
To ganger i måneden er utsendingene våre med på å gi mat og fortelle om 
Jesus til hjemløse i sentrum av Nagoya. En halv time før oppstart står det 

allerede 50 – 60 menn og kvinner i kø. Utsendingene hilser på hver enkelt og 
ønsker at de skal føle seg sett og verdsatt. Flere bor i pappesker under  broer, 
mens andre bor på ulike stedet i byen, men trenger praktisk hjelp av ulike 
 grunner. Opplegget starter med en halv times gudstjeneste. Andre samling i 
måneden feires alle månedens bursdager, og bursdagsbarna får komme fram 
og bli velsignet. Når det feires bursdager, får også alle en muffins hver. Utsendin-
gene ønsker å gi mat for kroppen, men også mer enn det – de ønsker å gi mat 
for sjelen, og et godt fellesskap. Så deles det ut mat. Alle får hver sin boks med 
rykende ferdigmiddag. For et par år siden begynte de også å dele ut julegaver 
til de hjemløse – for eksempel varme klær.  
 
Eksempler på kostnader
1 middagsboks: 25 kr.  
1 muffins: 7 kr. 
Reisekostnader for utsendingene per gang: 650 kr. 
Totalkostnad per mnd: 4 900 kr. 
  
Ressurser på frikirken.no/julegave2019:
- dette infoskrivet
- plakat
- bilder som kan legges på sosiale medier
- kort presentasjonsfilm   
 
Gi en gave
https://gi.frikirken.no.
VIPPS til 7777
Misjonens gavekonto: 3000.21.94976. Merkes med: 15010. 

Tusen takk til alle dere som er med og bidrar! 

Hilsen utsendingene i Japan og Frikirkens misjonsteam.

MAT TIL

HJEM-
LØSE

To ganger i måneden deler vi ut mat og forteller om 
 Jesus til hjemløse i sentrum av Nagoya. Når vi kommer, 
står  allerede 50-60 kvinner og menn i kø.  Vi hilser på 
hver  enkelt. Så følger en kort gudstjeneste, før vi deler ut 
 maten. Det handler ikke bare om mat for kroppen, men 
om  samhold og å kjenne seg verdsatt – mat for sjelen.

TUSEN
TAKK!

VIPPS til 7777. 
Giro 3000.21.94976, 
merk 15010. frikirken.no/misjon
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GAVE
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Julegave
til Frikirkens arbeid i Japan

VIPPS 7777 eller 
3000.21.94976. 
Merk med 15010.


