MISJONSAVTALE

En levende kirke
over hele jorden

Misjon er å dele det Gud gir oss.

Kirken og alle døpte er sendt av den treenige Gud for å dele
evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling.
Vi døpes inn i vår lokale menighet – og samtidig inn i et
verdensvidt fellesskap hvor Jesus Kristus knytter oss sammen.
Misjon handler om kallet til alle døpte – hver enkelt av oss –
om å dele vår tro og være Jesu Kristi etterfølgere i hverdagen.
Det handler videre om menighetens evangelisering og diakoni
i lokalsamfunnene og det globale oppdraget som vi har,
sammen med den verdensvide kirken.
Utdrag fra Den norske kirkes dokument Misjon til forandring,
med utgangspunkt i Kirkemøtets vedtak i 2012 (sak 07/12).

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.
Sammen deler vi troen på Jesus,
bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom.

MISJONSAVTALE mellom NMS og
Vi støtter arbeidet i:
AVTALEPERIODEN gjelder fra:

til:

Vedtatt i menighetsråd/sokneråd (dato):
Avtalen evalueres underveis og ca. seks måneder før avtaleperiodens slutt.
INNSAMLINGSMÅL:
Overføres til konto: 8220 02 85057

per år
KID:

FLERE SAMARBEIDSMULIGHETER
 NMSU: Trosopplæring, leir m.m.

(kryss av for det som er aktuelt for dere)
 INTERNASJONALT SAMARBEID: Ucrew,

 MENIGHETSUTVIKLING: Fokus-kurs,
Use Your Talents, migrasjonsarbeid m.m.
 SMÅFELLESSKAP: Forening, gruppe,
Connect lokallag


Connect, studentutveksling m.m.


INSPIRASJONSTURER



NMS Gjenbruk



Annet:

GIVING TUESDAY

KONTAKTOPPLYSNINGER
MENIGHETEN

NMS KONTAKT REGIONALT

Adresse:

Navn:

Postnr/sted:

Telefon:

E-post :

E-post:

Telefon :
MISJONSKONTAKT I MENIGHETEN

NMS KONTAKT SENTRALT

Navn:

E-post: menighet@nms.no

Adresse:
Postnr/sted:
E-post :
Telefon :
UNDERSKRIFTER
Sted:

Dato:

For menigheten:

For NMS:

MENIGHETEN TAR ANSVAR FOR Å:
✓
✓
✓
✓
✓

Be for arbeidet
Innhente og videreformidle informasjon slik at menigheten får
eierskap til arbeidet
Gi til arbeidet og på ulike måte skape engasjement for å bidra
til å nå eget innsamlingsmål
Oppfordre til personlig givertjeneste knyttet til menighetens
misjonsavtale
Integrere misjon i hele menighetens liv

NMS TAR ANSVAR FOR Å:
✓
✓
✓
✓
✓

Gjøre informasjon om arbeidet tilgjengelig
Utvikle infomateriell til bruk i gudstjeneste og ellers
i menigheten
Sende nyhetsbrev tre ganger i året
Sende MT (Misjonstidende) seks ganger i året
Synliggjøre muligheter for å integrere misjon i
menighetens arbeid

SENTRALE SIDER PÅ

nms.no:

nms.no/menighet
Oversikt over hva NMS gjør i samarbeid med menigheter i Dnk, og ulike
ressurser for å styrke menighetenes engasjement for misjon, lokalt og
globalt.
nms.no/finndinmenighet
Nyheter, historier og blogginnlegg knyttet til arbeidet menigheten støtter
og informasjon om hvor mye som er samlet inn i inneværende år.

SAMMEN FORANDRER VI VERDEN

FOTO: ARNE AUGEDAL, JORUNN FLATIN, LIV OLAUG HAALAND,
OLE HENRIK KALVIKNES, PIERROT MEN, MARIT MJØLSNESET,
KATRINE PENSGÅRD, DAG RUNE SAMEIEN, SAT-7

nms.no/menighetspakker
En samleside med informasjonsmateriell (brosjyre, plakat (både til
oppslagstavle og skjerm), bønn ved offer, powerpointpresentasjon, film,
bønnekort) og ressursmateriell for barn og unge utviklet av NMSU.

