
Mali
Be for
• Den sikkerhets politiske  

situasjonen der viser man-
ge negative utviklingstrekk 
som ligner utviklingen i Afghanistan. 

• Fred i Mali.  

• Enhet og åndelig vekst blant alle 
Fulani troende. 

• Ny familie fra Nigeria som er i gang 
med språkstudier 

• At arbeidet med etablering av en base 
for misjonsarbeid i Kankan (Guinea) må 
lykkes

Takk for
• Stor framgang i arbeidet blant unge i 

Sévare

innvandrerarbeid
Be for
• At menighetene, gjennom sine nettverk 

og nabolag, skal nå ut til muslimer og 
andre innvandrere og frimodig dele 
evangeliet med dem.

• At menighetene kan være til god støtte 
og oppmuntring for nye troende med 
muslimsk bakgrunn og hjelpe dem til å 
vokse som Jesu disipler.

• At menighetene våre kan bli et bønnens 
hus for alle folkeslag som er bosatt i 
Norge.

Israel 
Be for
• Netivah, som jobber 

blant messiansk ung-
dom og unge voksne. 

• Musalaha’s kvinneprosjekt. Be om at 
de israelske og palestinske kvinne-
ne som deltar skal oppleve gode, 
tillitsbaserte relasjoner til hverandre 
og at de skal få være fredsagenter 
der de er. 

• Tel Aviv outreach center, for gode 
samtaler om tro med søkende som 
kommer innom. 

fredag lørdag søndag

Kontaktmisjonærer 
Anne Brit og Kassim Tiriwa, Uganda 
Jorid og Ned Spiecker, Albania 
Marianne og Johnny Mydland, Kenya 
Filip og Stephanie Dale, Mexico 
Et ektepar i Midtøsten

Be for 
Frikirkens 
arbeid med 
kirkens 
verdensvide 
 oppdrag

Sammen  
om oppdraget

Vår/Sommer 2023

Følg oss på Facebook  
«Frikirken - med 
evangeliet til  
de unådde»

Palestina
Be for
• Det Palestinske Bibel-

selskapet, om visdom 
og styrke for ledelse og 
ansatte

• ‘Hanan’ og ‘Amey’, som har sin tje-
neste blant muslimske kvinner. Be om 
beskytt else og åpenbaring av Guds 
ord når de deler med nye troende og 
Interesserte. 

Annet
Be for
• Sat-7: En kristen satellitt TV-kanal, 

som formidler både på arabisk, persisk 
og tyrkisk i 22+ land i Midtøsten og 
Nord-Afrika. Be om at budskapet om 
Guds rike skal nå alle som hører. 

• Tree of Life: Be om at mange barn og 
unge skal vokse i troen gjennom arbei-
det. 

• Be for misjonsleder og misjonsteam på 
hovedkontoret

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



Sentral-Asia
Be for
• Den ene lokale troende 

i byen, som har et sterkt 
ønske om å nå ut til andre. 
Be om at hun skal møte 
mennesker som er åpne 
for evangeliet og visdom til utsendin-
gene i hvordan de kan utruste henne

• Beskyttelse for denne ene troende 
og hennes familie

• At Gud skal fortsette å gjøre venne-
ne til utsendingene nysgjerrige på 
Jesus, og gi visdom til å fortelle dem 
mer om Han

• Utsendingene er på siste semester 
med fulltids språklæring, be om at 
de må komme til et tilfredsstillende 
nivå og finne glede i studiene fram til 
sommeren

• Be om at Gud skal kalle flere arbei-
dere til byen 

• For god helse og beskyttelse for 
utsendingene og deres tre barn

Takk for 
• Den gode relasjonen til den ene 

troende i byen og for gleden over sin 
tro som hun utstråler

• For at relasjonene med de lokale er 
gått dypere og for at noen har vist 
interesse for å vite mer om Jesus

• For at barna og utsendingene trives 
godt her

Frikirkens søster kirker i Kina, 
Taiwan og Etiopia
Be for
• Kirkeledelse, menigheter og med-

lemmer i våre søsterkirker. 

Japan
Be for
• Utsendingene og deres 

tjeneste.

• Gode trossamtaler på 
Global Cafe i sentrum på 
onsdager.

• Månedlige unge voksne 
samlinger med fokus på 
utrustning til tjeneste.

• De japanske troende, som 
leder og underviser andre 
til tro.

• Undervisningen for ungdom 
om selvtillit og kropp.

• Beskyttelse for dem som 
tar imot Jesus.

• At hjemløse blir åndelig 
utrustet og at vi ser menig-
heter bli dannet.

• Barna til utsendingene, to 
starter på barneskole/ungdomsskole 
1. april.

• Enhet blant de kristne i Japan.

• Kinkikirken, for ledelse og vekst i 
lokalmenighetene.

Takk for 
• Bønnesvar om ungdomssamlinger 
• At den ene familien som har det tøft 

mentalt og åndelig tar kontakt igjen.
• Bønnehuset, som brukes stadig og 

forvandler oss som er der. 
• Japanere som tar imot Jesus og 

modig formidler videre. 
• Samarbeidspartnere i Nagoya og 

ellers i Japan. 

Et land i  Midtøsten 
Sommeren 2023 er det slutt 
for teamet vårt her i byen, 
en familie blir igjen. En 
gjeng Jesus - etterfølgere 
fra hovedstaden har allere-
de vært involvert en stund 
og vil ta over oppfølgingen 
av de nye troende.

Be for 
• De av de troende som fortsatt er 

redde, etter intervju med sikkerhets-
politiet.

• Gode møtesteder for de lokale tro-
ende. Mange kan ikke bruke hjem-
mene sine. 

• Familiene og enkeltpersonene som 
studerer Bibelen ukentlig, be om at 
Gud må åpenbare seg for dem og 
om enhet i troen.

• Be om visdom og fellesskap for de 
to eldste, og enhet med den nye 
gruppen som følger dem.

• Mange er slitne på grunn av tøffe 
økonomiske forhold – be om en 
endring!

• Overgangen det er å komme tilbake 
til Norge for våre utsendinger. 

• Nye utsendinger er på plass i landet, 
be om god overgang for barna, 
styrke og visdom i tiden der de lærer 
språk og etablerer seg. 

Takk for  
• At vi opplever at Gud er med og 

trofast bygger sin kirke. 
• At å følge Jesus gir oss et håp og en 

visshet som er verdt å lide for.
• At det har ordnet seg så greit med 

volontør for barnas hjemmeskole.
• At nye utsendinger er på plass! 

mandag tirsdag onsdag torsdag

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

Ruth Kari

Knut Ola

Helga Irene

Andreas

Vil du støtte Frikirkens 
misjons arbeid?  

Vipps 7777 eller gå inn på 
gi.frikirken.no

Folderen kan lastes ned på 
frikirken.no/misjonsressurser


