BLI MED Å GI UT!
-Misjonsprosjekt-

Sentral-Asia

15412 - TEEN STREET

Mehmet er 16 år gammel. Sammen med søstera er han den eneste tenåringen i deres lille kirke. Det er utfordrende for
Mehmet å vokse i troen uten andre på sin egen alder å ha fellesskap med. På skolen vet han ikke om noen andre med
samme tro som ham. Da de begynte med Islamundervisning, skulle han ha fritak. Dette gjorde at han ikke gjorde det så
bra som de andre på generelle prøver, fordi disse også inneholdt spørsmål om Islam. I tillegg ble han sosialt utestengt
og fikk mye press både fra skolen og de andre barna om å delta i Islamundervisningen. Teenstreet har betydd svært
mye for Mehmet´s åndelige liv. Gjennom festivalen fikk han møte andre tenåringer med samme interesser og
utfordringer. Og det var oppmuntrende å tilbe Gud og lære hvordan man følger ham i dagliglivet, selv i vanskelige
situasjoner. Dette gav ham ny styrke til å komme tilbake til hvedagen. Det er flere ungdommer som Mehmet i dette
landet. FriBU ønsker å støtte så flere kan få delta på Teen Street sammen med tusenvis av Europeiske ungdommer.

MÅL
KR 24 000

Flybilletter til Teen Street: 3000 kr. FriBU ønsker å sponse 8 flybilletter: 24 000 kr til
sammen. Deltakerne må selv betale for visum og andre utgifter.

TIPSLISTE

Bare kreativiteten setter grenser for hvordan man samler inn penger. Her er noen idéer:
++ Samle inn til prosjektet hver gang FriBU-laget møtes.
++ Gjør husarbeid og avtal lønn til prosjektet.
++ Gjør tjenester for besteforeldre og avtal at en del av lønna går til prosjektet.
++ Arranger salg av brukte leker og spill og få ryddet på rommet i samme slengen.
++ Ta ansvar for kirkekaffen en dag og la inntektene gå til prosjektet.
++ Avtal at familiens pantepenger går til prosjektet.
++ Sett av litt av ukelønn til prosjektet (10 % ?).
++ Lag en fest/turdag med inngangspenger. Overskuddet går til prosjektet.
++ Arranger formingsverksted og selg tingene dere lager til inntekt for prosjektet.
++ Selg vafler eller kake og saft i nabolaget til inntekt for prosjektet.
Vi har flere forslag! Kontakt oss gjerne på misjon@frikirken.no eller på fribu.no!

HILSEN FRA FRIBU

Troen vår utfordrer til å fokusere på noe utenfor oss selv og til å investere inn i Guds rike med det vi er og har. FriBU
ønsker å stimulere til misjonsengasjement fra tidlig alder. Når vi som foreldre eller voksenledere utfordrer barna til å
samle inn til misjonsprosjektene, lærer vi barna å ta misjonsbefalingen på alvor uansett alder. Vi håper at kreativiteten
blir satt i sving, det er så mange ulike måter å samle inn penger på. Vi håper også at innsamling gjør det naturlig å be
for prosjektet og at det setter misjon på agendaen i FriBU-laget og i hjemmet. Lykke til med innsamlingen!

SLIK OVERFØRES PENGENE

Bruk misjonens konto: 3000.21.94976 eller VIPPS til 7777. Merk overføringen med prosjektnummer; 15412.

HVORDAN LIGGER VI AN?

Heng opp arket og fargelegg søylen gradivs etter hvor mye dere har samlet inn. På denne måten kan alle enkelt følge
med på hvordan dere ligger an i forhold til målet dere har satt dere. Lykke til, FriBU heier på dere!
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Vårt mål:

15412 - TEEN STREET
SENTRAL-ASIA

www.fribu.no

