
SAMAN forandrar VI VERDA

AvtaleGiro
Kontonr: 8220 02 85057EG VIL BLI FAST GIVAR TIL NMS

via Avtalegiro

Eg ønskjer å gi kroner (per månad):

      300,-             500,-             1000,-       Anna beløp

      Eg ønskjer at gåva skal godskrivast denne kyrkjelyden:

 

SEND KUPONGEN TIL: 
NMS, POSTBOKS 226 SENTRUM, 4001 STAVANGER

For ENKELTGÅVER kan du bruke konto 8220 02 85057. 
Merk gåva med THAILAND.

(Fyll ut om du ønskjer skattefrådrag)Personnummer:

Belast mitt kontonummer:

(Vert fylt ut av NMS)KID-nummer:

nms.no/gi

Hjarteleg
TAKK 

NAVN:  

ADRESSE: 

POSTNR:   POSTSTAD: 

E-POST: 

MOBIL:  

STAD/DATO: 

UNDERSKRIFT: 

DELER TRUA  
PÅ JESUS

KJEMPAR  
MOT URETT

UTRYDDAR  
FATTIGDOM

VÅR KYRKJELYD HAR MISJONSAVTALE I

THAILAND



Saman med Den evangelisk- 
lutherske kyrkja i Thailand er vi med 
på å gi barn og unge frå fattige 
kår ein betre start på livet. I tillegg 
bidreg vi med økonomisk støtte til 
opplæring og kursing for kyrkja sine 
medarbeidarar og medlemar. Vi er 
òg engasjerte i klimasmart jordbruk 
og landsbyutvikling i avsidesliggande 
landsbyar nord i Thailand. 

LOVSONGSHEIMEN 
Ein barnehage i slummen i Bangkok. 
Området er prega av store sosiale 
problem; fattigdom, splitta familiar, 
rus og kriminalitet. På Lovsongs- 
heimen får barna omsorg og trygg- 
leik, og dei får leika, læra, eta og kvila. 

NÅDEHEIMEN  
Ein heim for gravide i ein vanskeleg 
situasjon. Her kan dei få hjelp og 
støtte gjennom svangerskap, fødsel 
og barseltid. Dei får arbeidstrening 
og blir oppmuntra til å ta opp att 
kontakt med familie og nettverk.   

LAURDAGSKLUBBAR  
Eit tilbod til barn frå minoritetsfolk i 
Nord-Thailand. Det er ein trygg stad å 

Oppfylging frå NMS 
NETTSIDE: Kyrkjelyden har si eiga side på nms.no: nms.no/finndinmenighet 
Her er historier og informasjon frå  Thailand, oversikt over kor mykje  
kyrkjelyden har gitt dette året m.m.  
NYHENDEBREV: Ny informasjon kjem på e-post tre gonger i året. 

BESØK: Ønskjer kyrkjelyden besøk frå NMS? Ta kontakt! 

Kontaktinformasjon
E-POST: menighet@nms.no - Telefon: 51 51 61 00 (NMS infosenter)
POSTADRESSE: NMS, Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger 

FAKTA OM THAILAND 
Innbyggjartal: 69,7 mill. 
Religion: Buddhistar 95%, 
muslimar 4%, andre/uspesi- 
fiserte/ingen 1%.  
Levekår: Aukande skilnader 
mellom rike og fattige.  
Næringsvegar: Jordbruk,  
fiske, industri og turisme.  
Den største eksportøren av  
ris og gummi i verda. 
Styresett: Konstitusjonelt 
monarki. Politikken er turbu-
lent. Gjentekne militærkupp.  

KJELDE: WWW.FN.NO 

Kva er vi med på i Thailand?
vera, der mellom anna undervis- 
ning om barn sine rettar, eigen kul-
tur, naturvern, dyrking av grønsaker 
og bibelhistorier står på agendaen.  

FØREBYGGA MENNESKEHANDEL 
Thailand er eit av landa med mest 
menneskehandel. «Sterke og trygge 
familiar» er eit prosjekt med mål om 
å sikre barn sine rettar,  førebygga 
menneskehandel og styrkja familiar. 

KLIMASMART JORDBRUK 
For kyrkja i Nan-provinsen i Nord-
Thailand har metodane frå såkalla 
regenerativt jordbruk ført til at dei nå 
får gode avlingar fleire gonger i året. 
Kyrkja ønskjer å vera eit læresenter 
der bønder i nabolaget kan verta  
inspirerte og få opplæring. 

USE YOUR TALENTS 
Kyrkja har ikkje nok prestar. Derfor 
er opplæring av frivillige spesielt 
viktig. Kvinner og menn vert utrusta 
til teneste i kyrkja. Dei deler trua på 
Jesus og formidlar nåde i eit land der 
den vanlege tankegangen er at ein 
får som fortent. 
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