
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 MIDTØSTEN.

(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

MIDTØSTEN



FAKTA OM 
MIDTØSTEN
Denne regionen strekker seg 
fra Marokko til Afghanistan, 
og fra Tyrkia til Sør-Sudan. 
Her er 500 millioner innbygg-
ere, to tredjedeler er arabisk-
talende.
Regionen er gjennomgående 
muslimsk. Mange kristne blir 
forfulgte, og en god del reiser 
derfor fra området. 
Krig og politisk uro preger 
flere av landene.

Sammen med flere partnere jobber  
vi inn mot minoriteter, kvinner, barn 
og unge.

MEDIA
Mediearbeid står sentralt for NMS i 
Midtøsten. På fire TV-kanaler sender 
SAT-7 holdningsskapende og verdi- 
baserte program for alle aldre på 
arabisk, tyrkisk og farsi. Evangeliet blir 
forkynt og forklart via drama, musikk, 
samtaler, gudstjenester m.m. Under-
søkelser viser til 25 - 30 millioner seere. 
Stadig kommer tilbakemeldinger i form 
av takk, spørsmål og kommentarer. 

KVINNERS RETTIGHETER
I kulturer der mange kvinner blir un-
dertrykte og sett på som annenrangs 
borgere, jobber NMS’ partnere mål-
rettet for å forbedre deres situasjon. 
Dette skjer blant annet via interaktive 
nettsider og gjennom gruppesam-
taler. Der tar de opp konkrete saker og 
utfordringer, deler erfaringer og støtter 
hverandre. På retreatsenteret Anafora 
får traumatiserte unge kvinner under-
visning og veiledning. De blir fortalt at 
de er verdifulle og viktige, og at de selv 
kan bestemme over egen kropp og 
eget liv. 

Oppfølging fra NMS
NETTSIDE: Menigheten har en egen side på nms.no: nms.no/finndinmenighet 
Her er historier og informasjon fra Midtøsten, 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 

Hva er vi med på i Midtøsten?
BIBEL OG TEOLOGI
Bibelselskapet i Egypt har 17 butikker 
spredd rundt i de største byene. Via 
butikkene kommer de i kontakt med 
mange mennesker. I tillegg til salg, er 
butikkene en viktig arena for å for-
midle Bibelens budskap. 

Det teologiske seminaret i Kairo var 
tidlig ute med digital undervisning. 
Mange er takknemlige for muligheten 
til å studere på denne måten. Studen-
tene er ikke bare i Egypt, men også i 
mange andre arabisktalende land. 

STØTTE TIL FORFULGTE
Gjennom partnere i Midtøsten og  
Pakistan er NMS med på å støtte for-
fulgte kristne, både praktisk og økono-
misk. Det kan være juridisk bistand ved 
arrestasjon/fengsling/rettssak, mat og 
hus i akutte situasjoner eller hjelp og 
kontaktnett hvis man må etablere seg  
et nytt sted. 

MIGRASJON
I Spania har egyptiske misjonærer an-
svar for to sosialsentre og en arabisk-
talende menighet - rettet mot arbeids-
innvandrere fra Nord-Afrika. I tillegg til 
økonomisk støtte, sender NMS unge 
voksne til ettårig tjeneste (Ucrew) her.
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