
– Det har hendt at jeg har tatt til 
tårene, sier rullestolbruker Anne Berit 
Halås på Vestnes. Hun er opprørt over 
mye som blir sendt på Visjon Norge. 

Per Ove AArseth

Anne Berit Halås (45), som har vært avhengig 
av rullestol siden 1999, og mannen Arild Ove 
(43) har sagt ja til å fortelle hvordan sendinger 
fra Visjon Norge har virket på dem. 

Nyresvikt gjør at Anne Berit trenger dialyse 
tre ganger i uken. De siste årene før hun havnet 
i rullestol, måtte hun bruke krykker. Hun har 
vært sjuk siden hun var fem år.

– Midt i sjukdommen hviler jeg i troen, og jeg 
får kjenne Guds omsorg hver eneste dag. Men 
jeg føler at Visjon Norge plukker dette fra meg. 
For holdningen i svært mye der er at en kristen 
ikke skal være sjuk, og at Gud ikke tillater at det 
skjer noe vondt med meg, sier Anne Berit.

– At kristne kan være trygge og oppleve Guds 
omsorg i situasjoner som den Anne Berit er i, 
passer dårlig i Visjon Norges setting. For virk-
somhetens basis går ut på å tilby både frelse og 
helbredelse til alle, tilføyer Arild Ove.

Kan bli åndelig forvirret
Som kretsleder i Indremisjonsforbundet har han 
prøvd å følge litt med på Visjon Norge gjennom 
flere år, for å kunne rettlede folk som spør hvor-
dan de bør forholde seg. 

– På bedehusene har det vært vektlagt at til-
hørere skal kjenne seg trygge på at det som for-
kynnes er sunt og godt. Men Visjon Norge sen-
der sunt og usunt om hverandre, sier han.

– Forstår dere kristne som bruker mye tid på 
denne kanalen?            

– Mange steder i landet går det lang tid mel-
lom hver gang det er kristne møter. I lys av det, 
kan jeg skjønne at noen vil oppleve Visjon Nor-
ge som et godt tilbud. Men da mener jeg det er 
nødvendig å velge det beste, omtrent som vi gjør 
på NRK og TV2. Uten en slik sortering, vil du 
få så mange inntrykk at det er usikkert hva du 
sitter igjen med, svarer Anne Berit. 

– Det er nok fare for at en vil senke kravene 
når en sitter i sin egen stue. En ville ikke gått på 
et tilsvarende møte, men ser det på tv. Bruker 
du mye tid på denne kanalen, risikerer du å bli 
åndelig forvirret, også i sentrale trosspørsmål, 
mener Arild Ove. 

– Gud tillater at jeg er sjuk
Anne Berit og Arild Ove har fått visshet om at 

det er Herren som tillater at hun er sjuk. Og de 
opplever at den erkjennelsen har gitt dem fred.

– Jeg tror Gud har sin vilje og vei, og i mitt 
tilfelle innbefatter det at jeg er sjuk. Om det ikke 
er Gud som tillater sjukdommen i livet mitt, 
hvem er det da som styrer, spør Anne Berit i rul-
lestolen.

– I sommer, fortsetter hun, – sa en amerikansk 
predikant på Visjon Norge at en som får vite av 
legen at han eller hun har kreft, ikke skal si det 
til noen. For det er det samme som å gi kreften 
innpass. I stedet skal vedkommende befale Gud 
i Jesu navn at svulsten skal forsvinne. Det opp-
rørte meg, innrømmer Anne Berit.

– Men kanalens redaktør, Jan Hanvold, er 
klar på at folk bør gå til lege, supplerer Arild 
Ove.

Derimot mener han at Hanvold fraskriver seg 
ansvar når han på den ene side sier seg uenig 
med den omstridte Thurman Scrivner, og på den 
andre side forsetter å sende og anbefale forkyn-
nelsen hans. «Får du handikappede barn, er det 
du som har syndet», har Scrivner blant annet 
uttalt.

– Da jeg hørte at Scrivner hadde sagt dette, 
måtte jeg tenke på foreldrene mine. For etter 
en slik tankegang er det jo deres skyld at jeg er 
sjuk. Men heldigvis har Jesus selv uttalt at det 
ikke henger slik sammen, sier Anne Berit, og vi-
ser til Joh 9,1–3.

ekstrabelastning
Ekteparet mener Visjon Norge noen ganger leg-
ger ekstrabyrder på folk som allerede sliter på 
grunn av sjukdom. 

– Selv har jeg funnet hvile som kristen. Men 
jeg vet at mange som er sjuke, kan slite og ha 
vanskelig for å slå seg til ro. For noen fører sjuk-
dommen til depresjon og kamp. I slike tilfeller 
blir det en ekstrabelastning at Visjon Norge for-
kynner at sjukdommen er en følge av at du har 
gjort synd, og at det er din svake tro som gjør at 
du ikke blir frisk, mener Anne Berit.

Et løfte fra Bibelen som har gitt mye hjelp til 
Anne Berit og Arild Ove, er 5 Mos 33,25: «Som 
dine dager er, skal din styrke være!» 

– Jeg har erfart at dette løftet er sant, sier hun.

Guds omsorg i det vanskelige
– Men Bibelen taler jo om forbønn, og om at 
sjuke skal bli friske?   

– Ja, jeg tror Gud kan gripe inn og helbrede. 
Jeg har opplevd det flere ganger, også uten at 
vi har bedt konkret om det. En gang forsvant 
stemmen etter en operasjon. Jeg kunne jeg bare 
hviske i et halvt år. Ingen lege trodde jeg kunne 
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Kristen-tv

Kristne tv-program
Vil du se et kristent program 
på tv? Her presenterer Geir 
Magnus Nyborg, som nå er 
prorektor ved Mediehøgskolen 
Gimlekollen, mulighetene.

esPen OttOsen

– Det finnes enkelte kristne program-
mer på NRK og på TV 2. Den kristne 
kanalen TV Visjon Norge har mange 
tilgang til gjennom både på Riks-TV, 
Get og Canal Digital. På Canal Digi-
tal finner du også Gospel Channel som 
sender fra Island. Også Frikanalen, 
som har noen kristne tv-programmer, 
finnes på Riks-TV. 

Fra 1. november kommer Kanal-
10Norge på lufta på Canal Digital, en 
tv-kanal som nå sender i Sverige. Alle 
de som nå er nevnt sender på norsk el-
ler har noen norske programmer. Men 
det finnes også Internasjonale kristne 
kanaler, som blant annet kan sees på 
via parabol eller internett. Her kan jeg 
nevne GOD TV fra Jerusalem, Daystar, 
Hope Channel, Inspiration og dusinvis 
av andre kanaler, de fleste med utspring 
i USA, sier Geir Magnus Nyborg.

– Koster for mye
– Det er leit at vi ikke har fått 
til et bedre riksdekkende 
tv-tilbud fra de store, norske 
misjonsorganisasjonene, sier 
leder for Norea Mediemisjon, 
Tore Askildsen.

Arne sæteren

Askildsen understreker at det ikke er 
viljen til samarbeid det skorter på, men 
at det rett og slett blir for dyrt. 

– Vi har undersøkt mulighetene for 
et samarbeid mellom organisasjonene 
bak Norme (Norsk Råd for Misjon og 
Evangelisering) om tv-sendinger via 
satellitt. Men økonomien satte en stop-
per for det.

Tore Askildsen viser videre til tv-sel-
skapet Eikon AS, som Norea Mediemi-
sjon/Norsk Luthersk Misjonssamband, 
Det Norske Misjonsselskap, Normi-
sjon og Frikirken står bak. Det sender 
programmer på Frikanalen. – Men Fri-
kanalen har dessverre ikke blitt det den 
skulle bli. Vi jobber derfor nå med å få 
kabel-tv-selskaper og andre distributø-
rer til å sende disse programmene slik 
at vi kan nå lenger ut. Dessuten jobber 
vi politisk for å få vite hva Kulturde-
partementet egentlig mente med dette 
tilbudet, sier Askildsen.

Norea har i en årrekke laget pro-
grammer for NRK. – I snitt er det 100 
000 mennesker som ser disse program-
mene, og det er gjennom denne kana-
len vi når lengst i dag. Vi får mange 
positive tilbakemeldinger fra seerne. 
Fordeler vi kostnadene på antall seere, 
blir ikke dette dyrt selv om vi har mel-
lom 50 og 100 000 kroner i produk-
sjonskostnader for hvert program, sier 
Askildsen.

få stemmen tilbake. Men en dag ved frokostbor-
det var den der, og det uten at vi hadde bedt ak-
kurat om det, vi hadde bare lagt alt i Guds hånd. 
Men vi tror det var han som grep inn, forteller 
Anne Berit. 

– Samtidig ser vi at han ikke helbredet resten 
av sjukdommen hennes, poengterer Arild Ove. 

Når ekteparet synes det er sårt å høre mye av 
det som forkynnes på Visjon Norge, er det også 
fordi de opplever at Gud blir gjort liten, som 
de sier. 

– Det gudsbildet jeg ofte har møtt der, gir ikke 
rom for å akseptere at Gud har veier også gjen-
nom det vi ikke forstår. Evangeliet om Guds om-
sorg gjennom det vanskelige i livet, er det nesten 
ikke plass for, opplever de. 

Paret sier det burde være tankevekkende 
at mange kjære sanger og salmer, er gitt oss 
av hardt prøvde forfattere. Fanny Crosby var 
blind, og Lina Sandell opplevde tung sorg.

– Mens kristne før oss stolte på at Gud kunne 
ha en vilje også med det vanskelige, forteller Vi-
sjon Norge at en troende skal bli spart for alt 
vondt, påpeker Anne Berit.

Kristne søsken
– Noen vil mene at dere er for negative til en tv-
kanal som andre setter stor pris på?

– De som driver Visjon Norge, er kristne søs-
ken som vurderer ting annerledes enn vi gjør. 
Samtidig må det være lov å ha kritiske innven-
dinger til en kanal med så stor variasjon at seere 
kan bli forvirret. Redusert kjennskap til Bibelen 
gjør også at kristne i dag er mer sårbare enn ge-
nerasjonene før oss var, svarer han. 

 – Å være sjuk er belastning nok i seg selv. 
Jeg frykter at noen kan gi opp hele kristendom-
men, når predikanter gir løfte om helbredelse, 
og så skjer det ikke likevel. Etter mye strev for å 
oppnå bønnesvar, kan konklusjonen bli at Gud 
ikke bryr seg, og at en like godt kan kutte ut og 
vende ham ryggen, sier hun.

Frelse, helse og penger
Anne Berit og Arild Ove synes også at Visjon 
Norge har lett for å sette frelse og helse på lik 
linje.

– Inntrykket jeg får, er at det å være frisk fy-
sisk og psykisk er like viktig som å være frelst. 
Begge deler er nødvendige for å ha et godt liv. 
Men mitt vitnesbyrd er at jeg har det godt med 
Gud, selv om jeg er sjuk. Og Bibelen sier at Gud 
gir oss skatter som er skjulte i mørket (Jes 45,3). 
Holder vi oss til en tankegang som sier at alle 
troende skal være friske, er det fare for at vi mis-
ter disse skattene, mener Anne Berit.

– Jeg er også kritisk til måten Visjon Norge 
spør etter penger på. En stor del av sendetiden 
går med til det, og forbønnshandlinger og ap-
peller om gaver går ofte i ett. Inntrykket blir lett 
at en må gi for å få bønnesvar, sier Arild Ove.  

Når ekteparet Halås er bekymret for at krist-
ne med luthersk bakgrunn ser veldig mye på Vi-
sjon Norge, er det fordi de opplever at en del på 
kanalen ikke samsvarer med Bibelen – og også 
fordi dette kolliderer med deres egne erfaringer 
med sjukdom. 

– Sjukdommen har ført mye vanskelig med 
seg. Men vi ser også mange gode ringvirkninger 
av den, og vi tror ikke at vi hadde hatt et rikere 
liv ute den, avslutter de. 

«I stor grad går forkynnelsen ut på at 
alle kristne skal være friske og ha det 

godt. Evangeliet om Guds omsorg 
gjennom det vanskelige i livet, er det 

nesten ikke plass for.»
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