
FREDAG
KINA
Vi ber
- for de kristne, for deres frimodighet 
og at de blir bevart i troen, tross nye 
begrensninger.

Takk for
- 56 nye studenter på bibelskolen 
i Xian. Be for lærere, studenter og 
arbeidet med å bygge ny bibelskole.
- trofaste medarbeidere i kirken i 
Ankang. Be om mot og visdom til 
å fortsette å gå til nye mennesker 
og steder. Det kommer stadig flere 
restriksjoner.

TAIWAN
Takk for
- at det er en pastor i hver av de seks 
menighetene. Be om enhet og godt 
samarbeid, og for pastor Liu som er 
ny synodeformann.
- oppsving for leirstedet på Guguan. 
Be for driften og at det fort satt må 
være et sted mange møter Gud.
- over 80 gode medarbeidere i den 
diakonale eldreomsorgen. Be for de 
ansatte, de eldre og deres familier.

LØRDAG
MALI
Vi ber
- for trygghet og gode arbeids-
forhold for alle ansatte i MELM.

- for misjonærene Solomon og 
 Rahila og radioarbeidet i Sevare.

- om at prosessen med omorganiser-
ing av MELM må 
lykkes

- om at styret må 
lykkes i arbeidet 
med rekruttering av 
ny direktør

- for den politiske 
situasjonen i landet. 

ETIOPIA
Vi ber
- om fred og forsoning i Didessa- 
dalen og fremgang for arbeidet 
med å danne ny synode for Gumuz- 
folket.

- om visdom for Mekane Yesus-le-
delsen angående etniske konflikter.

- om trøst til alle som har mistet noen 
i de konfliktene som har vært siste år.

KONTAKTMISJONÆRER
Cecilie og Stephen Thomas på 
Madagaskar

Ingvild og Thomas på Hawaii

Lill og Neville Muir i Australia

SØNDAG
ET FOLK I 
 SENTRAL-ASIA
Vi ber
- Våre utsendinger planlegger å 
flytte tilbake i løpet av vinteren. Be 
for prosessen og om god 
til venning for lille Han-
nah. 

- for godt samarbeid 
og enhet i teamet. Den 
andre familien har fått 
et barn til nå, og et nytt 
singel medlem skal også 
være med på teamet. 

- for den lille gruppen 
med troende i byen.

Takk for
lille Hannah og for god tilknytning 
og tilpasning siden hun kom til 
Norge. 

KONTAKTMISJONÆRER
Anne Brit og Kassim Tiriwa i 
 Uganda

Anne Marit og Alwyn Viljoen i 
Norge

En familie i Midtøsten

Heidi Evensen på Filippinene

Jorid og Ned Spiecker i Albania

Marianne og Jonny Mydland i 
Kenya høst 2019/vinter 2020

Solomo og 
Rahila

  Be for

  Frikirkens
      arbeid 
   med kirkens
verdensvide
  oppdrag

Sammen om
oppdraget

Les misjons nyheter i Budbæreren 
og på  budbareren.no



TORSDAG
ET LAND I 
MIDTØSTEN
Vi ber
- for de i husfelleskapene og bibel-
studiene. At troen må få dype  røtter 
og at de gir det gode budskap 
 videre til sin omkrets. 
- om beskyttelse for de 
nye troende. 
- om at Gud må gi tea-
met visdom til å model-
lere hva en etterfølger av 
Jesus er, og hva kirke er. 
- om trivsel og over-
skudd i tjenesten, for 
barna, skole og venner.

INNVANDRER-
ARBEID
Vi ber
- for de fire menighetene som deltar i 
læringsnettverk for inn vandrerarbeid
- om at flere av menighetene skal bli 
et godt, åndelig hjem for våre nye 
landsmenn
- for dem som enten bruker eller 
vurderer å bruke “Al Massira” eller 
disippelkurset “Kom og følg meg” i 
møte med innvandrere
- for alle som gjør en flott innsats 
blant våre nye landsmenn rundt 
omkring i de forskjellige menig-
hetene, enten som frivillige eller 
som ansatte

MANDAG
ISRAEL
Vi ber
- for Bibelselskapet i Israel og de 
mulighetene de har for å forkynne 
evangeliet for israelerne. 

- om at mange flere israelere skal få 
komme til tro. 

- våre partnere, Bibel-
selskapet i Israel og 
Netivah.

- for Andy Ball og hans 
lille turné fra Klepp til 
Skien i september 2019. 

- I oktober kommer palestinske 
og israelske partnere til Frikirken 
i Kristiansand sin misjonshelg. Be 
gjerne for turen og for alle møtene 
de skal ha. 

Takk for 
- at den messianske bevegelsen er 
sterkt voksende og har mange unge 
som lever troen sin ut i hverdag-
slivet. 

KONTAKTMISJONÆRER
Bjørg og Samuel Aweida i Israel.

TIRSDAG
PALESTINA
Vi ber
- for interne prosesser i PBS, og 
store omskiftninger i år.

om visdom, helse og velsignelse for 
PBS sin stab.

for disipler av ´Hanan´, for indre 
helbredelse for disse og at de skal 
vokse i troen på Jesus.

- for politisk stabilitet og ro.

TERRORTRUSSELEN
I flere av områdene der Frikirken ar-
beider, er det stadig trusler om ter-
ror, forfølgelse eller naturkatastro-
fer. Be om beskyttelse for land og 
folk, for medarbeidere, partnere og 
utsendinger. Be også for visdom i 
krisesituasjoner.

FRIKIRKENS HOVEDKONTOR

Misjonsstaben i Norge har mange 
ting på programmet, inkludert mye 
reising. Be gjerne om god helse, 
visdom til å prioritere og hjelp til å 
få mest mulig ut av dagene. 

KONTAKTMISJONÆRER
En familie i Midtøsten 
Et ektepar i Midtøsten
Inga May og Niklas i Thailand 
Solveig og Randal i Thailand

ONSDAG
JAPAN
Vi ber
- for familien Topland i 
tiden etter at deres dat-
ter, Julia, døde i juli.
- for språkkstudiene til 
Helga Irene og Andreas 
og for at de med sønnen 
Aron Elias skal få et godt 
hjem og gode venner.
- for arbeidet blant 
hjemløse i Nagoya.
- om at flere fra utsend-
ingenes omgangskrets 
får troen på Jesus, tar 
imot og blir døpt.
- om Guds velsignelse og 
ledelse for Kinkikirken.
- for velsignelse over
barnehagen og søndags -
 skolen som Toplands 
er involvert i, og om at 
barna og foreldrene skal 
komme til tro.

Takk for
- husgrupper og lov-
sangskvelder som vi har 
i ulike hjem.
- at folk kommer til tro, 
disippelgjør hverandre 
og blir døpt.

Andy Ball

Ingebjørg

Nathan

Ruth Kari

Knut Ola

Helga Irene

 Andreas

Folderen kan lastes ned fra
frikirken.no/misjonsressurser

- dypere samtaler med folk og at vi 
kjenner oss ledet av DHÅ.
- at Gud gjennom Julia sin død har 
gitt håp og tro til mange.


