SAMMEN forandrer VI VERDEN
JEG VIL BLI FAST GIVER TIL NMS

AvtaleGiro

VÅR MENIGHET HAR MISJONSAVTALE I

FRANKRIKE

Kontonr: 8220 02 85057

via Avtalegiro

Jeg ønsker å gi kroner (per måned):
300,-

500,-

1000,-

Annet beløp

Jeg ønsker at gaven godskrives denne menigheten:

Belast mitt kontonummer:

Personnummer: (Fyll ut om du ønsker skattefradrag)

KID-nummer: (Fylles

ut av NMS)

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR:

POSTSTED:

E-POST:
MOBIL:
STED/DATO:
UNDERSKRIFT:
SEND KUPONGEN TIL:

NMS, POSTBOKS 226 SENTRUM, 4001 STAVANGER
ENKELTGAVER sendes til konto 8220 02 85057.
Merk gaven med FRANKRIKE.

Hjertelig

TAKK

nms.no/gi

DELER TROEN
PÅ JESUS

UTRYDDER
FAT TIGDOM

BEKJEMPER
URET TFERDIGHET

Hva er vi med på i Frankrike?
Europa er det eneste kontinentet
hvor kristendommen er i tilbakegang.
En stadig større prosentandel av
befolkningen tilhører ikke noe
kirkesamfunn, og mange unge
i Europa har aldri har hørt om
Jesus. Derfor er fokus i Frankrike
kristent ungdomsarbeid og
menighetsplanting. Blant annet
har vi vært med på å stifte en egen
ungdomsorganisasjon, Mission
Jeunesse, som blant annet lærer
ungdom i Paris til selv å kunne lære
opp andre til å bli med i lovsangsband
og team. Dette har vist seg å være
viktig, ikke bare for ungdommene,
men også for menighetene de tilhører.

OPPSTART
NMS–arbeidet i Frankrike startet på
oppfordring fra partnerkirkene på
Madagaskar og i Kamerun, da flere av
studentene deres mistet sin kristne tro
under studieopphold i Europa.
NMS knyttet kontakt mellom partnere
i sør og vest for å overføre impulser.
Nå ser man fruktene i form av nye
fellesskap. Et stort nettverk, der misjon

går på kryss og tvers, er NMS sin store
styrke i dag.

NYE FELLESSKAP
På 2000-tallet stilte NMS–misjonærene
Mary og Rafihiratantsoa Rakotovao seg
opp på gata i Cretéil for å dele ut kaffe
og prate med folk. Flere og flere ble
med på kirkens aktiviteter, og i 2018 ble
fellesskapet en selvstendig menighet
innenfor Den forente protestantiske
kirken i Frankrike (EPUdF).
I Lyon ble det brasilianske
misjonærparet Mateus Pereira
og Mariana Erhardt først
møtt med skepsis. Nå har
menighetsplantingsprosjektet deres,
Mission Jeep, ført til en ny gren i
EPUdF–landskapet. En kirke som før
stod tom, fylles nå med et levende
fellesskap for studenter og unge.

FAKTA OM FRANKRIKE
Innbyggertall: 65,4 mill.
Religion: 47 % kristne,
4 % muslimer, 2 % buddhister

FOKUS PÅ UNGE
Vi sender hvert år ettåringer for å
jobbe med barne- og ungdomsarbeid
i Frankrike, og har også misjonærer
knyttet til arbeid utenfor Paris.

Næringsveier: Høyteknologi,
dataindustri og romteknologi.
Frankrike er også en av
verdens største eksportører av
landbruksvarer.
Levekår: Frankrike er et av
Europas største og rikeste
land, og har svært høy
levestandard.

Oppfølging fra NMS

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 sentralbord)
Postadresse: NMS, Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger
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