
Mali:
Be for
• fred i Mali. 
• Be for nye  kontakter 

– at de skal forstå 
 evangeliet og ta imot. 

• flyktningene.
• fellesskapene, at de skal vokse 

 åndelig og økonomisk.
• helseutfordringer i Salomonfamilien.
• ledelse i vårt videre engasjement 

i landet.  Sikkerhetspolitisk ser vi 
mange utviklingstrekk som ligner 
Afghanistan.  

Annet: 
• I årets julegaveaksjon samler vi inn 

til våre partnere i Israel. Be for for
beredelsene og selve aksjonen. 

• Be for misjonsleder og misjonsteam 
på HK.

• Vil du støtte Frikirkens misjons
arbeid? Vipps 7777 eller gå inn på 
gi.frikirken.no

• Kontakt oss gjerne på  
misjon@frikirken.no

innvandrerarbeid: 
Be for
• oppstart av Connect – læringsnett

verk for flerkulturelt arbeid, som 
begynner i oktober i samarbeid med 
NLM.

• alle ansatte og frivillige i menig
hetene, som har kontakt med våre 
nye landsmenn. 

• at våre menigheter skal få være 
åndelige hjem for mange av innvan
drerne, så de føler tilhørighet og kan 
få vokse i troen på Jesus.

Palestina
Be for
• 15. august sendte 

Frikirken inn søknad 
til Digni om et nytt fem årig pro
sjekt i Jerusalem gjennom Det 
 Palestinske Bibelselskap (PBS), 
med oppstart 01.01.2022. Fokus 
er sameksistens mellom kristne og 
muslimer i ØstJerusalem, og enhet 
mellom kirkesamfunn. 

• palestinske skoler, som har vært 
mye stengt på grunn av Korona. 
Nå kan PBS endelig fortsette å trene 
alle landets sosiallærere i konflikt
løsning. Be om visdom og gode for
hold så teamet kan bidra til endring 
i skoler, barn og familier. 

• Be for «Hanan», «Amy» og alle de 
kontaktene som de følger opp.

Israel: 
Be for
• Bibelselskapet i Israel 

(BSI), som for tiden 
gir ut mange bibler til 
menighetene. Og flere 
og flere kommer og spør 
etter hebraiske bibler. 
Nye dører åpnes. Be om 
at det som såes, skal nå 
ut og bære frukt. 

• Andy i Tel Aviv Outreach Center, 
som skadet kneet sitt i juni. Be om 
rask helbredelse og at han snart kan 
komme tilbake på jobb. 

• kvinnene i forsoningsprosjektet 
vi støtter, som skal inn i sårbare 
diskusjoner og samtaler i høst. Be 
om mot og styrke til å også se sin 
rolle i konflikten, for så å bidra til 
 løsninger.

• Netivah som jobber med messiansk 
ungdom. Be for alle planene for høs
ten og vinteren, og at ungdommene 
skal vokse i tro. 

fredag lørdag søndag

Sammen  
om oppdraget 

Be for 
Frikirkens 
arbeid med 

kirkens 
verdensvide 

oppdrag
Kontaktmisjonærer
Bjørg og Samuel Aweida, Israel 
Anne Marit og Alwyn Viljoen, Norge 
Anne Brit og Kassim Tiriwa, Uganda 
Heidi Evensen, Filippinene 
Jorid og Ned Spiecker, Allbania 
Marianne og Johnny Mydland, Kenya 
Filip og Stephanie Dale, Mexico

HØST/VINTER 2021

Andy Ball



Frikirkens søster
kirker i Kina, Taiwan 
og Etiopia:
Be for
• velsignelse for våre 

søsterkirker, og for sun
ne lederskap. 

• seminaret i Addis som 
ble rammet av flom i 
august og flere omkom. 

• kirken i Taiwan som 
brer seg ut til nye 
steder, og for gruppen 
av funksjonshemmede i 
Dongshih menighet. 

• de 39 nye studentene på bibelskolen 
i Xian i Kina denne høsten.

SentralAsia:
Be for
• utsendingene som 

akkurat avsluttet 
tjenesten blant et 
folk i SentralAsia. Vi 
ber om en god overgang 
fra livet som utsending 
til et liv i Norge, og om 
fortsatt ledelse her. 

• videre vekst i troen til de 
som har kommet til tro 
gjennom arbeidet. 

• partnere i landet de har 
tjent i, som Frikirken 
fortsatt støtter økono
misk. 

• Guds velsignelse over 
tjenesten til en ny familie 
som Frikirken i august 
sendte til et annet land 
i SentralAsia. Be for en god første 
tid med mange relasjoner som skal 
knyttes, og en god start på språk og 
kulturlæring. Vi ber om at barna skal 
finne seg til rette. 

• Guds ledelse så Hans rike kan ut
bres gjennom de nye utsendingene. 

• beskyttelse på alle områder i livet og 
som familie. 

• motivasjon og fremgang i språk
studiene. 

• gode relasjoner – vennskap og 
ledelse til de som ønsker å bli kjent 
med Jesus. 

Japan
Be for
• de japanske troende 

som leder og undervi
ser andre til tro. Be om 
mot og visdom for Yumi, 
Kazue, Marie, Johnny, Mi
giwa, Hamano og Harue.

• ungdomsarbeid som 
planlegges for ungdom 
i  nabolaget, sammen med 
andre kirker.

• beskyttelse for dem som tar 
imot Jesus, men som står 
alene med sin tro i familien.

• oppfølging av hjemløse 
som tar imot Jesus, og at 
vi skal se flere hjemløse 
nå andre hjemløse med 
evangeliet.

• det nylig oversatte ekte
skapskurset, og at det skal 
bli til velsignelse for mange.

• misjonærbarna 
som er både hjem
me og i japansk bar
nehage og barneskole.

• at Gud må kalle nye ut
sendinger til Japan

Takk for
• bønnehuset, som brukes stadig og 

forvandler oss som er der. 
• alle som vi får samarbeide med 

i Nagoya og ellers i Japan.
• Frikirketeamet, som er familie for 

hverandre nå i koronatiden.

Et land 
i  Midtøsten: 
Be for
• beskyttelse og 

visdom i hvordan 
vi deler evangeliet, og 
for at de kan fortsette 
å dele frimodig og trygt 
– etter som politiet øker 
oppmerksomheten på 
byen vår og to av våre 
troende har blitt kalt inn 
til avhør.

• en god skolehverdag for de to eldste 
barna som nå går på norsk hjem
meskole, og be for volontøren vår 
som skal undervise. Lisa begynner 
i første klasse i den lokale arabiske 
skolen, be om trivsel, gode venner 
og gode lærere. 

• samhold, trivsel og målrettethet for 
teamet vårt. 

• alle som studerer Bibelen på nett, at 
de skal få komme i felleskap og ta 
nye steg i troa.

Takk for
• at skoler og barnehager åpner etter 

å ha vært stengt i ett og et halvt år.
• at de troende modnes og får dypere 

røtter i troen, de deler troen også 
mer frimodig.

mandag tirsdag onsdag torsdag

Kontaktmisjonærer
Et ektepar i Midtøsten 
En familie i Midtøsten 
Solveig og Randal, Thailand 
Cecilie og Stephen Thomas, Madagaskar 
Ingvild og Thomas, Hawaii 
Lill Muir, Australia 
Thomas og Katie Nielsen, Australia

Folderen kan lastes ned fra 
frikirken.no/misjonsressurser
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