LANDSBYER FÅR HJELP
Archita og Danes er to landsbyer
nær Sighisoara i Romania hvor vi
samarbeider med lokale menigheter
for å hjelpe fattige og trengende
barn og familier. Arbeidsledigheten
er meget stor og mulighetene få.

Til sammen har Archita og Danes ca. 3000 innbyggere
hvor et flertall er uten fast arbeid. Svært mange foreldre
har reist til utlandet og etterlatt barna hjemme med
slektninger.
Tradisjon anser ikke utdanning som viktig, og mange
foretrekker å holde barna hjemme for å bidra med
husarbeid og andre oppgaver. Barna har dårlige klær,
sko og mangler utstyr til å gå på skolen. Misjon Uten
Grenser bidrar med skolemateriell, skolesekker,
leksehjelp og aktiviteter etter skoletid. Vi
inviterer også til søndagsskole, bibelkurs
og barnemøter.

Fordi mange ikke har penger til å kjøp
mat, har vi bygget og drifter nå
bakerovner som gir brød til mange
familier. Suppekjøkkenet i Danes er et
viktig bidrag i kostholdet, og
lekeplassen i Archita bidrar til god
aktivitet, som igjen bidrar til et bedre
miljø i landsbyen.

Fadderbesøk mars 2018

Los gjennom livet

Tananger menighets misjonsprosjekt

BLI FADDER!
Den beste måten du kan støtte Misjon Uten Grenser sitt arbeidet på,
er å bli fadder for en familie.
For bare 8 kroner dagen kan du gjøre en forskjell.
Som fadder følger du familien på vei mot en bedre fremtid. Samtidig
kommer støtten hele lokalsamfunnet til gode.
Familier i fadderordningen får: Mat og klær, veiledning og sjelesorg,
hygieneartikler, bibler og kristen litteratur, brensel, nødvendig utstyr og
inventar m.m. Hjelpen kan variere etter behov.
Hvordan?
A. Fyll ut blanketten og lever den til kontoret i kirken.
Vi sender den inn og det blir det registrert at du er fra Tananger menighet.
B. Tegn fadderskap på www.mug.no

Fullmakt for AvtaleGiro
Ja, jeg ønsker å bli fadder!
Belast min konto:___________________
KID-nr.:____________________________ (Fylles ut av organisasjonen)
Jeg ønsker å støtte ____(antall) Fadderfamilie kr. 250,00 pr. mnd.
(Gavene trekkes den 20. i måneden.)
Jeg har gjort meg kjent med og akseptert avtalevilkår for AvtaleGiro *

Navn:_______________________________________________
Adresse:_____________________________________________
Postnr./sted:__________________________________________
Telefon:______________________________________________
E-post:______________________________________________
Signatur:_____________________________________________
* Se www.avtalegiro.no
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