
Kunstterapiklasser i Spania

Arbeidet fra Puente, som NMS støtter i Spania, jobber aktivt med å integrere arabisk-
talende flyktninger inn i det spanske samfunnet gjennom to sosiale kultursenter, i tillegg 
til en arabisk-talende menighet. Fortellingen er hentet fra arbeidet blant kvinner der de to 
ganger i måneden møtes for å uttrykke ulike temaer gjennom kunst. Mangel på trygge 
arenaer for å dele sin smerte, gjør at tilbudet er høyt verdsatt. Våre partnere ønsker at vi 
skal dele et eksempel fra en av deltagerne (Navn er anonymisert, så det går fint å dele 
videre historien):

«Hafida» er en syrisk flyktning som mistet alt i krigen. Hun har gått til senteret over en 
lengre periode for å lære seg spansk. I en av kunstterapiklassene handlet temaet om 
«Guds lys» som kan endre ethvert mørke i livene våre.

Hafida tegnet fire stearinlys. Det første lyset var tent og lyste sterkt. Hun forteller at det 
representerer hennes liv blant familie og venner før krigen startet. Det andre lyset var 
svakt og i ferd med å slukne. Hun forteller at det er et symbol på livet hennes da krigen 
startet og ødeleggelsene fant sted. Det tredje lyset var helt slukket med mørke farger 
omkring lyset. Det var livet hennes som flyktning. Under hennes flykt mistet hun alt hun 
verdsatte i livet. Hun tegnet også det fjerde og siste lyset. Nå er stearinlyset tent og 
omgivelsene er lysere. Hun forklarer at dette bildet representerer livet hennes når hun 
startet å komme til senteret. På tross av hennes tap og sorg, så opplever hun Gud har gitt 
henne en ny familie og et felleskap gjennom senteret.

Av: Nils Endre Eikeland

Bibelen for barn
Alle menigheter som støtter NMS sitt arbeid i Midtøsten er med å gi mulighet til at 
Marina på 11 år og over 60 000 andre barn kan bli kjent med bibelen gjennom en 
interaktiv utstilling som heter Bibelverden i Kairo. Filmen er flott å bruke i 
søndagsskolearbeidet i menigheten deres. Takk for at dere ber og gir til NMS sitt arbeid i 
den arabiske verden. 

Se filmen her.

Av: Nils Endre Eikeland
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https://vimeo.com/391236403


Elleve år gamle Marina besøker den interaktive utstillingen Bibelverden i Kairo. Skjermdump fra filmen 

Marina og vennene hennes. Skjermdump fra filmen.

Les mer om Midtøsten og 
arbeidet på: 

nms.no/finndinmenighet

Hva gjør vi i Midtøsten?
Mediearbeid står sentralt for NMS i Midtøsten. Via Satellitt-TV forkynnes evangeliet, og 
alternative holdninger og verdier blir formidlet til mange både på TV- og data-skjermen. 
Interaktive nettsider er strategisk og gir gode muligheter for samtaler om eksistensielle og 
praktiske spørsmål. Ikke minst med tanke på dem som ikke kan lese og skrive er TV av 
stor betydning. Sammen med våre partnere støtter vi opp om forfulgte kristne, både 
praktisk og økonomisk. Kvinners rettigheter er også en viktig del av arbeidet, og flere 
prosjekt retter seg spesielt mot kvinner som er utsatt for vold og overgrep. I tillegg 
støtter vi Bibelselskapet i Egypt i deres arbeid med å gjøre Bibelen tilgjengelig
for folk flest.


