
GJØR TRO TIL HANDLING
- STØTT ARBEIDET I THAILAND

JEG vIL BLI fAST GIvER til  menighets 
misjonsavtale i Thailand 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 tHaILand

Vår menighet hAr misjonsAVtAle i

THAILAND

SAMMEN

Deler vi troen 
på Jesus

Bekjemper vi  
urettferdighet

Utrydder vi 
fattigdom



DETTE ER DERE MED på I THAILAND

når buddhister blir kristne opplever de først og fremst å få et personlig forhold 
til en levende gud. de fleste er opplært til å tro at det er egne gjerninger som 
teller for det neste livet. nåde er et ukjent begrep. på landsbygda er det også 
mange som praktiserer åndetro.  
sammen med nms er dere med på å dele troen på Jesus og formidle nåde i et 
land der alt handler om at en får som fortjent.

å lære opp lekfolk
kirken har ikke nok prester og er helt avhengig av medlemmer som kan lede 
lokalmenigheter i nord- og nordøst-thailand.  
sammen med nms er dere med på å gi kurs og opplæring til vanlige medlem-
mer i menigheter slik at de kan ta lederansvar. 

å utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet
selv om thailand er et rikt land, lever mange i stor fattigdom. de vet ikke om 
morgenen om de klarer å skaffe mat til seg og familien i løpet av dagen. de leter 
der andre kaster ting og finner noe å selge for å få råd til det mest nødvendige. 
sammen med nms er dere med på å bedre oppvekstsvilkår for barn og unge 
gjennom barnehage og daghjem i slummen, mødrehjem og stipendordninger 
for fattige barn.

Oppfølging fra NMS
e-post 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 THAILAND
populært kalt «smilets land». nesten 70 millioner  
innbyggere. veldig fruktbart. stor eksportør av ris.  
94 prosent er buddhister, 0,7 prosent er kristne.

HvA GJØR NMS HER? 
nms samarbeider med den evangelisk-lutherske 
kirke i thailand (eLCt), som ble etablert i 1994. 
nms startet arbeid i landet i 1976. det er stort be-
hov for opplæring. sammen med kirken yter nms 
støtte slik at barn og unge får en bedre start i livet 
og mulighet til å gå på skole, og hjelper unge 
mødre i en vanskelig livssituasjon.

A S I A

å formidle nåde og tro
- Da det gikk opp for meg at jeg hadde frihet til å velge og at Jesus er den sterkeste, var 

det ikke vanskelig for meg å bli en kristen og forlate min gamle religion. Vi har lidd 

nok, sier en ung thai-kvinne.


