BLI MED Å GI UT!

Frikirkens
misjonsarbeid
100 år

INNSAMLINGSPROSJEKT FOR BARN OG UNGE
HVA GIR VI TIL?

HILSEN FRA MISJONÆRENE

Vi er et team på fem voksne og tre barn,
sendt til Japan fra Frikirken for å gi
Jesus til japanere. Vi ønsker å trene dem
til å kunne dele de gode nyhetene om
Jesus videre. Vi er en del av lokale kirker
og grupper i Nagoya. Vi ønsker å være til
velsignelse og oppmuntring for de som
allerede tror, og å komme i kontakt med
nye som vil være med i fellesskapene
våre. Barna går i en kristen barnehage
der nesten ingen av barna og foreldrene
er kristne. Der kan vi som familie nå
lett ut til mange familier. Vi arrangerer
også ungdomssamlinger der flere
ungdommer får sitt første møte med
Jesus. Takk for at dere gjør det mulig for
oss å fortsette arbeidet her, og at dere
hjelper oss å nå ut enda lenger!

HILSEN FRA FRIBU

Vi har egne prosjekter på det som
misjonærene våre gjør blant barn, unge

Menighetene i Japan er små, og
ressursene få. Vi ønsker å velsigne
det gode arbeidet som blir gjort andre
steder i Japan. I 2011 var det et stort
jordskjelv med tsunami og stråling fra
kjernekraftverk som gjorde mye skade.
Familien Topland dro opp for å snakke
med mange av dem som hadde mistet
noen i tsunamien. Vi voksne fikk snakket
med mange foreldre og besteforeldre
mens barna lekte med Karen. Selv om det
er gått flere år, er etterarbeidet viktig.
Ikke med hjelpesendinger, men ved å dele
Guds kjærlighet gjennom oppmuntring og
samtaler.
Denne gangen vil vi som misjonsteam
hjelpe menigheter med ulike konserter
og samlinger som i Japan kalles partyer.
Barnehagen som barna våre går i, har
hele tiden sendt oppmuntringer i form av
tegninger og brev. Denne gangen kan vi
være med på å gi dette direkte til barna
som bor der.

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!

HVOR BEFINNER VI OSS?

Japan består av 6800 øyer og ligger øst
for Kina.

I Japan er mindre enn 1 % evangelisk
kristne, og japanerne regnes faktisk for
å være et av de største folkeslaget som
enda er unådd.

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.

Det er ikke alle land som trenger mat og
vann. Japan er som Norge og trenger
livets vann (Jesus) mer enn drikkevann.
Utsendingene våre sier at de opplever en
så stor åpenhet i Japan akkurat nå, en
åpenhet de aldri har opplevd før der. Bare
det siste året har 15 personer tatt imot
Jesus.

BUDSJETT

15 deltakere (Studenter fra Bibelskolen i Grimstad + misjonærer)

biler: NOK 6695
TOTALT = 35 000 NOK
++Mat 5 dager: NOK 17550
PR. DELTAKER: 2333 NOK
++Gave til stedene vi besøker: kr 2500
++Bilferje: NOK 5967
++Overnatting underveis opp (Globlal Mission Center): NOK 2340
++To

