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Siden 1980 har evangeliet blitt forkynt gjennom lufta 

til nye landsbyer nordøst i India. Færre lytter til ra-

dio, men flere må få høre. Hvordan løser vi det? 

«Jesusfilmen» oversatt til lokalspråket 

Utrustning av ledere  

Landsbybesøk 
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Kjære alle dere på Skjernøya!  

India byr på store variasjoner. Staten Jharkhand, hvor jeg jobber, er den 

med størst andel illitterære, mest fattigdom og flest utstøtte folkeslag.  

Det er snarere en mulighet enn et hinder for Lucia og de 15 andre an-

satte ved Radio Dumka. NELC Recording Studio, for mange bedre kjent 

som Radio Dumka, er ikke kun radio i den for stand dere kjenner det. 

Siden 1980 har studioet hatt øye for å bringe evangeliet til landsbyer og 

mennesker som ikke før har hatt tilgang på det.  

Parallelt med å produsere opptak for sending, har de en stab som kjører 

allfarvei og jungel rundt for å finne unådde landsbyer. Der hvor de blir 

tatt i mot, dannes bønne- og bibelgrupper og deretter menighetsfelles-

skap. Flere steder har mennesker blitt helbredet og siden kommet til 

tro. I tillegg hender det at noen ringer etter å ha hørt dem på radioen, 

og ber dem sende noen som kan lære dem mer om det de har hørt. 

På fredag snakket jeg med radiosjef Lucia om situasjonen. Hun fortalte 

om flere familier som skal døpes de kommende ukene.  

— Det forandrer landsbyene! Blant familiene som skal døpes, endres 

livsstilen ofte fullstendig. Mennene har ofte store drikkeproblemer og 

ingen jobb. Etter å ha smakt det nye livet, begynner de å jobbe i lands-

byen, og får råd til å fikse huset og sende barna på skolen, sier Lucia 

med et stort smil. Hun er selv santalkvinne, og vet hva hun snakker om. 

 

— Det gir familien et sosialt løft, kvinnene 

får et fellesskap, og ikke minst barna håp om 

en fremtid. Oppfølgingsteamet følger jevnlig 

med frem til  noen i landsbyen er i stand til å 

ta ansvar for menigheten, fortsetter hun. 

Utfordringen nå er forbudet mot forkynnelse i India. Det medfører at det må 

jobbes strategisk for ikke å havne i et uføre. Radiosjefen er ikke bekymret for 

fremtiden, men møter likevel på utfordringer: 

— For 2017 er planen derfor å trappe opp arbeidet med styrking av kristne i 

de landsbyene hvor det allerede finnes. Det gjøres med oppfølgingsteam som 

kjører store avstander med utstyr for undervisning og ledertrening.  

Ettersom ikke mange lytter på radio lenger, skal de i år spille inn forkynnelse, 

lovsang og undervisning om blant annet rus, helse og miljø på SD-kort som 

teamene kan ha med seg til landsbyene. I tillegg skal Jesus-filmen, som nylig 

er oversatt til  santali, vises. Alt dette krever utstyr de i dag ikke har. Derfor 

er det en konkret utfordring til dere. Ved å støtte Radio Dumka, om så med 

deler av gavene, vil det i denne omgang gå direkte til følgende: 

- SD-kortlesere, bærbare datamaskiner og prosjektor 

- Ledertreningskurs for innbyggere som ønsker å ta ledertjeneste i landsbyen 

All mulig lykke til og velsignelse over arbeidet! Godt valg! 

Hilsen Stein Ole - direkte fra India 

Engasjert kvinne med stort hjerte 

Radiosjef  og teolog 

Lucia Tudu 

NELC Recording studio har siden 1980 vært eid av den lutherske kirken i India, med sine  

røtter tilbake til Lars O. Skrefsrud og pionérmisjonærene i Santalmisjonen for 150 år siden. 

Santalene er en utstøtt folkegruppe på 8 millioner mennesker. Mange i landsbyene snakker 

kun santali. Derfor er det få andre som kan gi dem evangeliet på deres språk. 


