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Til menighetene.                                                                                  11. Juni 2015 

 

Misjonskontoret har dette arbeidsåret opplevd et særdeles godt samarbeid med alle 

våre menigheter. Noen flere menigheter har tatt kontakt for å få prosjekt for første 

gang mens atskillige andre som har blitt ferdige med sine prosjekt har bedt om et 

nytt. Det er et økende engasjement rundt Partnership in Development (PID) 

programmet og vi opplever entusiasme og kreativitet i menighetene.  

 

Vi ønsker også å takke dere for at dere har stått oss bi i den krevende perioden da 

ebolaepidemien herjet i Vest-Afrika i store deler av fjoråret og tidligere i år. Sammen 

med et ekstraordinært bidrag fra Digni på kr 150 000.- har dere gitt gjennom 

menighetene, via face-book aksjonen og konserten i Centralkirken i Oslo til sammen 

kr 525.700.-! Det er enestående og det ble lagt merke til både i Sierra Leone og i 

Liberia. 

 

Sommerfesten blir arrangert 25-28 juli. På lørdag ettermiddag har vi Misjonstorg slik 

vi pleier, misjonen og MBU har felles ansvar for den. Takk for at dere gjennom årene 

har støttet opp om dette og at dere vil gjøre det også i sommer. Så vil vi gjerne 

oppmuntre dere igjen til å bidra med kreative, morsomme og originale bidrag til 

Misjonstorget. I fjor gledet vi oss over popcorn, men savnet i grunnen en vaffel/svele, 

en brus og en kopp kaffe! I år vil MBU arrangere Misjonsløp og hele torget blir lagt 

nede på fotballsletta. Det blir en ny erfaring! 

 

I år det det Zimbabwes tur til å nyte godt av gaven fra Sommerfesten. I samarbeid 

med kirken i Zimbabwe har vi bestemt å samle inn penger til barnehjemmet Fairfield 

på misjonsstasjonen Old Mutare. Det er der hvor Bjørn Martin Broback og Marianne 

Munz har jobbet som frivillige de siste fem månedene. Barnehjemmet ønsker seg 

asfalt! Det går en vei mellom husene i barnehjemmet videre til hospitalet. Hver gang 

det kjører en bil virvler støvet opp. Dette er en særskilt plagsomt i den tørre årstiden. 

Støvet legger seg på alt og alle og er til stor plage. Flere av barna blir syke av dette 

støvet og de får problemer med allergi, forkjølelse og influensa. 

For pengene i fjor er det kjøpt inn skolestoler til glede for mange elever i Liberia  

 

Så sees vi på Misjonsmarkedet! Husk at det går an å komme en tur bare på lørdagen!  

 

Gode hilsener fra Anne, Ragnar og Øyvind                       
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