BLI MED Å GI UT!
-Misjonsprosjekt-

Midtøsten:

15310 - TOPPSCORER

Å være toppscorer er å være med å hjelpe til at syriske barn har en god barnehageplass. De fleste barn i verden lever
liv som er veldig annerledes enn livene våre i Norge. I MidtØsten er det mange som er på flukt og lever liv som er
annerledes enn hva de drømmer om. I barnehagen får barna kjærlighet, trygge rammer og en god forberedelse for
skolestart. Slik får vi være med på å gi dem en bit av det livet de drømmer om.

MÅL
KR 70 000

Hver giver bestemmer hvor mye han/hun vil gi per måned. For 250 kr er man med på å
sponse en barnehageplass i 1 måned.

TIPSLISTE

++ Salg av vafler og kaffe etter gudstjenestene. Kanskje vaffelsalg gjennom hele året kan gå til misjonsprosjektet?
++ Misjonsdag med aktiviteter. Eller kanskje juleverksted/påskeverksted/hallovenn der inntektene går til misjon?
++ Misjonsløp med sponsing per runde.
++ Lotteri/basar. Kanskje hele menigheten kan gi gevinster?
++ Loppemarked der barna selger 1-3 av sine leker/bøker/spill.
++ Turnering. Arranger en turnering i gymsalen eller ute.
++ Kollekt. Samle inn kollekt til prosjektet hver gang gruppen møtes.
++ Fokus i hjemmene. La barna lage en kreativ innsamlingsbøsse som kan stå på kjøkkenbordet. Be for prosjektet.
++
++

Gi familiens pantepenger.
Arbeidsoppgaver hjemme. Familien blir enige om oppgaver og lønnen går til prosjektet.
Lage småkaker som man selger i bokser til folk i menigheten.

Vi har flere forslag! Kontakt oss gjerne!

HILSEN FRA FRIBU

Alle Jesu disipler fikk oppdraget om å nå ut til hele verden, og vi i FriBU er en del av det! Frikirken har misjonsprosjekter
som når ut til barn og unge andre steder i verden, og vi samler inn penger til disse prosjektene. Vi ønsker å formidle at
misjonskallet gjelder for alle, uansett alder. Vi ønsker også at våre barn og unge skal få opplevelsen av at deres innsats
her betyr en reell forskjell for mennesker i andre land.
2018 er det andre året vi promoterer Frikirkens misjonsprosjekter, og vi håper mange vil velge seg ett prosjekt og samle
inn til det. På fribu.no kan dere velge dere et prosjekt og og gi oss beskjed, slik at vi har en oversikt over hva det samles
inn til. Kontakt oss gjerne for innspill og samtale om innsamlingen. Tusen takk for innsatsen!

SLIK OVERFØRES PENGENE

Bruk misjonens konto: 3000.21.94976 eller VIPPS til 7777. Merk overføringen med prosjektnummer; 15310.

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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MIDTØSTEN

www.fribu.no

