– Gå derfor og
gjør alle folkeslag
til disipler.
JESUS
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Hvorfor misjonsavtale med NMS?
Jesus sa:
«Gå derfor og gjør alle
folkeslag til disipler» (Matt. 28,18).
Han sa også:
«Alt dere vil at andre
skal gjøre mot dere, det skal også
dere gjøre mot dem» (Matt. 7,12).

BARN OG UNGE
I alle de landene NMS er engasjert er
barn og unge en sentral målgruppe.
NMS sin barne- og ungdomsorganisasjon (NMSU) har ressurser til bruk
i menighetens trosopplæring og
konfirmantundervisning.

I Den norske kirkes dokument
Misjon til forandring står det blant
annet: «Kirken og alle døpte er sendt av
den treenige Gud for å dele
evangeliet om Jesus Kristus i ord
og handling».

OPPFØLGING FRA NMS
Oppfølging skjer både via lokalt ansatte/
frivillige i Norge og en informant med
godt kjennskap til landet menigheten
velger å støtte. Menigheten mottar
nyhetsbrev per e-post tre ganger årlig
og kan også selv kontakte informant.
Bladet MT (Misjonstidende) sendes
kostnadsfritt seks ganger per år.

NMS sin visjon er: En levende kirke over
hele jorden.
Gjennom å være en brobygger innen det
fellesskapet som utgjør den verdensvide
kirke, ønsker vi med misjonsavtalen å:
Skape misjonsengasjement med
et lokalt og globalt perspektiv.

På nms.no finnes aktuell informasjon.
Menigheten får også sin egen side på
nms.no med nyheter og blogg m.m.
fra landet.

NMS har verdifulle ressurser til bruk
i menighetsutvikling.

Innbetaling skjer ved bruk av tilsendt
KID-nummer til konto 8220 02 85057.

SAMMEN

MENIGHETENS ANSVAR
Menigheten legger til rette for forbønn,
givertjeneste, formidling av informasjon
og å skape interesse og engasjement
for avtalen.

• Deler vi troen på Jesus
• Bekjemper vi urettferdighet
• Utrydder vi fattigdom

KJÆRE MENIGHET

KONTAKT OSS PÅ E-POST: menighet@nms.no eller TELEFON: 51 51 61 00

DELER TROEN
PÅ JESUS

UTRYDDER
FAT TIGDOM

BEKJEMPER
URET TFERDIGHET

THAILAND

ETIOPIA
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SAMMEN MED Den estiske evangelisklutherske kirke samarbeider vi om menighets-og kirkebygging i Mustamäe og
Saku. Kirkebyggene er i ferd med å reise
seg, og menighetene har vokst fra null til
over 100 i løpet av en tiårsperiode. Arbeid
blant barn og unge er viktig siden dette
var strengt forbudt i 50 år under sovjetisk
styre. Vi støtter kristent mediearbeid av
og for ungdom; magasin, radiosendinger,
film og innhold til sosiale medier. Vi bidrar
til nytt liv i kirken i et av Europas mest
sekulariserte land.

ESTLAND

SAMMEN MED flere samarbeidspartnere bidrar
vi til å bygge positiv identitet for marginaliserte
folkegrupper gjennom språk-, kultur- og ungdomsarbeid. Dette gjøres bl.a. gjennom workshops, kurs og stipendordninger. Vi er med på
å kjempe mot kvinnelig omskjæring, barneekteskap og fødselsskader og jobber for kvinners
rettigheter. Det arbeides med oversettelse av
Bibelen til gumuz-språket. Bibelfortellinger og
bibelvers oversettes og gjøres også tilgjengelig
på andre minoritetsspråk, både muntlig og
skriftlig.Vi bidrar til å støtte og løfte opp marginaliserte grupper i samfunnet.

SAMMEN MED misjonærer fra flere
afrikanske land og lokale medarbeidere
driver vi et arbeid som i hovedsak retter
seg mot fulaniene, et nomadefolk med en
sterk og stolt tradisjon. Vi deler troen på
Jesus i ord og handling, og Bibelen oversettes til fulani. I samarbeid med lokale
helsearbeidere jobber vi målrettet mot
omskjæring og fødselsskader hos kvinner. Arbeidet gir svært gode resultater.
Gjennom produksjon av radioprogram
formidles både kristen tro og undervisning om aktuelle tema. Det drives diakonalt arbeid, også blant internflyktninger.
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SAMMEN MED Den evangelisk lutherske
kirken i Thailand er vi med på å gi barn og
unge fra fattige kår en bedre start på livet.
I tillegg støtter vi opplæring og kursing for
kirkens medarbeidere og medlemmer.
Vi bidrar til å forebygge menneskehandel
og til å skape sterke og trygge familier. Vi
er også engasjert i klimasmart jordbruk og
landsbyutvikling i avsidesliggende landsbyer nord i Thailand. Vi formidler nåde i et
land der den vanlige tankegangen er at en
får som fortjent.

SAMMEN forandrer VI VERDEN
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ENGLAND

SAMMEN MED flere partnere er vi med
i kristent mediearbeid og arbeid for
kvinners rettigheter. Vi gir støtte til
forfulgte og arbeider blant nordafrikanske
migranter i Spania. Marginaliserte og
utsatte grupper får på den måten støtte
og hjelp til å se sine rettigheter og sin
egen verdi. Vi bidrar også til bibelspredning og teologisk utdanning. Vi gjør Guds
kjærlighet synlig i områder som i stor grad
er lukket for kristen misjon.
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MIDTØSTEN
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SAMMEN MED Carlisle bispedømme er vi
med på å etablere møteplasser for barn og
unge der de kan bli kjent med troen på
Jesus. I 2010 var bare 235 ungdommer (av
en befolkning på 500 000) i kontakt med
lokalt menighetsarbeid en eller flere ganger
per måned. I 2019 hadde antallet vokst til
nærmere 2000. Møteplassene kan være
lavterskel-tilbud som fotball og kakao i
parken, ungdomsmenigheter kalt «Network
Youth Church», eller større samlinger med
forskjellige aktiviteter, fellesskap og mulighet til å snakke om tro. Vi bidrar også til
ledertrening for unge lokale ledere.
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NMS tilbyr misjonsavtale med fokus på et av følgende land:

MALI

