
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 MALI.

(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: 

DELER TROEN  
PÅ JESUS

BEKJEMPER  
URETTFERDIGHET

UTRYDDER  
FATTIGDOM

VÅR MENIGHET HAR MISJONSAVTALE I

MALI



I Mali retter arbeidet seg i hovedsak 
mot fulaniene, et nomadefolk med en 
sterk og stolt tradisjon. Vi har fokus på 
å dele troen på Jesus i ord og handling 
på en forståelig måte som ligger 
tradisjonen nær. Det brukes tid på å 
bygge relasjoner til enkeltpersoner for 
å skape tillit og respekt.    

MENIGHETSBYGGING 
Tre menigheter møtes regelmessig til 
gudstjeneste med søndagsskole, på 
fulani. Menighetene har også aktive 
kvinnegrupper og ungdomsgrupper, 
ulike diakonale tiltak og utadrettet 
evangelisering. 

LANDSBYUTVIKLINGSPROSJEKT 
Omskjæring (kjønnslemlestelse) og 
fødselsskader skaper store problemer 
for jenter og kvinner i Mali. I samar-
beid med lokale helsearbeidere har et 
NMS- og Norad-støttet utviklingspros-
jekt oppnådd svært gode resultater. 
Mange landsbyer har sluttet helt med 
kvinnelig omskjæring, og innsatsen 
fortsetter i stadig nye landsbyer.  

FLYKTNINGER 
På grunn av uroligheter i Mali de siste 
årene er det mange internflyktninger 
i landet. Diakoniarbeidet gir hjelp og 
støtte til flyktningene bl.a. ved å bygge 

Oppfølging fra NMS
NETTSIDE: Menigheten har en egen side på nms.no: nms.no/finndinmenighet 
Her er historier og informasjon fra Mali, 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 MALI
Innbyggertall: 20,2 mill.  
inkl. ca. 3 mill. fulanier. 
Religion: 94,5% muslimer,  
2,4% kristne. 
Levekår: 2/3 av  
befolkningen regnes  
som fattige.  
Næringsveier: Jordbruk  
sysselsetter ca. 80%. 
Styresett: Republikk
Etter 2012 har landet vært  
preget av konflikter, uro og  
voldelige hendelser. 
KILDE: WWW.FN.NO 

Hva er vi med på i Mali?
vaskestasjoner i flyktningeleirene. 

USE YOUR TALENTS-METODEN
er tatt i bruk i Mali, og medarbeiderne 
som jobber i utviklingsprosjektet er 
begeistret over resultatene. Metoden 
går ut på å identifisere og bruke 
tilgjengelige ressurser til beste for 
lokalsamfunnet. Ungdomsgrupper 
har f.eks. plantet trær og startet  
hønseoppdrett.   

RADIO
Det produseres radioprogrammer på 
fulani som sendes over radiostasjoner 
over hele Mali. De inneholder både 
formidling av kristen tro og undervis-
ning om relevante tema innen helse 
for både mennesker og dyr.    

BIBELOVERSETTELSE
Det arbeides med å oversette Bibelen 
til fulani. Det nye testamentet ble 
ferdig i 2005, mens det jobbes med 
å oversette Det gamle testamentet. 
Noen enkeltbøker fra GT er ferdige  
og tatt i bruk.  

MISJONÆRER
Arbeidsfellesskapet i Mali består av 
misjonærer fra Norge og flere  
afrikanske land, samt nasjonale  
medarbeidere.  
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