
 

 
Informasjon om NMSU sin årsinnsamling 2023 
 
Praktisk info 
NMSU sin årsinnsamling 2023 går til barne- og ungdomsarbeid i Frankrike. 
I dette infoskrivet finner du mer utfyllende informasjon om arbeidet som 
kan være fint å vite når du skal formidle informasjon om årsinnsamlingen. 
 
Til årsinnsamlingen er det laget følgende materiell (pr. 02.01.23): 

• Årsinnsamlingsfilm for ungdom 
• Årsinnsamlingsfilm for barn 
• Powerpoint med tekst og bilder for ungdom 
• Powerpoint med tekst og bilder for ungdom 
• Brosjyre til foresatte (deles ut på leir) 
• Forslag til fransk sang (This little light of mine) 
• Forslag til fransk lek (Pilou) 
• Bilder fra arbeidet 

 
NMSU samler hovedsakelig inn penger til årsinnsamlingen på leir, 
lokallagssamlinger og via faste givere. Det er en ønskelig at giveren får god 
informasjon om hva pengene går til. Dette kan for eksempel skje ved at det 
er en «misjonssamlig» på leiren der årsinnsamlingsfilmen vises og en leder 
forteller om arbeidet i Frankrike. Tenk gjerne kreativt rundt pengene 
samles inn, på flere leirer har vi for eksempel «misjonstivoli» eller 
«misjonsmarked» som er en engasjerende måte å samle inn penger på. Et 
annet forslag er å arrangere et sponsorløp der deltakerne samler inn et 
beløp pr. runde de løper.  
 
Vippsnummeret til NMSU sin årsinnsamling er 547458 (Årsinnsamling - 
Frankrike). For å gi engangsbeløp eller registrere seg som fast giver, gå inn 
på nms.no/gi. 
 
Info om barne- og ungdomsarbeidet i Frankrike 
I Frankrike er det, i likhet med flere andre europeiske land, en nedgang av 
folk som kaller seg kristne og tilhører et kirkesamfunn. Det er et stort skille 
mellom stat og kirke, og staten regulerer i hvilken grad tro og religion kan 
formidles og snakkes om både på skolen og på TV.  Hverken på skole eller 
på TV er det lov med fremtredende kristne symboler eller å snakke om tro.  
 
Det at religion snakkes mindre om gjør at flere barn og unge i Frankrike 
vokser opp uten å lære om, eller reflektere rundt, kristen tro. Flere vokser 
opp uten å høre om Jesus. Blant de kristne er Den katolske kirke 
dominerende og medlemmer av den protestantiske kirke utgjør en veldig 
lav prosent av de kristne. Mange av de som tilhører Den protestantiske 
kirken i Frankrike har opphav fra gamle franske kolonier. 
 



 

I Frankrike samarbeider NMS med Den protestantiske kirken i Frankrike 
(EPUdF) og ungdomsorganisasjonen Mission Jeunesse (MiJi) som NMS var 
med å starte opp. MiJi har fokus på å lære opp ungdommer til 
lovsangsarbeid og annet kreativt arbeid. De arrangerer blant annet leirer 
og gudstjenester for ungdommer og unge voksne. Dette arbeidet minner 
på flere måter om arbeidet NMSU driver i Norge. MiJi er opptatt av at 
ungdomme ikke bare skal møtes på leir, men også ha tilhørighet til sin 
lokale menighet og utrustes til å bidra positivt med sine talenter i 
hverdagen.  
 
Sommeren 2023 skal NMSU og MiJi samarbeide om en helt ny barneleir i 
Paris. Vi ønsker å bidra til at flere skal få dra på leir, også barn som ikke har 
en tilknytning til en menighet fra før. I forbindelse med leiren skal NMSU 
sende et Uteam til Paris med ungdommer og unge voksne fra Norge som 
kan være med å bidra med sin leirerfaring. Det blir spennende å få lære av 
hverandre og utveksle leirerfaringer! 
 
I romerne 10,13-14 kan vi lese: "Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli 
frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro 
på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre utan at noen 
forkynner?" Vi i NMSU ønsker å jobbe mot at barn og unge i hele verden 
skal få lære om den kristne tro og få mulighet til å tro på Jesus. Derfor går 
NMSU sin årsinnsamling 2023 til barne- og ungdomsarbeid i Frankrike. 
Takk for at du engasjerer deg for NMSU sin årsinnsamling! 
 
 
 
 
 
 

 


