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HCJB Global är nu 
Reach Beyond Sverige

Tack för att ni står med oss i vårt gemensamma missionsarbete

Sture & Karin Nordquist

Invigning av nya studior i Spanien

Resa till Tjuvasjien i april

Nytt radiokontrakt i Tjuvasjien 

Glädjen vid Radio Vida var 
stor när man i mitten av febru-
ari kunde inviga de nya studi-
orna. Många gäster från Reach 
Beyond tillsammans med lo-
kala frivilliga var på plats och 
njöt av man nu kan sända och 
spela in från två nya studior. 

Arbetet med de nya studiorna 
har pågått under en längre tid. 
Simeon Samuelsson har gjort ett 
fantastisk arbete med ritningar 
och design av studior och kon-
trollrum. Sture har sedan räknat 
på och jobbat med akustiken. 

Många frivilliga från olika län-
der har varit engagerade och ett 
antal lokala arbete har jobbat 
med att mura, kakla, snickra, 
måla etc. 

Vi har i många år frågat om 
mer sändningstid i Tjuvasjien. 
I samband med omförhand-
lingen av kontraktet i julas blev 
det en verklighet. 

Det innebär att nu sänder man 
två program varje vecka i stället 
för ett. Programmen sänds på 

bästa tid på tidig kväll i direkt 
anslutning till nyheterna.  

Pavel och Natasha är mycket gla-
da för det. Men det innebär mer 
arbete eftersom två program nu 
ska göras i stället för ett. Natasha 
brinner verkligen för radio och 
är mycket glad för den nya möj-
ligheten. 

Vi var båda där en vecka i de-
cember och jobbade i studior-
na. Nu har Sture även mätt upp 
akustiken och kan konstatera att 
resultatet är mycket bra. 

Studiorna är mycket bra byggda 

I april kommer Sture att resa 
till Tjuvasjien för att besöka 
Pavel och Natasha och samtala 
om arbetet.  Ett drygt år har 
gått sedan förra besöket där. 

Denna gång kommer Gerd Pet-
tersson från SAM att följa med, 

vilket Sture tycker är mycket ro-
ligt. Gerd har träffat Pavel och 
Natasha några gånger men aldrig 
sett arbetet på plats. Nu får Sture 
och Gerd tillsammans uppmunt-
ra dem i deras viktiga arbete i 
Tjuvasjien. 

och kommer att vara en fantas-
tisk tillgång i arbetet vid Radio 
Vida. 

Hela tiden kommer rapporter 
om människor som kommer till 
tro tack vara radioprogrammen.

Sture jobbar för tillfället  också 
med ett studioprojekt i ett av 
länderna i Centralasien.  

Vi vill avsluta hälsning-
en med att önska er alla  
Guds rika välsignelse.

TACKA GUD FÖR:

• Radio Vida
• Nya radiokontraktet 

i Tjuvasjien 

BE FÖR:
• Resan till Ryssland i 

april
• Studioprojektet i 

Centralasien


