Kirken og de kristne
organisasjonene

Samarbeid menighet og misjon

misjonsrådgivere har ansvar for drift og

(SMM) er et formelt og forpliktende

oppfølging regionalt og lokalt.

samarbeid mellom Den norske
kirke og sju misjonsorganisasjoner.
Arbeidet er organisert ved et
sentralt råd og regionale utvalg i

De enkelte organisasjonene
presenterer seg selv slik på
nettet:

alle elleve bispedømmer. De sju
misjonsorganisasjonene tilknyttet

AREOPAGOS

SMM representerer et stort mangfold

Den kristne organisasjonen Areopagos

når det gjelder arbeidsområder.

arbeider med livssynsdialog,

Gjennom SMM er Den norske

religionsstudier, kristen trospraksis

kirke med i et stort nettverk av

og å vise nestekjærlighet gjennom

misjonsvirksomhet i over 40 land.

bistandsprosjekter. Vi arbeider i Norge,

Moderne misjonsvirksomhet skjer

Danmark, Hongkong og Kina.

i stor grad ved samarbeid og i
partnerskap med lokale kirker og ulike

Areopagos er bygd opp som en stiftelse

samarbeidspartnere. SMM arbeider

med medlemsforeninger i Norge og

for at lokal og global misjon skal bli en

Danmark. Vi samarbeider bredt med

integrert del av hele menighetens liv.

kirke- og fagmiljøer i Skandinavia og
internasjonalt. Flere av våre ledere

Det er sju misjonsorganisasjoner som

og ansatte er ordinerte prester i Den

deltar i SMM. Det er Areopagos, Den

norske kirke/Den danske folkekirken.

Norske Israelsmisjon, HimalPartner,

Areopagos ble grunnlagt i 1922 i

NMS, Misjonsalliansen, Normisjon og

Hongkong av Karl Ludvig Reichelt, med

Stefanusalliansen. Kirkerådet har en

navnet Den Kristne Buddhistmisjon.

ansatt på nasjonalt nivå, ved avdeling
for økumenikk og internasjonale

HIMALPARTNER – ET REDSK AP

relasjoner, som følger opp arbeidet i

FOR GUDS KJÆRLIGHET

sin helhet i samarbeid med sentralt

HimalPartner, tidl. Tibetmisjonen, er en

råd i SMM. Bispedømmene v/

misjons- og bistandsorganisasjon som

Utviklet av NMSU, med støtte fra
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arbeider i Nepal og tibetanske områder

levende opptatt av at det jødiske folk

av Kina. Vi arbeider tett sammen med

Israel, det folk som Gud først åpenbarte

gode lokale partnere for å oppnå våre

seg for og gjennom, fortsatt må lære

mål. Inspirert av Hans Nielsen Hauges

å kjenne Han som er Israels Messias

virke i Norge retter arbeidet seg i stor

og verdens frelser: Jesus fra Nasaret.

grad mot å gi folk et arbeid å leve av,

Vår visjon er å gi evangeliet tilbake til

en god mental helse, samt styrking av

jødene.

kirkens ledere ved hjelp av utdanning i
Misjon overfor Israel er ikke kun for

sjelesorg.

noen få spesielt interesserte, men
I over 80 år har vi møysommelig

er hele kirken sitt ansvar. Vår tro har

arbeidet for utvikling av vannkraft

jødiske røtter, og Paulus programfester

i Nepal, samt entreprenørskap i

at evangeliet er for jøde først (Rom.1,16).

Kina. Ved hjelp av gode tiltak som

DNI ønsker å dele evangeliet med

foreldreveiledning, lærerutdanning og

det jødiske folk, og i ord og handling

andre mental helse-prosjekter ønsker vi

arbeide for fred mellom Gud og

å styrke individet til å selv ta tak i eget

mennesker og fred mennesker imellom.

liv. Dette har vi god erfaring med fra
Nepal, og vi starter også arbeid med

DNI er Norges nest eldste

ICDP (foreldreveiledning) i Kina.

misjonsorganisasjon, stiftet som
Forening af Israels venner, 12. juni 1844 i
Stavanger.

Vår misjon er å sette varige spor
i Himalaya. Vårt arbeid skal være
bærekraftig og ikke baseres på

DNI har medlemmer og sympatisører

avhengighet.

fra hele bredden i Kristen-Norge. Vi
er det naturlige valget for alle som vil

DEN NORSKE ISRAELSMISJON

leve ut sitt kristne Israel-engasjement i

(DNI) er en kristen misjons og

fellesskap med andre likesinnede.

kompetanseorganisasjon som
har arbeid i Israel, Øst-Europa og

Vi inviterer deg til å bli bedre kjent med

Norge. Vårt arbeid kan samles i

oss, og til å stå sammen med oss i et

fire hovedgrener, som er diakonalt

spennende og aktivt engasjement i

arbeid, solidaritetsarbeid, freds- og

tjeneste for det jødiske folk.

forsoningsarbeid og disippelgjørende
STEFANUSALLIANSEN er en misjons-

arbeid.

og menneskerettighetsorganisasjon
– med særlig vekt på kampen for

Vi er en misjonsorganisasjon som er
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trosfrihet. Vi støtter misjon i land der

misjonsorganisasjonen til menighetene

trosfriheten begrenses og styrker

i Den norske kirke. Som deleier av den

undertrykte kristnes rett til å leve ut og

vitenskapelige høgskolen VID, ligger

dele sin tro. Vi kjemper samtidig for alle

vi også i fremste rekke når det gjelder

menneskers frihet til å tro eller ikke ha

kunnskap og forskning innen misjon.

en tro og for alles rett til å skifte tro.
NORMISJON
NMS

Normisjon ønsker å se Jesus Kristus til

«En levende kirke over hele jorden»

nye generasjoner og folkeslag. Siden
1867 har Normisjon jobbet for å nå

NMS (Det Norske Misjonsselskap) er

mennesker med evangeliet gjennom

en frivillig organisasjon, forankret i Den

ord og handling både i Norge og

norske kirke. Organisasjonen består i

internasjonalt.

stor grad av frivillig engasjement fra
mennesker og menigheter som ber,

Vi ønsker at flere skal bli kjent med

gir av sin tid og samler inn penger til

Jesus og ønsker at våre fellesskap både

arbeidet. Sammen med ansatte i Norge

nasjonalt og internasjonalt skal være

og andre land jobbes det med å gi

preget av å nå nye med evangeliet.

medmennesker verdig liv og varig håp.
Normisjon har et særlig hjerte for
Vi deler troen på Jesus, utrydder

urfolk og minoritetsgrupper og

fattigdom og bekjemper urettferdighet.

har et utstrakt arbeid i Asia, Afrika,
Midtøsten og Sør-Amerika. Normisjon
samarbeider med en rekke nasjonale

Guds ord er grunnlaget for NMS.

kirker og lokale partnere og har omlag
Tro, håp og kjærlighet skal prege måten

20 norske utsendinger og hundrevis av

vi omgås og møter hverandre på.

kortidsmisjonærer.

Handlingene våre taler om Gud.
Arbeidet er både menighetsbyggende
Høy faglig kompetanse, bærekraft,

og diakonalt. Deler av bistandsarbeidet

etterrettelighet og nytenkning skal

støttes av NORAD gjennom Digni.

prege NMS sitt arbeid både internt og
eksternt. Vi tror at alle mennesker har

MISJONSALLIANSEN

evner og ressurser som kan være en

Misjonsalliansen er en frittstående og

drivkraft til positiv endring i samfunnet.

diakonal misjonsorganisasjon, som
driver et omfattende arbeid blant
fattige og marginaliserte mennesker

NMS er og skal være den foretrukne
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i Asia, Sør- Amerika og Afrika. Vi
har bekjempet fattigdom, fremmet
rettferdighet og delt tro i over 100 år.
Ved å være nær, dyktig og modig –
bygges det brønner for å gi mennesker
livsnødvendig rent vann. Utdanning
gjøres tilgjengelig for alle, uansett
utfordring eller funksjonshemning.
Klimautfordringer blir tatt på alvor,
slik at bønder får den kunnskapen de
trenger for å leve av den jordlappen
de har. Mikrolån innvilges, så de
aller fattigste kan skape sine egne
bedrifter, og slipper å arbeide under
umenneskelig forhold. I tillegg arbeider
vi for et levende kirkeliv.
Det jobbes tett med de rammede
menneskene i hvert prosjekt. De
rammede definerer selv behovene,
og det er de som både planlegger
og gjennomfører prosjektene.
Misjonsalliansen bidrar med faglig
og finansiell støtte, og i tillegg
samarbeider vi med lokale myndigheter
og organisasjoner for å utruste de
utsatte til å drive arbeidet selv på
sikt. På denne måten skapes det
eierforhold og ansvarsfølelse, slik at
utviklingsprosjektene lever lenge og
gagner mange sårbare mennesker.
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