
SAMMEN forandrer VI VERDEN

AvtaleGiro
Kontonr: 8220 02 85057JEG VIL BLI FAST GIVER TIL NMS

via Avtalegiro

Jeg ønsker å gi kroner (per måned):

 300,-             500,-             1000,-       Annet beløp

       Jeg ønsker at gaven godskrives denne menigheten:

 

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

ENKELTGAVER sendes til konto 8220 02 85057. 
Merk gaven med ETIOPIA.

(Fyll ut om du ønsker skattefradrag)Personnummer:

Belast mitt kontonummer:

(Fylles  ut av NMS)KID-nummer:

nms.no/gi

Hjertelig
TAKK 

NAVN:  

ADRESSE: 

POSTNR:   POSTSTED: 

E-POST: 

MOBIL:  

STED/DATO: 

UNDERSKRIFT: 

VÅR MENIGHET HAR MISJONSAVTALE I

ETIOPIA

DELER TROEN  
PÅ JESUS

BEKJEMPER  
URETTFERDIGHET

UTRYDDER  
FATTIGDOM



En hovedoppgave er å støtte og  
løfte opp marginaliserte grupper i  
samfunnet. Vi er med på å gi  
mennesker tilgang til utdanning  
og muligheten til å lese og høre 
Bibelens tekster på eget morsmål. 
Dette styrker den enkeltes selvbilde 
og skaper en positiv kristen identitet.  
I tillegg er aktiviteter som styrker 
kvinners posisjon i kirke og samfunn 
en viktig del av arbeidet. Vi jobber 
også for et mer bærekraftig jordbruk 
og bedre matvaresikkerhet. Vår 
hovedsamarbeidspartner i Etiopia er 
Den lutherske Mekane Yesus-kirken. 

SPRÅK OG KULTUR 
Gumuz, mao- og komo-folkene har 
i århundrer blitt diskriminert og 
fordrevet. Vi støtter arbeidet med 
å bygge positiv identitet gjennom 
språk-, kultur- og ungdomsarbeid. 
Det holdes seminarer og workshops, 
og det er etablert et eget kultursenter.

KVINNER OG BARN 
Kvinnesyn og tradisjon i den manns-
dominerte etiopiske kulturen fratar 
kvinner muligheter til å delta i sam-
funn og kirke. Vi er med på å kjempe 
mot kvinnelig omskjæring, barne- 

Oppfølging fra NMS
NETTSIDE: Menigheten har en egen side på nms.no: nms.no/finndinmenighet 
Her er historier og informasjon fra Etiopia, oversikt over hvor mye menigheten  
har gitt dette året m.m. 
NYHETSBREV: Ny informasjon kommer på e-post tre ganger i året. 

BESØK: Ønsker menigheten besøk fra 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 ETIOPIA 
Innbyggertall: 114,96 mill. Over 
80 ulike språk/folkegrupper. 
Religion: Etiopisk ortodokse 
44%, muslimer 34%, prote-
stanter 19%, resten er tradi-
sjonelle/andre religioner.  
Levekår: Stor økonomisk vekst, 
men også store sosiale prob-
lemer og politiske spenninger. 
Næringsveier: Jordbruk.  
Kaffe er største eksportvare. 
Styresett: Republikk.  
Flerpartisystem. Ni delstater, 
inndelt etter etniske og 
språklige skillelinjer.   

KILDE: WWW.FN.NO 

Hva er vi med på i Etiopia?
ekteskap og fødselsskader, og  
jobber for kvinners rettigheter. 

UNGDOM 
Vi gir en ung generasjon nye impul-
ser og muligheter, og vil  
styrke stillingen og selvbildet til 
marginaliserte grupper. Et ungdoms-
senter i Kamashi har en sentral plass 
i arbeidet. Noen får også stipend til 
utdanning.

BIBELOVERSETTELSE 
Det nye testamentet på gumuz er 
nylig revidert. Nå arbeides det med  
oversettelse av Det gamle  
testamentet. I tillegg oversettes  
og synliggjøres bibelfortellinger  
og bibelvers på andre minoritets-
språk, både muntlig og skriftlig.   
 
MIGRASJON 
Mange unge etiopiere reiser uten 
ID-papirer til land i Midtøsten for å ar-
beide. Mange av dem vender fattige 
og traumatiserte tilbake. Det holdes 
kurs som hjelper dem til å kunne stå 
på egne ben - i Etiopia. Det jobbes 
samtidig med informasjonsarbeid 
for å hindre at andre havner i samme 
situasjon.
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