
GJØR TRO TIL HANDLING
- STØTT ARBEIDET I MALI

JEG vIL BLI fAST GIvER til  menighets 
misjonsavtale i Mali via AvtaleGiro

Jeg ønsker å gi kroner (per måned)

 300,-
 500,-
 1000,-
 Annet beløp

kupongen sendes: nms, postboks 226 sentrum, 4001 stavanger

navn:  

adresse: 

postnr:   poststed: 

e-post: 

sted/dato:  mobIL: 

underskrIft: 

belast mitt kontonr:

(fylles ut hvis du ønsker skattefradrag)

(fylles ut av nms)

AvtaleGiro
kontonr: 8220 02 85057

personnummer:

kId. nummer:

Vil du gi en enkeltgAVe, bruk konto 8220 02 85057 merk maLI

Vår menighet hAr misjonsAVtAle i

MALI

SAMMEN

Deler vi troen  
på Jesus

Bekjemper vi 
urettferdighet

Utrydder vi  
fattigdom



DETTE ER DERE MED PÅ I MALI

fulaniene i mali har en sterk muslimsk tradisjon, men mange vil gjerne lære 
mer om Jesus kristus. det drives evangeliserende og kirkebyggende arbeid, og 
både radio, hefter og bøker  tas i bruk i formidlingen. misjonærene jobber ofte 
sammen med lokale kristne. det blir også arbeidet med å oversette bibelen til 
fulani. det nye testamentet var ferdig oversatt i 2005, mens det nå jobbes med 
å oversette det gamle testamentet. noen enkeltbøker er ferdige og er i bruk.  
 
sammen er vi med på å dele troen på Jesus i en sammenheng der 90 prosent 
av innbyggerne er muslimer.

Å kjempe mot omskjæring av jenter
omskjæring (kjønnslemlestelse) og fødselsskader skaper store problemer for 
jenter og kvinner i mali. I samarbeid med lokale helsearbeidere jobber man  
derfor med å få slutt på denne skadelige tradisjonen. etter flere år med mål-
rettet arbeid, er resultatene svært gode. mange landsbyer har sluttet helt med 
kvinnelig omskjæring, og innsatsen fortsetter i nye landsbyer.  
 
nms i mali bidrar også med utdanningsstipend og leksehjelp til barn som  
tilhører fulanitalende menigheter.

Oppfølging fra NMS
e-post tre ganger i året. film/powerpoint en til to ganger i året. egen side for 
menigheten på nms.no. eventuelle besøk ved henvendelse.

Kontaktinformasjon
tlf: 51 51 61 00. e-post: info@nms.no.
postadresse: boks 226 sentrum, 4001 stavanger.
adresse til lokal informant ligger på menighetens side på www.nms.no.

fAKTA OM MALI
17,5 mill. innbyggere - 3 mill. av disse er fulanier 
Halvparten lever under fattigdomsgrensen 
90 % muslimer og 2,4 % kristne 
Økonomi sterkt basert på jordbruk og fiske 
politisk turbulent de siste årene, store utfordringer 
i forhold til stabilitet og sikkerhet
 
HvA GJØR NMS HER?
bare rundt 200 fulanier i mali er kristne. nms vil 
nå denne folkegruppen med evangeliet om Jesus. 
misjonærene bygger relasjoner til enkeltpersoner 
for å skape tillit og respekt. arbeidsfellesskapet 
består av misjonærer fra sju organisasjoner og fem 
land; fire afrikanske land samt norge. 

M A L I

A f R I K A

Å gjøre Jesus kjent blant fulanifolket
– Etter et besøk hos kristne venner i en naboby ble vi stoppet av islamister. I bilen fant de 

først noen foto av menn og kvinner samlet, og de konfiskerte bildene fordi de mente de var 

«urene». Så fant de en bibel, og da trodde jeg alt var over! Hva ville de gjøre med oss? Men 

det virket som om islamisten ikke så at det var en bibel. Han bladde til og med i den, men 

la den tilbake. Så sa han kort at vi kunne dra i fred!


