FREDAG
KINA

LØRDAG
MALI

Vi ber
- for arbeidet med å bygge ny Bibelskole i Xian, og for oppgradering av
skolen for å bli godkjent.
- for arbeidet med å bygge nye
menigheter i Ankang-regionen, for
i Sør- Shaanxi er det nå mange nye
grupper som samles.

Vi ber
- for Anne-Lise og Torstein Baltzersen,
om en god avslutning
av deres tjeneste og god
overgang til livet i Norge.
- for fulaniere som nå får
undervisning og som er
åpne for å følge Jesus. Anne-Lise
- for fulanileirene som
skal være til våren, hvor
det trolig også blir dåp.
Og vi takker for ungdomsleiren i romjula, hvor flere
bekjente troen på Jesus! Torstein
- om at terrorgruppen som vil gjøre
Mopti-regionen til en muslimsk stat
ikke skal få oppslutning blant folket.

TAIWAN
Vi ber
- for tre evangelister som snart
ordineres til pastorer i menighetene
Fengyuan, Pinglin og Houli.
- for det store arbeidet med å pusse
opp leirstedet, og for daglig leder,
Hong, som sliter med helsa.
- og takker for det gode arbeidet
som drives blant eldre, noe som
legges merke til både lokalt og nasjonalt, og som er et sterkt vitnesbyrd
om Guds kjærlighet.

ETIOPIA
Vi ber
- om fortsatt vekkelse og vekst i
Mekane Yesu kirken.
- for de unådde folkene mao og
bertha i Didessadalen og de mange
muslimene i området, at de også
skal få del i evangeliet.

KONTAKTMISJONÆRER:
Lill og Neville Muir i Internasjonalt
arbeid for døve
Lene Freitag, bibeloversettelse til et
asiatisk språk
Øivind Augland, menighetsplanting
i Skandinavia og de baltiske land
Ane Hegén, Paris
Anne Brit Sukka, Uganda
FRIKIRKETORGET
Be om Guds ledelse i arbeidet med å
lede feltene, skaffe penger til arbeidet og skape misjonsengasjement i
menighetene.

SØNDAG
ET FOLK I
SENTRAL-ASIA
Vi ber
- for folket som jevnlig opplever
terroristangrep. Be om
at mennesker må bli
beskyttet fra frykt, og
søke Fredsfyrsten.
- om beskyttelse mot
uklokt lederskap. Et
mulig valg dette året
kan gi presidenten enda
større makt.
- for utsendingene våre,
som denne våren flytter sørøstover,
for å etablere menighet i en del av
landet der det er svært få troende.
Be om mot og styrke, velsignelse og
glede i arbeidet.
- for Frikirkens partner Sat-7. Flere
titalls millioner mennesker kan se
programmene som har et klart kristent innhold.
KONTAKTMISJONÆRER:
Heidi Evensen, Filippinene
En familie i et muslimsk land
Marianne og Jonny Mydland i Kenya
Jorid og Ned Spiecker i Albania
Anne Marit og Alwyn Viljoen, i
Operasjon Mobilisering

Sammen om

oppdraget

Be for

Frikirkens
arbeid
med kirkens
verdensvide
oppdrag

vår 2017

MANDAG
ISRAEL
Vi ber
- for Det Israelske Bibelselskapet,
dets leder Victor Kalisher og alle de
ansatte.
- for Andy Ball og Daisy Salway
og arbeidet ved Tel Aviv Outreach
Center.
- for Tor Arne Grimstad
og hans familie. Høsten
2017 opphører Tor Arnes
stilling. Fram til da er han
i foreldrepermisjon. Be Tor Arne
om Guds ledelse, glede
og fred for ham og familien.
- for rekruttering og planlegging av
neste omgang av Bridgebuilders,
som starter i juli 2017
BEIT ELIAHU:
Be for Bjørg og Samuel Aweida,
deres familie og alt arbeidet i
menigheten.
NETIVAH:
Be for staben på syv personer og
alle ungdomskonferansene de
arrangerer.

Les misjonsnyheter I Budbæreren
og på budbareren.no.

TIRSDAG
DE PALESTINSKE OMRÅDENE
Vi ber
- for Det Palestinske Bibelselskapet,
lederen Nashat Filmon og de ansatte.
- for ”Hanan”, som leder MBB*-felles
skapet. *muslim background believer
- for MBBére som opplever fattigdom, helseproblemer, ekteskaps
utfordringer og forfølgelse.
- for befolkningen i Gaza, og for de
kristne som har det svært vanskelig.
Be for det humanitære arbeidet til
PBS sitt team og for deres støtte til
de kristne, at det må gi håp og trøst.
- om Guds ledelse og visdom i evalueringen av fredsprosjektet i ØstJerusalem, og for søknadsprosessen
om fortsatt støtte til dette arbeidet.
TERRORTRUSSELEN
Terrortrusselen er stor i flere av
områdene hvor vi arbeider, både i
Midtøsten og Afrika.
Be om beskyttelse for land og folk,
og for våre utsendinger.
KONTAKTMISJONÆRER:
Et ektepar i et muslimsk land
En familie i et asiatisk land
Solveig og Randal Frivold, Thailand
Liv Bente og Lars Gøran Schellenberg Strømhaug, Madagaskar
Inga May Elvesveen, Skottland

ONSDAG
JAPAN
Vi ber
- for Ingebjørg og Nathan
Mikaelsen og deres
tjeneste, og takker for at
de har fått et nytt og godt
hus.
- for Ruth Kari og Knut
Ola Topland og barna
deres.
- om utrustning av nye
ledere i husgruppene.
- om en god start på en
ny mor/barn gruppe for
å nå nye med evangeliet.

TORSDAG
ET LAND I
MIDTØSTEN

Ingebjørg

Nathan

- for Marianne Boklund
Ruth Kari
Jacobsen og ungdommene fra Bibelskolen i Grimstad, og for
studentsamlingene som
de har sammen.
- om at de kan starte en Knut Ola
hus-kirke med studenter.
- om Guds velsignelse og
ledelse for Kinki-kirken,
dens ledere og alle menighetene.
Marianne
Folderen kan lastes ned fra
www.frikirken.no/misjonsressurser

Vi ber
- om beskyttelse og trivsel for våre
utsendinger og barna deres.
- om at de stadig skal
utvikle språket og nye
”verktøy” for å dele
evangeliet med flere
mennesker.
- om at de som nylig har
begynt å studere Ordet
skal styrkes i troen og
ledere vokse fram.
- om beskyttelse fra forfølgelse av nye troende.

INNVANDRER
KONSULENT
m/base i Kristiansand

Vi ber
- for Per Kristian og hans arbeid.
- om at flere menigheter skal gå i
gang med innvandrerarbeid.
- for videre utvikling av et fellesskap
for kristne persisktalende og
kurdisktalende i Kristiansand.
- for alle nye troende innvandrere i
Norge, at de skal bli godt disippelgjort og bli en del av et godt menighetsfellesskap der de bor.

