BLI MED Å GI UT!

Frikirkens
misjonsarbeid
100 år

INNSAMLINGSPROSJEKT FOR BARN OG UNGE
HVA GIR VI TIL?

I et blått blikkskur langs hovedvegen til
Bamako klipper Hamma håret til kundene
sine. Når fulaniene samles til kurs og leirer
stiller Hamma opp med sin gamle gitar og
sine egne sanger. Hamma spilte før i et
orkester i nabolandet Burkina Faso.

HILSEN FRA MISJONÆRENE
Vi er så heldige at vi får være
misjonærer blant fulanifolket i Mali i
Vest-Afrika. De ti første årene var vi
mest i Moptiområdet i nord, tett på
kyr, gjetere og jenter med boller med
melk på hodet. En av de sterkeste
opplevelsene var da Hamadun fikk
navn og ble døpt åtte dager gammel
uten imamens velsignelse. Faren våget
på denne måten å vise sin muslimske
storfamilie at nå er vi kristne!

De neste ti årene har vi bodd i
hovedstaden Bamako med voldsom
trafikk, supermarkeder og studenter i
tights og miniskjørt. Noe av det flotteste
i fjor var å være sammen med nettopp
Hamadun og flere kristne ungdommer
på søndagsskolekurs. Det skal ikke
mange fingre til for å telle antall kristne
fulaniungdommer i Mali. Takk at dere i
Norge vil støtte dem! Be om at det blir
fred i Mali til å kunne samles til leirer
både i jula og i påsken.

”Der sang jeg for folk om kjærlighet og
rettferdighet, men uten Gud. Nå priser jeg
Gud med gitaren og sangen min. Det er så
herlig!” Hamma drømmer om flere gitarer.
Han vet det er ungdommer som gjerne
vil prøve å spille. Skal drømmen til den
syngende frisøren gå i oppfyllelse?
Hamma og Anne Lise har reist inn til
sentrum for å kjøpe en gitar. Den har han
hatt med seg på ungdomsleir. De ønsker
også å kjøpe to gitarer til slik at flere kan
spille.

HVOR BEFINNER VI OSS?

Vi befinner oss i Mali. Hovedstaden er
Bamako og landet består av en befolkning
på 16 millioner
Mali er det
åttende største
landet i Afrika og
består for det
meste av ørken
og halvørken.
Malis største
miljøproblem
er derfor tørke.
Landet preges av konflikter mellom
regjeringen, nomadefolket tuareger og
stadig sterkere islamistiske grupper som
befinner seg nord i landet. Mali er også et
av verdens fattigste land og er avhengige
av bistand.

HVORDAN GJØR VI DET?

Her er det bare kreativiteten som setter
grenser! Dere kan ha en aksjonsdag der
dere samler inn penger kun denne ene
dagen, eller dere kan la prosjektet gå over
tid, f.eks. en måned eller et halvt år.
Ressurser finnes på minnepinnen
”Verktøykassen” som er laget i
forbindelse med Frikirkens markering
av at misjonsarbeidet er 100 år i 2016.
Her finner du tips til innsamlingsmåter,
opplegg til søndagsskolesamlinger og mye
annet vi håper kan være til hjelp.

90% av landets befolkning er muslimer,
men de fleste av disse er moderate og
tolerante og vennlig innstilt ovenfor andre
religioner. Det finnes bare 5% kristne i Mali.

HILSEN FRA FRIBU

Vi har egne prosjekter på det som misjonærene
våre gjør blant barn, unge og familier. Vi håper
dette skal inspirere mange til å engasjere seg
enda mer innen ett prosjekt. Dit pengene går,
går også engasjementet vårt og bønnene våre.
Og bønnene deres er essensielle i det arbeidet
som skjer ute. Vi heier på dere ledere og alle
barn og unge i Frikirken. Det er dere som er
fremtiden både for misjonen og for menigheten.
Lykke til!

BUDSJETT

1400 per gitar x 3 gitarer = 4200 kr

MÅL = 4200 NOK

