
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 Kina / Hongkong.

(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

KINA / HONGKONG



K I N A  O G 
H O N G K O N G

FAKTA OM KINA
Innbyggertall: 1 443 mill.  
Religion: 22 % folkereligioner, 
18 % buddhister,  3 % kristne
Styreform: Kommunistisk

KILDE: WWW.FN.NO OG WIKIPEDIA.NO

NMS startet arbeid i Kina i 1902 og ble 
sammen med alle andre utenlandske 
kristne kastet ut av landet i 1949. En 
vesentlig innsats kom først i gang 
igjen rundt 1990. Etter mange år med 
forfølgelse har kirken vokst raskt og er 
nå et «offer» for sin egen vekst. Det er en 
enorm ledermangel, et stort underskudd 
på kirkelige undervisning og kristen 
litteratur, og kirken er preget av en svak 
kirkestruktur og lite penger. 

SAMARBEID 
NMS samarbeider med kirken i Kina 
og støtter bibel- og presteskoler, bidrar 
med litteratur, økonomiske midler og 
organisasjonsbygging. Gjennom denne 
strategiske innsatsen når vi mange 
mennesker med omsorg og med 
budskapet om Jesus. 
 
DIAKONI 
NMS arbeider i partnerskap med kirkene i 
Fastlandskina, Hongkong og på Taiwan. Vi 
setter søkelys på to provinser i Fastland-
skina, videreutvikle arbeidet i Hongkong 
og samarbeidet med Taiwans kirke. 
 
Sammen med kirken og Amity, en 
kinesisk diakonal organisasjon, arbeider 
vi med diakonale prosjekter i provinsene 

Oppfølging fra NMS
Nettside: Menigheten har en egen side på nms.no: nms.no/finndinmenighet 
Her er historier og informasjon fra Kina og Hongkong, 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 sentralbord)

Postadresse: NMS, Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger 

Hva er vi med på i Kina og Hongkong?

Hunan og Guangxi provinser. Blant disse 
er et prosjekt som bistår besteforeldre 
som har ansvar for barnebarn. Hjelpen 
omfatter både mat og og lekse-lesning. 
Foreldrene har vært nødt til å ta arbeid 
langt fra hjemstedet uten å kunne ta 
meg seg barna. Et annet viktig prosjekt 
er å støtte menigheter i arbeidet med 
å ta vare på Guds skaperverk, det vil si 
bevare miljøet. NMS har en lang diakonal 
tradisjon og har mye å bidra med for å 
vise Guds kjærlighet i handling. 
 
I 2021 ble det ansatt ny feltkoordinator i 
Hongkong, og i august 2022 kom to nye 
utsendinger fra Norge på plass. De to 
arbeider nå med å lære seg kinesisk. 
 
Flere prosjekter er også i gang. Et for 
å forhindre prostitusjon, og et for å 
utbre «Use Your Talents» -metoden for 
utvikling og menighetsarbeid. 
 
NMS samarbeider med Taiwan 
Lutherske Kirke (TLC). Sammen har 
vi et læringsprosjekt for å bedre vår 
felles misjonsinnsats og et menighets-
utviklingsprosjekt rettet mot Asia.
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FAKTA OM HONGKONG
Innbyggertall: 7,5 mill.  
Religion: 49 % folkereligioner,  
21 % buddhister,  14 % taoisme,  
11,8 % kristne
Styreform: Begrenset demokrati

KILDE: WWW.SNL.NO


