GJØR TRO TIL HANDLING
- STØTT ARBEIDET PÅ MADAGASKAR

AvtaleGiro

Kontonr: 8220 02 85057

JEG VIL BLI FAST GIVER til
misjonsavtale på Madagaskar via AvtaleGiro

menighets

Jeg ønsker å gi kroner (per måned)
300,500,1000,Annet beløp
Belast mitt kontonr:
NAVN:
ADRESSE:
POSTNR:

POSTSTED:

E-POST:
STED/DATO:

MOBIL:

UNDERSKRIFT:
PERSONNUMMER:
KID. NUMMER:

(Fylles ut hvis du ønsker skattefradrag)

(Fylles ut av NMS)

KUPONGEN SENDES: NMS, POSTBOKS 226 SENTRUM, 4001 STAVANGER
VIL DU GI EN ENKELTGAVE, bruk konto 8220 02 85057 merk MADAGASKAR,
Nordberg menighets misjonsprosjekt

DETTE ER DERE MED PÅ - PÅ MADAGASKAR

STØTTE TIL FATTIGE ELEVER

Fattige elever får betalt skolepenger, foreldreløse får skoleplass og det gis gratis
mat til en del elever. Det meldes om økt behov for slike ordninger i denne delen
av landet grunnet økt fattigdom.
Å betale skolepenger er en stor økonomisk utfordring når man har lite å leve for.
Familier som har mange barn, må gjerne velge hvem som skal få skolegang og
hvem som ikke skal få gå på skole.
Ofte er det jenter og handikappede som taper kampen om skolegang når familier foretar sine prioriteringer. Stipendordningen til NMS, gjennom den gassisklutherske kirken (FLM), prioriterer annerledes. Her er det nettopp de marginaliserte som prioriteres.
Denne ordningen gir støtte til grunnskole og yrkesskole for fattige, døve og
blinde. Elevene kan få stipend til å gå på jordbruksskole, lærerskole, sykepleierskole eller til å få yrkesopplæring innen håndarbeid og jordbruk. Samtidig som
elevene får stipend, må de selv bidra. Tanken er at en liten egenandel bidrar til
økt engasjement i egen utdanning.

WOMEN EMPOWERMENT PROJECT

Dette prosjektet satser på å gi ledertrening til kvinner som har viktige stillinger
og posisjoner i den gassiske kirken. De fleste som deltar i dette programmet,
er kvinner som også er aktive i kirkens kvinnebevegelse. Målet er å styrke kvinnenes posisjon ved å gi kunnskap og selvtillit. De ansvarlige i prosjektet mener
ledertreningen gir kvinner selvtillit og kompetanse, noe som bidrar til at de
deltar mer aktivt i de lokale menighetene og i lokalsamfunnet forøvrig. Samtidig
understrekes det at kvinnelige ledere fortsatt møter mange utfordringer, både
sosialt, politisk, kulturelt og i kirkelig sammenheng.

Oppfølging fra NMS

E-post til menigheten 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 MADAGASKAR

24 millioner innbyggere

52 prosent tradisjonelle religioner, 41 prosent kristne,
7 prosent muslimer
Madagaskar er rikt på naturressurser, likevel er innbyggerne blant verdens fattigste. En av tre gassere er
analfabeter, og kun 65 prosent av barna går på skole.
42 prosent av befolkningen er nå under 15 år.

HVA GJØR NMS HER?

NMS og FLM samarbeider blant annet om landsbyutvikling, evangelisering og kirkebygging, støtte til
fattige elever, undervisning på bibel- og presteskoler,
helse for mor og barn og skoler for hørsels- og
synshemmede.

AFRIKA

