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Hvorfor NMS i Midtøsten?
Det var her det hele startet, men Midtøsten 
er i moderne tid blitt stadig mer lukket for 
det kristne budskapet, og mange Jesus-
etterfølgere møter motstand for sin tros skyld. 
Gjennom støtte til lokale aktører i Midtøsten 
vil Det Norske Misjonsselskap formidle Guds 
kjærlighet i ord og handling.  
 
Hva gir vi til?
Fokus Midtøsten omfatter:

• Bokutsalg i Kairo. Det er ingen enkel 
oppgave å spre Bibelen og kristen litteratur i 
Egypt, men det egyptiske bibelselskapet gjør 
det – åpent, synlig og på lovlig måte gjennom 
elleve bokutsalg forskjellige steder i landet. 
NMS har tatt økonomisk ansvar for ett av to 
utsalg i Kairo, og trenger støttespillere som 
vil bidra til å gjøre evangeliet kjent i denne 
folkerike byen.

• SAT-7 er en kristen satellitt-TV-kanal av og 
for mennesker i Midtøsten og Nord-Afrika. 
Kanalen har et variert tilbud til små og store, 
og sender hele døgnet hele uka. Millioner 
av seere tar inn programmene, og utallige 
tilbakemeldinger vitner om at budskapet om 
Guds kjærlighet når inn og forandrer mennes-
kers liv. NMS er engasjert i dette arbeidet, vil 
fortsatt være det – og ønsker å få flere med.

• Senter for gatebarn i Kairo drives av Great 
Flood Society og gir helt konkret neste-
kjærlighet til de som trenger det mest i en 
bydel preget av fattigdom og kriminalitet. 

Hvorfor misjonsavtale?
Fordi Jesus har sagt at vi skal gå med evangeliet til alle folkeslag. Det Norske 
Misjonsselskap (NMS) ønsker sammen med menigheten å arbeide for å realisere 
dette oppdraget. Misjonsavtalen fører til at misjon blir noe konkret og nært som 
skaper engasjement, fellesskap og samarbeid.



Senteret tilbyr helsehjelp, barnehageplass, 
voksenopplæring og et hjem til foreldre-
løse og gatebarn. Fra dette senteret 
administreres også en mobil øyenklinikk 
hvor små og store får hjelp. NMS bidrar til 
et arbeid som skaper håp i håpløshet, og 
inviterer mange til å bli med. 

Mer informasjon om prosjektene er å finne 
på nms.no 

Også noe for barn og unge?
Ja, disse prosjektene treffer også denne 
gruppen. Senteret i Kairo har fokus på 
barn og unge i alt de gjør. SAT-7 driver 
egen kanal for barn og har også egne 
ungdomsprogram. Bokhandelen selger 
materiell tilpasset barn, og har etablert 
et opplevelsessenter for denne alders-
gruppen. Her er det mange muligheter for 
å engasjere flest mulig.

Oppfordring til menigheten
Det ligger store muligheter i en misjons-
avtale med NMS. Arbeider man aktivt med 
misjonsavtalen, kan resultatet bli økt fel-
lesskap og samarbeid også i menigheten. 
Mulighetene er mange! Ta kontakt med 
regionkontoret for hjelp og forslag til ting å 
gjøre. 

• Misjon er å forkynne evangeliet gjennom 
ord og handling på tvers av geografiske,   
religiøse, kulturelle, sosiale og genera- 
sjonsmessige grenser.
• NMS har kompetanse og nettverk for      
praktisk å bidra til at menigheten kan være 
nær i den verdensvide kirke.
• Menigheten vurderer fortløpende hva 
som bidrar til at den er misjonerende - og 
i samarbeid tilpasser vi misjonsavtalen 
etter det. 
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Det Norske Misjonsselskap (NMS) er Norges første misjonsorganisasjon, etablert 
i 1842 i Stavanger. NMS er en selvstendig organisasjon innenfor Den norske 
kirke og et redskap for å realisere kirkens misjonsoppdrag.

NMS ønsker å ivareta hele mennesket gjennom de tre arbeidsprogrammene:

•   Evangelisering og menighetsbygging (BUDSKAP)

•   Diakoni og bistand (BISTAND)

•   Lederutvikling og organisasjonsbygging (BYGGING)

NMS er internasjonalt engasjert i Afrika, Sør-Amerika, Asia og Europa. I Norge 
er NMS organisert i syv regioner. Flere tusen foreninger og grupper for voksne, 
unge og barn er tilknyttet NMS. Mange hundre av landets menigheter har en 
samarbeidsavtale med NMS. 

Visjon: En levende, handlende og misjonerende kirke i alle land. 

Oppfølging fra NMS
Den skjer både via lokalt ansatte i Norge og via informant med inngående kjenn-
skap til prosjektene. Menigheten mottar nyhetsbrev per e-post og kan også selv 
kontakte informant. Misjonstidende tilsendes kostnadsfritt. På nms.no finner dere 
nyheter og annen nyttig informasjon om prosjektene. 

En årlig postutsendelse inneholder årsrapport for prosjekt, kvittering, giroer og 
annet relevant materiell. Innbetaling til prosjekt skjer enklest ved bruk av fast kid-
nummer. Om ikke annet er avtalt, fordeles gavebeløp likt på de tre prosjektene.

www.nms.no


