FRA FRIKIRKENS
MÅLPLAN 2018-2023
JESUS TIL NYE
MENNESKER
DIAKONAL OG MISJONAL
KIRKE
»»Menighetene er engasjert i frivillig
arbeid for sårbare grupper
i nærmiljøet.
»»20 nye menigheter har deltatt
i en lærings-prosess med fokus
på å være misjonal kirke.
»»Frikirken fremmer enhet blant
kristne kirker for at verden skal tro.

MENIGHETSVEKST
»»Alle menigheter har startet minst
ett nytt fellesskap, smågruppe eller
større fellesskap, som når
nye mennesker.

ET LAND I
SENTRAL-ASIA

ISRAEL
OG PALESTINA

I Sentral-Asia fokuserer utsendingene på relasjonsbygging
og husfellesskap i en by med
kun en håndfull kristne.

Prosjektet “Bridgebuilders” er en
møteplass for palestinske kristne,
messianske jøder og kristne
nordmenn i alderen 20 – 30 år.

Mehmet er 16 år. Han og søsteren er
de eneste tenåringene i den lille kirken.
På skolen opplever han press på å ta
islamtimer og han blir ofte mobbet.
Gjennom Frikirkens arbeid får Mehmet
mulighet til å delta på ungdomsleir. Har
møter han andre troende på sin egen
alder, både fra sitt eget og andre land.
Dette er viktig for Mehmets åndelige
liv. Han vet nå at han ikke er alene som
troende i landet sitt, og han har valgt å
stole på Gud, selv når ting er vanskelige.

»»Det er etablert studentfellesskap i
syv byer med høgskole/universitet
»»Det er plantet åtte nye
menighetsfellesskap.
»»Det er vekst i antall medlemmer
i aldersgruppa 0-40 år.

»»Samtlige menigheter har
regelmessig kontakt med minst
én av utsendingene våre.

15100

Merk gaven
til arbeidet i Palestina
med prosjektnummer

15200

Gjennom MELM betaler vi 90 % av
lønnen til en Nigeriansk misjonærfamilie
der begge foreldre er evangelister blant
Fulanifolket.

»»Vi har styrket misjonsarbeidet
vårt blant muslimer i Norge.
»»Vi har styrket misjonsinnsatsen
i Midtøsten.
»»Vi har økt misjonsgaven.

Merk gaven
til arbeidet i Israel
med prosjektnummer

I Mali jobber Frikirken
gjennom MELM, en økumenisk
misjonsorganisasjon.

»»Vi har gjennomgått og fornyet
misjonsstrategien og forankret den
i menighetene våre.

Merk gaven
til arbeidet i Sentral-Asia
med prosjektnummer

15400

MISJONSARBEID

”Gjennom prosjektet opplevde jeg at Gud
kalte meg til å ta kontakt med bestefar
som jeg ikke hadde snakket med
på mange år. Det ble begynnelsen
på en forsoningsprosess” Israelsk deltager

MALI

MISJON

FRIKIRKENS

Merk gaven
til arbeidet i Mali
med prosjektnummer

15600

ANTALL FOLKESLAG
I VERDEN: 17 009
ANTALL UNÅDDE
FOLKESLAG: 7 078
MINDRE ENN 1% AV
MISJONSØKONOMIEN
GÅR TIL Å NÅ DE UNÅDDE
(KILDE: JOSHUAPROJECT.ORG)

ALT FRIKIRKENS
MISJONSARBEID
ER BLANT UNÅDDE
FOLKESLAG

BLI FAST GIVER

JAPAN

ELLER…
Gi til et prosjekt eller
et land i Frikirkens
prosjektkatalog

FRIKIRKEN.NO/MISJON

Frikirkens arbeid i Japan fokuserer
på disippelgjøring, evangelisering
og matutdeling i storbyen Nagoya.

KONTONUMMER

3000.21.94976
BLI FORBEDER

Samle inn penger
i menigheten
til et prosjekt

frikirken.no/misjon/misjonsressurser

Ønsk deg en gave
til misjonen
til din neste
bursdag

FÅ FERSKE
OPPDATERINGER HER:
Frikirken – med evangeliet
til unådde

Utsendingene i Midtøsten bruker
folkets egen fortellertradisjon til
å formidle bibelhistorier på
arabisk og ber gjerne for
syke. Arbeidet er tilknyttet en
barnehage for syriske flykninger
og fattige barn i lokalområdet.
”Barnehagen gav meg og min familie nytt
håp. Vi er flykninger og svært fattige.
Barna begynte i barnehagen og jeg fikk
jobb som rengjører der. I barnehagen
får barna bearbeidet traumene fra
opplevelsene de hadde i Syria, og i tillegg
lærer de livsmestring. Jeg aner ikke hvor
vi hadde vært i dag uten barnehagen.”

Her finner du Frikirkens bønnefolder:
Ønsker du bønnefolderen
som PDF? Kontakt oss på
misjon@frikirken.no

ET LAND I
MIDTØSTEN

Nura, syrisk mor og flykning

For to år siden ble Yourino Nishizawa
(30) en del av arbeidet i Nagoya. Hun
deltok trofast på samlingene som
Frikirkens utsendinger arrangerte,
og opplevede å få vokse i troen på
Jesus. I dag er hun med på å planlegge
samlingene, og setter stor pris på å være
en del av en kristen gruppe i et land hvor
under 1% av menneskene kjenner Jesus.
Yourino brenner for at flere skal bli kjent
med han.

www.budbareren.no
Kontakt oss på
misjon@frikirken.no
om du ønsker å motta
nyhetsbrev fra utsendingene

(Gud er kjærlighet på japansk)
Merk gaven
til arbeidet i Japan
med prosjektnummer

15500

Merk gaven
til arbeidet i Midtøsten
med prosjektnummer

15300

