GJØR TRO TIL HANDLING
- STØTT ARBEIDET I ETIOPIA

vår menighet har Misjonsavtale i

ETIOPIA

AvtaleGiro
Kontonr: 8220 02 85057

Jeg vil bli fast giver til
misjonsavtale i Etiopia via AvtaleGiro

menighets

Jeg ønsker å gi kroner (per måned)
300,500,1000,Annet beløp
Belast mitt kontonr:

navn:

SA

Adresse:
postnr:

poststed:

Bekjemper vi
urettferdighet

e-post:
sted/dato:

MOBIL:

underskrift:
Personnummer: (Fylles ut hvis du ønsker skattefradrag)
Kid. nummer:

M MEN

(Fylles ut av NMS)

kupongen sendes: nms, postboks 226 sentrum, 4001 Stavanger
Vil du gi en enkeltgave, bruk konto 8220 02 85057 merk ETIOPIA

Utrydder vi
fattigdom
Deler vi troen
på Jesus

DETTE ER dere MED PÅ I ETIOPIA

Å bekjempe barneekteskap

Oppfølging fra NMS

Bewa er 14 år, hun synes det er fantastisk å gå på skole og vil fortsette med det. Men
familien ønsker å gifte henne bort til første og beste frier. 14-åringen blir drapstruet av sin
kommende svigerfamilie når hun prøver å protestere, men hun våger likevel å politianmelde saken. Det har ikke skjedd før i landsbyen. Bryllupet blir avlyst, og Bewa fortsetter
utdanningen takket være stipend.

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.

Kvinnesyn og tradisjon i den etiopiske kulturen fratar kvinner muligheten til å
delta i samfunn og kirke. Sammen med NMS har Mekane Yesus-kirken som mål
å myndiggjøre kvinner og jobbe for likestilling. Det er også fokus på å kjempe
mot kvinnelig omskjæring og barneekteskap, og arbeidet gir resultater.

Å styrke svake grupper og gi muligheter til unge
Gumuz, mao og komo-folkene har i århundrer blitt diskriminert og fordrevet.
Dere støtter arbeidet med å bygge positiv identitet gjennom språk-, kultur- og
ungdomsarbeid. Noen får også stipend til skole- og høgskoleutdanning. Videre
bidrar dere til bibeloversettelse og til kurs for prester og evangelister.
Ungdom i Blånildalen har fått sitt eget senter i Kamashi, men de reiser også til
andre steder i Etiopia på utveksling. Det er spesielt fokus på jenter og ungdom
fra urfolk og minoritetsgrupper.
Sammen med NMS er dere med på å dele troen på Jesus og gi små og svake
grupper en stemme, tro på seg selv og håp om en bedre framtid.

FAKTA OM ETIOPIA
Republikk, flerpartisystem. Ca 83 mill. innbyggere.
Religion: 33 % muslimer, 61 % kristne,
4 % tradisjonelle religioner.
Over 80 forskjellige språk og folkegrupper.
De fleste kristne tilhører den ortodokse kirken.
Sterk økonomisk vekst, men også store sosiale
problemer og politiske spenninger.

a f rika

Hva gjør NMS i Etiopia?
NMS samarbeider med Mekane Yesus-kirken (EECMY) i Etiopia. Her er
fokuset på kvinner og deres rettigheter i et mannsdominert samfunn.
I tillegg arbeides det for å gi en ung generasjon nye impulser og muligheter og styrke stillingen og selvbildet til marginaliserte minoriteter.

