
KINA
Be for bibelskolen i Xian 
som begynner nytt skoleår i sep
tember med 65 nye studenter. Be 
for studenter og lærere, at skoleåret 
blir til velsignelse for liv og fremti
dig tjeneste.
Takk for at menighetsarbeidet er 
i gang igjen i Ankang og byene 
rundt. I Hanyin ble fire døpt i au
gust. Be om frimodighet til å fort
sette å vitne om Jesus.

TAIWAN
Takk for at Taiwan og kirk
ene der greier seg bra i coranatiden.                              
Be for gruppen av funksjonshem
mede og deres familier i Dongshih. 
Be om at flere må velge Jesus!                                                            
Be for synodeformann Liu og styret i 
vår vennskapskirke!

KONTAKTMISJONÆRER
Cecilie og Stephen Thomas på 
Madagaskar
Ingvild og Thomas på Hawaii
Lill og Neville Muir i Australia
Bjørg og Samuel Aweida i Israel.

MALI
Mali har store sikkerhets
utfordringer, særlig sen
tralt og i nord. 
Landet går gjennom en politisk og 
sosial krise, presi
denten ble kastet i 
august. 
Matvareprisene 
er på vei oppover, 
folk er frustrerte og 
engstelige. 
Be for familien Salomon fra Nigeria 
som er misjonærer i Mali, at de skal 
få være trygge og at det skal få åpne 
seg mange dører for dem i tjenest
en i denne perioden. 
Koronasituasjonen har gjort at 
omorganiseringen av arbeidet har 
blitt satt på vent.

ETIOPIA
Etiopia er hardt rammet 
av Covid 19. Be om at folk skal 
beskyttes fra viruset. 
Landet har i år vært preget av 
politisk uro. Be for landet, og at vår 
søsterkirke skal få være lys og salt i 
en vanskelig tid.

ET FOLK I 
 SENTRAL-ASIA
Covid-19 gjør hverdagen mer ut
fordrende. Be for kommunikasjonen 
mellom myndigheter og innbyg
gere, at den skal være konkret og 
ærlig. 
Landet stenges mer og 
mer for misjon, og flere 
misjonærer blir kastet 
ut. Be for at de lokale 
kristne må få oppleve 
Guds nærhet og kraft når 
de ikke har utenlandske 
arbeidere å støtte seg 
på åndelig i samme grad 
som før. 
Frikirkens Utsendinger har grunnet 
Covid19 vært hjemme siden mars, 
men forbereder på nytt utreise i lø
pet av høsten 2020. Be om visdom 
fra Gud til å ta riktige beslutninger 
og følge Hans ledelse. 
Be for nære tyrkiske venner av 
utsendingene som er kommet til tro 
gjennom deres vitnesbyrd, og som 
nå har startet ett eget fellesskap. 

KONTAKTMISJONÆRER
Thomas og Katie Nielsen i Australia  
Et ektepar i Midtøsten
Inga May og Niklas i Thailand 
Solveig og Randal i Thailand
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ET LAND I 
MIDTØSTEN
Be for teamet, at de skal være stø
dige og målrettet. 
Be for de nye troende, om at de får 
utvikle en trygg tro, så de blir i stand 
til å stå fast i dager som 
er utfordrende.
Be om at evangeliet skal 
bli forkynt og mennes
ker helbredet gjennom 
de lokale troende; at de 
skal se Guds rike i sine 
familier, på jobb og i 
nabolag.
Det er troende og 
søkere i sju familier som 
utsendingene har kontakt med. Be 
om at flere skal høre og opp leve 
evangeliet!

MISJONSSTABEN
Be om at vi skal finne effektive måter 
å jobbe på  også når internasjonal 
oppfølging må gjøres digitalt. 
Be om at mange mennesker skal 
få møte Jesus og vokse i tro også i 
disse tider som er veldig vanskelige 
for svært mange. Jesus er sterkt til 
stede over hele verden, uavhengig 
om vi mennesker kan reise eller 
ikke. 

ISRAEL
Be for Tel Aviv outreach 
center – for at arbeidet skal gå 
økonomisk rundt slik at mennesker 
skal ha et sted de kan komme inn
om og få en samtale om Guds ord, 
og et eksemplar av Bibelen. 
Be om at Gud skal jobbe 
i med menneskene som 
staben (Andy og Daily) 
er i kontakt med. Be om 
visdom til å svare på 
trosspørsmålene de får 
daglig. 
Be om beskyttelse for viruset. Is
rael er hardt rammet, og har gjen
nomgått harde restriksjoner. 
Be for Netivah (som jobber med 
messiansk ungdom)  takk for at de 
klarer å gjennomføre ulike arrange
menter selv med restriksjoner. Be 
om at unge messianske israelere 
skal få styrket tro.

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

PALESTINA
Covid 19 har begynt 
å spre seg raskt i Gaza. Dette er 
katastrofalt fordi de ikke har nød-
vendige infrastrukturen. 
Be for familiene som har mistet sine 
kjære i Covid 19, særlig i gamlebyen 
i Jerusalem.
Be for de to Noradstøttede Frikirke
prosjektene: Conflict Transforma
tion in Palestinian Areas (CTPA) og 
Jerusalem Unites Us (JUU). De gjør 
en fantastisk jobb med å tilpasse 
aktivitetene sine så de kan møte 
behovene på bakken. 
Be for “Hanan” som jobber med 
troende fra majoritetsreligionen. Be 
om visdom, beskyttelse og mirakler.

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

JAPAN
Be for nye relasjoner ut
sendingene får gjennom 
nabolag, lokal skole og 
barnehage.
Be at de nye kristne i 
nettverket skal vokse 
sunt i troen. 
Be om styrkede familie
bånd der en eller begge 
foreldre har blitt kristne.
Be for språkstudiet til 
Andreas og Helga Irene. 
Be for at Aron Elias, om 
god språkutvikling og 
trygghet i den japanske 
barnehagen han går i.
Be for babyen i Helga 
Irenes mage og for fød
selen i februar.
Takk for fantastisk team 
og familiefelles skap 
blant utsendingene i 
Nagoya.
Takk for hele familier 
som har tatt imot Jesus.
Takk for alle de nye tro
ende og døpte som har 
kommet til i løpet av det 
siste året.
Takk for at ekteskapskurset er 
blitt oversatt og nå skal tas i bruk.
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