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En levende kirke over hele jorden 
 

Når mennesker møter Guds kjærlighet skapes forandring – hos 

den enkelte, i menigheter  

og i samfunnet. 

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er en frivillig organisasjon, forankret i Den norske kirke. Sammen 
deler vi troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom. Vi arbeider for at 
enkeltmennesker og samfunn skal ta i bruk sine gaver og talenter for å skape en positiv endring i sitt 
lokalmiljø, og i verden. 

Toner av håp 
Ton vokste opp i slummen i Bangkok. For han ble 
Immanuel musikkskole en trygg havn. Skolen ble startet 
rundt år 2000 i samarbeid mellom NMS og Den 
evangelisk lutherske kirken i Thailand. Ønsket var å gi 
unge en gratis fritidsaktivitet, holde dem borte fra stoff, 
og bygge en bro til kirken. Ton viste tidlig at han hadde 
et talent for fiolin, og han fikk praksis i Bangkoks 
symfoniorkester. Veien til karriere som profesjonell 
musiker innenfor den klassiske scenen lå åpen, men i 
stedet valgte han å bli leder for musikkskolen og 
orkesteret i slummen. På den måten er han med å gi håp 
til barn og unge som lever under de samme tøffe 

forholdene som han selv gjorde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forbønn ved offer:  
Gode Gud, vi ber deg for NMS og arbeidet vi er en del av gjennom våre søsterkirker og samarbeidspartnere 
rundt om i verden. Vi ber om at pengene som samles inn her i dag skal bidra til at din kirke på jorden vokser, 
og blir et levende vitne om godhet og håp i sine lokalmiljø. Hjelp oss til stå opp for mennesker som blir 
diskriminert, forfulgt og utsatt for skadelige tradisjoner. Utrust oss til å være en stemme mot makthavere og 
strukturer som bryter ned og krenker menneskeverdet. La oss sammen med hele din kirke dele troen på Jesus, 
bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom. Vi ber deg; la rike ditt komme, på jorden slik som i himmelen. 
Amen. 
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