp er 30 000 kr/år. 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!

CD Serie:

Åndelig førstehjelp - Irene
Krokeide Alnes

Svarkupongen sendes til:
P7 Kristen Riksradio,
Idrettsvegen 10, 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.)

dagen i måneden.

Jeg ønsker at min faste givertjeneste skal godskrives P7 Kystradioen, lokalradioen i Hordaland
Jeg har gjort meg kjent med
avtalevilkårene for AvtaleGiro
(www.p7.no/pdf/avtalegiro.pdf)

Belast kontonr.:
STED/DATO:

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
Idrettsvegen 10, N-5353 STRAUME

Her kan du lytte til P7 Kristen Riksradio
Radio				Sted				Internett
Drangedal Nærradio		
Drangedal
Gimlekollen Radio		Kristiansand			www.gimra.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
P7 Kystradioen			
Bergen, Midt- og Nord-Hordland www.kystradioen.no
P7 Kristen Riksradio		
Oslo og Akershus, DAB+		
www.kystradioen.no
P7 Kristen Riksradio		
Trøndelag, DAB			
www.kystradioen.no
Mediagruppen Grenland		
Skien, Bamble, Porsgrunn		
www.radiogrenland.no
NOREA Radio Oslo		Oslo				www.norea.no
Radio DSF 			
Midt-Finnmark, Tana, Vadsø
www.radiodsf.no
Radio Evje			Evje				www.nlm.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 Vest-Telemark		
Vinje, Tokke, Fyresdal		
www.radiovt.no
Radio Sunnmøre 			Ålesund				radiosunnmore.no
Radio Stryn 			Stryn				www.fjordingen.no
Radio Sørvest			Stavanger			radiosorvest.no
Radio Øst 			Østfold				www.radio-ost.no
Du finner oss på
DAB-nettet med
egne sendinger i
Bergen, Oslo og
Trondheim

Se vårt TV-program «God Søndag» på:
&

Du kan alltid lytte til våre programmer på:

p7.no - når og hvor du vil
Vi har fått VIPPS
Søk opp:
P7 gave: 102858

