Middag&Misjon
Be noen venner eller bekjente på middag og snakk om hva du brenner for og hvorfor. Vi kaller det
Middag&Misjon
Et måltid er en reise
De aller fleste måltider i dag gir oss smaker fra den store verden. Ikke bare krydder, men også
grønnsaker, frukter og nye sammensetninger. Et måltid er på mange måter en reise der nye smaker
og lukter møter oss.
Misjon er også en slik reise. Misjonen er som «middagen» åpen for å la nye smaker og lukter slippe til.
Misjon er en nysgjerrig reise i møte med andre mennesker. Misjon er med på å knytte Norge nærmere
til verden der ute.
Hva er dinne hertesaker?
Du har sikkert flere hjertesaker. Kanskje de også omfatter å skape en bedre verden? Skaffe rent vann,
fortelle kvinner at de har rettigheter, formidle Bibelens glade budskap, ta i bruk miljøvennlig energi,
skape varige arbeidsplasser? Dette er du med på i NMS! Del det du brenner for ved å invitere til
Middag&Misjon ...
Slik lager du Middag&Misjon:
Invitér noen venner, bekjente, kollegaer eller naboer. Velg en meny. Maten kan være avansert eller
enkel, det bestemmer du selv. Velg din hjertesak.
Planlegg hva du ønsker å fortelle gjestene dine. Lag maten. Dekk bordet. Ønsk velkommen. Kos dere!
NMS ble til ved at vanlige kvinner og menn møttes rundt kjøkkenbordet i hjemmene. Bønder,
håndverkere og handelsmenn lot seg utfordre av det de fikk høre om den store verden.
Engasjementet resulterte i tusenvis av foreninger og hundrevis av misjonærer. I dag er det
hundretusener av mennesker utenfor Norge som kjenner Jesus takket være dem.
La oss ta dette engasjementet tilbake til dagens kjøkkenbord. Der kan vanlige kristne, som deg og
meg, blir med og deler det vi har; både maten vår, troen vår og kallet vårt til å tjene andre!
Meny idéer finner du under oppskrifter på denne side.
Informasjon om din hjertesak kan du finne på nms.no

