BLI MED Å GI UT!

INNSAMLINGSPROSJEKT FOR BARN OG UNGE
15412 – FRIBU: TEEN STREET
HVA GIR VI TIL?

HILSEN FRA MISJONÆRENE

Vi føler oss veldig heldige som får lov
til å bo her i Sentral-Asia og vise folk
her hvem Jesus er. Og så føler vi oss
utrolig heldige som har dere i FriBU med
på laget! Det er så viktig at vi jobber
sammen, slik Jesus og disiplene jobbet
sammen.
Vi er på team, dere i Norge og vi her i
Sentral-Asia. Og så har vi Gud som leder.
Hurra! Vi håper at dere har lyst til å
hjelpe oss å samle inn penger til ulike
prosjekter dette året, slik at barn og
unge i Sentral-Asia kan få bli kjent med
Jesus.

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

Martin og Tina er et nederlandsk ektepar
som for mange år siden fikk en visjon
fra Gud om at også ungdommer fra
dette folket i Sentralasia skal få delta
på TeenStreet og på den måten kjenne
at de er en del av Guds store familie.
Ungdommene er ofte alene kristne i
sine byer, og i mange menigheter finner
vi kun en ungdom. Martin og Tina tok
utfordringen fra Gud på alvor, og for seks
år siden flyttet de til området sammen
med sine tre gutter for å bli kjent med
ungdommer i dette området. Og for et flott
nettverk de har bygget opp!
TeenStreet arrangeres hvert år for
ungdom, og er en av de største kristne
festivalene i Europa, med flere tusen
ungdommer som kommer sammen til
å lese i Bibelen, synge lovsang og bli
bedre kjent med Jesus slik at de lettere
kan leve nær Han i hverdagene sine. For
ungdommene fra området som ønsker
å delta koster det mer enn for andre
ungdommer fra Europa. Hovedsakelig
fordi de trenger pass, visum og er nødt til
å ta fly for å komme dit. Frikirken ønsker å

støtte fem ungdommer med flyreisen, og
har forpliktet seg til å betale 15.000 i året.
En billett koster 3000 kroner.

SENTRAL-ASIA

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.

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

15 000 kr

