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 enhet mellom misjonærene, så
de kan jobbe som team
- for enhet i Fulani
menighetene
- for kontaktene våre og
den nye troende
Anne-Lise
- for fred i Mali
- om visdom til å bruke
tiden vi har fått godt
- for Anne Lise og Torstein Baltzersen som
trives i Flekkefjord og
i frikirken der. De har al- Torstein
lerede fått nye venner i borettslaget,
og Mali-erfaringen gir god inngang
blant nye landsmenn. Torstein får
god helseoppfølging.

TAIWAN
Vi ber
for den store gruppen av funksjons
hemmede i Tungshih menighet, om
at det må vokse fram ledere som
kan ta over ledelsen i arbeidet etter
hvert. Gruppen har eksistert i over
30 år og har et stort nettverk i byen.

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.
Cecilie og Stephen Thomas, Madagaskar.

AKTUELT
Be for Bridgebuilders som skal være
i Midtøsten i påsken 2018. VI takker for de 10 palestinske, 10 jødiske
deltakerne og 7 norske - og ber om
en kjempegod prosess i ørkenen. La
prosjektet gi forsoning og erfaringer
av enhet mellom søstre og brødre.
Be for studieturen for pastorer til
Midtøsten 9.- 23.april. VI har 9 deltakere og 2 ledere på turen.
Vi ser etter en ny misjonærenhet til
Midtøsten. Be om rette kandidater til
dette.

SØNDAG
ET FOLK I
SENTRAL-ASIA

Utsendingene våre opplever ikke at
de politiske urolighetene påvirker
hverdagen deres direkte, men alikevel vet vi av erfaring at
det fort kan snu. Be for
den politiske situasjonen
både innad i landet og
i nabolandene. Be også
om visdom for lederne
og at Gud må røre ved
hjertene deres.
Utsendingene våre bor
alene som kristne arbeidere i en by
på over en halv million mennesker.
Be for trygghet og god helse, og
en god hverdag. Be også for flere
arbeidere.
Fellesskapet i denne nye hjembyen
til utsendingene våre består av i
underkant fem andre. Be for godt
fellesskap, tillit og utrustning for
hver enkelt.
KONTAKTMISJONÆRER:
Heidi Evensen, Filippinene
Marianne og Jonny Mydland i Kenya
Jorid og Ned Spiecker i Albania
Anne Marit og Alwyn Viljoen, i
Operasjon Mobilisering
Ane Hegén, Paris
Anne Brit Sukka og forloveden Kassim, Uganda

Sammen om

oppdraget

Be for

Frikirkens
arbeid
med kirkens
verdensvide
oppdrag

vår/sommer 2018

MANDAG
ISRAEL
Vi ber
- for Tel Aviv Outreach center. En rettssak avgjorde nå i mars at butikken må
ut av lokalene sine innen ett år. De har
vært der i 60 år og hatt svært lav husleie. Vær med og be for veien videre
for denne tjenesten og for styrke og
pågangsmot for Andy og
Daisy som jobber i Tel Aviv
outreach center.
- for Victor Kalisher som er
generalsekretær i Bibel- Tor Arne
selskapet i Israel
- for organisasjonen Netivah som jobber med messiansk ungdom. Velsign
alle aktivitetene de har, og la den messianske ungdommen bli sterke i troen
gjennom arbeidet.
Tor Arne Grimstad takker for forbønn
gjennom årene med Frikirken. Be om
visdom og hjelp til å være en god
leder i mange avgjørelser som skal
taes. Og be for kona Jenny og jentene.
KONTAKTMISJONÆRER
Bjørg og Samuel Aweida, Beit Eliahu,
Haifa, Israel.
FRIKIRKENS HOVEDKONTOR
Hovedkontoret skal flytte i juni, og
det er mye praktiske forberedelser
som skal til. Be om at prosessen skal
gå så glatt som mulig. .

TIRSDAG
DE PALESTINSKE OMRÅDENE
Vi ber
- for Det palestinske bibelselskapet,
deres ansatte og alt arbeidet de har
over hele landet.
- for de kristne i Gaza. Gi dem håp,
styrke, glede, tro og en overnaturlig
beskyttelse. La dem få være lys og
salt i sitt område.
- for Frikirkens bistandsprosjekter:
1) det palestinske undervisningsdepartementet og 2) sameksistens
mellom kristne og muslimer i ØstJerusalem.
- For `Hanan´som har kommet til tro
på Jesus og er i tjeneste blant muslimer. Be om beskyttelse på alle plan:
ånd, sjel, kropp og mot folk som kan
ville henne vondt.
TERRORTRUSSELEN
Trussel om terror og naturkatastrofer er stor i flere av områdene der vi
arbeider. Be om beskyttelse for land
og folk, og for våre medarbeidere,
partnere og utsendinger.
KONTAKTMISJONÆRER:
Et ektepar i et muslimsk land
En familie i et asiatisk land
Solveig og Randal Frivold, Thailand
Inga May Elvesveen, Skottland
Øivind Augland, menighetsplanting
i Skandinavia og de baltiske land

ONSDAG
JAPAN
Vi ber
- for besøk av Frikirkens
speiderledelse i mai
- om at de som kommer
på speiderleir skal bli
kjent med Jesus og vokse
Ingebjørg
i troen.
- om visdom for Knut Ola
og Ruth Kari til å bruke
tiden godt når barna er i
skole og barnehage.
- for arbeidet blant hjem- Nathan
løse i Nagoya, om helbre
delse og krefter til de
hjemløse og velsignelser
til de frivillige hjelperne.
- om Guds velsignelse og
Ruth Kari
ledelse for Kinkikirken –
ledere og menighetene.
- om at vi skal få se mer
felles arbeide for å nå ut
til flere japanere. For at vi
kristne kan stå sammen Knut Ola
lokalt og være forberedt
før store naturkatastrofer
inntreffer.
Takk for
- husgrupper og lov
Marianne
sangskvelder som vi har i
ulike hjem.
Folderen kan lastes ned fra
www.frikirken.no/misjonsressurser

TORSDAG
ET LAND I
MIDTØSTEN
Vi ber om
- at Herren skal vise seg gjennom
drømmer og kraftige gjerninger.
- at vår første disippelgruppe skal starte snart
- visdom til å dele evangeliet klart å tydelig
- sikkerhet for oss, barna
og teamet vårt
Vi takker for
- at vi trives i t jenesten
- at Gud alltid er med oss
og at han leder mennesker til seg.
- at vi har mye støtte og bønn i arbeidet vi står i.

INNVANDRER
ARBEID
Vi ber
- for to prosjekt der ressurser til bruk
blant muslimer blir oversatt til norsk.
- for tiltak rettet mot innvandrere i
Frikirkens menigheter, og om at flere
nye skal starte opp.
- om at flere kan bli kjent med Jesus
og bli hans etterfølgere gjennom
våre menigheter
-om at innvandrere som vil ha utbytte
av det, skal komme på Visjon i år.

