
GJØR TRO TIL HANDLING 
- STØTT ARBEIDET PÅ MADAGASKAR

JEG vIL BLI fAST GIvER til  menighets 
misjonsavtale på Madagaskar via AvtaleGiro

Jeg ønsker å gi kroner (per måned)

 300,-
 500,-
 1000,-
 Annet beløp

kupongen sendes: nms, postboks 226 sentrum, 4001 stavanger

navn:  

adresse: 

postnr:   poststed: 

e-post: 

sted/dato:  mobIL: 

underskrIft: 

belast mitt kontonr:

(fylles ut hvis du ønsker skattefradrag)

(fylles ut av nms)

AvtaleGiro
kontonr: 8220 02 85057

personnummer:

kId. nummer:

Vil du gi en enkeltgAVe, bruk konto 8220 02 85057 merk madagaskar

Vår menighet hAr misjonsAVtAle på

MADAGASKAR

SAMMEN

Deler vi troen  
på Jesus

Bekjemper vi  
urettferdighet

Utrydder vi  
fattigdom



DETTE ER DERE MED PÅ  - PÅ MADAGASKAR

sammen med nms bidrar dere til at mennesker får mat, mulighet til skolegang 
og helseoppfølging. skolegang for blinde og døve er også en prioritert oppgave.  
 
den gassisk-lutherske kirke (fLm) har menigheter i storbyer og på lands- 
bygda. menighetene tar konkret ansvar og utfordrer seg selv og andre til å dele 
kunnskap og kompetanse. slik bygger og trygger de samfunnet.  
dere kan bidra til at dette skjer stadig flere steder.

Å dele troen på Jesus
de hadde med seg sin egen kiste og norsk jord  til den siste reisen, misjonærene 
som  kom til madagaskar for 150 år siden. de reiste for livet .  

fLm er et direkte resultat av deres arbeid og er nå afrikas tredje største luther-
ske kirke og i stadig vekst. nye menigheter legges til, behovet for prester og 
menighetsledere er stort, og utdanning er nødvendig. 

sammen med nms er dere med på å støtte bibelskoler, presteskoler og et 
teologisk fakultet. kompetansebygging og antikorrupsjonsarbeid er også viktig, 
ikke minst for at kirken skal bli mer selvstendig.

Oppfølging fra NMS
e-post til menigheten tre ganger i året. film/powerpoint en til to ganger i året. 
egen side for menigheten på nms.no. eventuelle besøk ved henvendelse.

Kontaktinformasjon
tlf: 51 51 61 00. e-post: info@nms.no 
postadresse: boks 226 sentrum, 4001 stavanger 
adresse til lokal informant ligger på menighetens side på www.nms.no.

fAKTA OM MADAGASKAR
24 millioner innbyggere
52 prosent tradisjonelle religioner, 41 prosent 
kristne, 7 prosent muslimer
madagaskar er rikt på naturressurser, men er et  
fattig land. en av tre gassere er analfabeter, og kun 
65 prosent av barna går på skole. Halvparten av alle 
barn under fem år er underernærte.
 

HvA GJØR NMS HER?
nms og fLm samarbeider blant annet om landsbyut-
vikling, evangelisering og kirkebygging,  
undervisning på bibel- og presteskoler, helse for mor 
og barn og skoler for hørsels- og synshemmede.

Å utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet
Odette (73) er vant til å klare seg med lite. Hun er en av de svært fattige som får mat og 

omsorg ved kirkens senter på Antsirabe der hun bor. Her opplever hun kristen nestekjær-

lighet i praksis, og hun ber om at dette vil fortsette. Som takk hjelper hun gjerne til med 

oppryddingen. Det er det minste hun kan gjøre, synes hun. Det er tross alt mange som har 

det mye vanskeligere enn henne.

A f R I K A


