
Mali
Be for
• den sikkerhets politiske 

situasjonen. Vi ser 
mange utviklingstrekk 
som ligner Afghanistan. Be for  
ledelse i vårt videre engasjement i 
landet og om fred i Mali. 

• enhet blant lokale troende.

• åndelig vekst blant alle Fulani- 
troende.

• den utfordrende situasjonen helse-
messig i Solomon familien.

 
 
 
 
Annet
• Be for misjonsleder og misjonsteam 

på hovedkontoret.

• Vil du støtte Frikirkens misjons-
arbeid? Vipps 7777 eller gå inn på 
gi.frikirken.no

• Kontakt oss gjerne på  
misjon@frikirken.no!

innvandrerarbeid
Be for
• deltakerne i Connect – lærings-

nettverket for flerkulturelt arbeid. 
Første samling var høsten 2021, og 
dette varer til våren 2023.

• verktøyene «Al Massira» og «Kom 
og følg meg». Be om at de skal bli 
mye brukt i menighetene våre for å 
dele evangeliet med muslimer og 
gjøre dem som kommer til tro på 
Jesus til hans disipler.

• at flere menigheter må få bli åndeli-
ge hjem for våre nye landsmenn.

 

Palestina
Be for
• Det Palestinske 

Bibelselskapet som 
jobber i en svært ut 
fordrende kontekst. Be om visdom 
og styrke til å ta gode vurderinger 
og navigere i koronarestriksjoner og 
politiske spenninger.

• «Hanan» og «Amey» som har sin 
tjeneste blant muslimske kvinner. 
Be om beskyttelse og åpenbaring 
av Guds ord når de deler med nye 
troende og interesserte.

Israel 
Be for
• Netivah som jobber 

blant messiansk ung-
dom og unge voksne. 
De trenger flere støtte-
partnere. Be om at de 
rette partnerne skal 
melde seg.

• Musalaha som har fått ny direktør: 
Daniel Munayer. Be om velsign else 
for ham, og at Musalaha skal få 
være med på å fremme Guds rike 
gjennom sitt arbeid.

fredag lørdag søndag

Kontaktmisjonærer
Bjørg og Samuel Aweida, Israel 
Anne Marit og Alwyn Viljoen, Norge 
Anne Brit og Kassim Tiriwa, Uganda 
Jorid og Ned Spiecker, Albania 
Marianne og Johnny Mydland, Kenya 
Filip og Stephanie Dale, Mexico 
Et ektepar i Midtøsten

Andy Ball

Be for 
Frikirkens 
arbeid med 
kirkens 
verdensvide 
 oppdrag

Sammen  
om oppdraget

VÅR / SOMMER 2022

Følg oss på Facebook  
«Frikirken - med 
evangeliet til  
de unådde»



Sentral-Asia
Be for
• utsendingene og deres 

tjeneste.

• en større åndelig hunger 
for menneskene i byen 
hvor utsendingene våre 
bor, at folk skal begynne 
å søke Jesus.

• at Gud må lede disse 
menneskene til utsend-
ingene våre, og for 
mulig heter til å disippel-
gjøre dem og bygge 
gode relasjoner med 
dem.

• fortsatt framgang i språk studiene, 
og for tålmodige mennesker å øve 
språket med – spesielt menn som 
ofte ikke er lette å komme i kontakt 
med her.

Takk for
• at oppstart sfasen for utsendingene 

våre har gått så bra; for gode nabo-
er, dagmamma og venner for barna.

• bibelstudiene de kan gjøre med 
dagmammaen, en av de få troende 
i byen.

Frikirkens søster-
kirker i Kina, Taiwan 
og Etiopia
Be for
• ansatte og studenter 

ved seminaret i Addis 
Abeba i Etiopia som 
ble delvis rasert av 
flom i august.

• de kristne i Ankang-
området i Kina. Nye 
restriksjoner gjør det 
vanskelig å møtes.

• gjenoppstartet arbeid i 
to menigheter i Taiwan. Be 
også for det diakonale arbeidet 
blant eldre og handikappede i 
Dongshi.

Japan
Be for
• utsendingene og deres 

tjeneste.

• de japanske troende som 
leder og underviser andre 
til tro. 

• ungdomsarbeidet som 
planlegges for ungdom i 
nabolaget.

• beskyttelse for dem som 
tar imot Jesus, men som 
står alene med sin tro i 
familien.

• oppfølging av hjemløse 
som tar imot Jesus, og at 
vi skal se flere hjemløse 
nå andre hjemløse med 
evangeliet.

• barna til utsendingene 
som er både hjemme og 
i japansk barnehage og 
barneskole.

• den nye fasen teamet 
vårt skal inn i til somme-
ren når Mikaelsen avslutter 
som volontører.

• at Gud må kalle på flere 
utsendinger til Japan.

Takk for
• bønnehuset, som brukes stadig og 

forvandler oss som er der. 

• japanere som tar imot Jesus og 
modig formidler videre.

• alle som vi får samarbeide med i 
Nagoya og ellers i Japan.

Et land i  Midtøsten 
Be for
• utsendingene og deres 

tjeneste.

• visdom og beskyttelse 
for oss og de troende 
når vi deler evangeliet. 
Flere av de troende opp-
lever forfølgelse i familien og at det 
er vanskelig å dele egen tro – selv 
om det ikke er noe de ønsker mer 
enn at familien skal bli kjent med 
Jesus.

• gruppene, familiene og enkelt-
personene vi har som studerer 
Bibelen ukentlig. Be om at Gud må 
åpenbare seg for dem gjennom 
felles skap, bønn og Guds ord.

• tre av de troende som i januar ble 
utnevnt til å være eldste i kirke-
bevegelsen. Be om en rotfestet tro, 
visdom og kjærlighet til å være med 
og lede de andre troende.

• familien vår. Barna trives i hjemme-
skolen og det går bra for Lisa på den 
lokale skolen. Be om at det fortsetter 
slik. Viktor begynner på førskole i 
vår.

Takk for
• skolesituasjonen og at læreren til 

barna fungerer så bra.

• at vi har fått ha dåp for en jente og  
to menn som har tatt imot Jesus 
denne høsten.

• at de troende deler mer og mer med 
de rundt seg.

• gode venner for barna våre.

mandag tirsdag onsdag torsdag

Kontaktmisjonærer
Et ektepar i Midtøsten 
En familie i Midtøsten 
Solveig og Randal, Thailand 
Ingvild og Thomas, Hawaii 
Lill Muir, Australia 
Thomas og Katie Nielsen, Australia 
Cecilie og Stephen Thomas,  
   Madagaskar

Folderen kan lastes ned fra 
frikirken.no/misjonsressurser

Ingebjørg

Nathan

Ruth Kari

Knut Ola

Helga Irene

Andreas


