
Misjonssøndag 26.januar 2020 

 

Nå nærmer det seg FAbUs misjonssøndag 26.januar. (Det er datoen som er satt i Frelsesarmeens 
årsprogram, men passer det bedre med en annen søndag er det bare å velge den). 

Som du kanskje vet er dette andre av tre år hvor FAbU har fokus på See Me. See Me er et etter 
skoletid prosjekt i Europas fattigste land Moldova, som støttes av FAbU, Frelsesarmeens kvinner og 
flere. 

Vi takker for alt engasjement i 2019, hvor FAbU har klart å samle inn 170.238,-. Så vi er godt på vei til 
å nå målet med 300.000 på tre år, og klarer kanskje mer enn målet! Det ville vært veldig gøy, og det 
er god bruk for pengene dette er bare en andel av hva prosjektet koster. 

Vi håper dere vil engasjere korpset og spesielt barne- og ungdomsgruppene også i år! 

Når du leser videre finner du: 
• s. 2 - Ressurser til årets misjonssøndag 
• s. 5 - Misjonstur i påsken 
• s. 6 - See Me challenge – her kommer årets utfordring! 
• s. 8 - Glimt fra høstens stafett 

Alt dette ligger også på https://www.fabu.no/misjonsprosjekt. Der finner du også: 
• Litt mer om selve prosjektet 
• Startinformasjonen gitt jan 19 
• Speidermerke med oppgaver eog ressurser som er fine for ikke speidere også 
• Filmer og grafiske ressurser 
• Aktiviteter 
• Hvor pengene som samles inn skal sendes 



Ressurser til årets misjonssøndag  

 
I fjor ble det laget en video med basisinformasjon 
om prosjektet den ligger på 
https://www.fabu.no/filmer-og-grafiske-ressurser 

 

I år har vi fått historien til Inna, som kom til See Me 
og Frelsesarmeen og i dag er soldat. Se historien 
neste side. 

Vi har også fått tilsendt en video som viser noe av 
det Inna har vært med på i Frelsesarmeen. 

Den finner dere under samme link som filmen som 
ble laget i fjor. https://www.fabu.no/filmer-og-
grafiske-ressurser 

 

Det er fint om dere husker See Me og Moldova under bønn i gudstjenesten. Det kan være bønner 
som blir bedt fra plattformen, eller bønnevandring. Etter Innas historie finner dere forslag på 
bønnelapper som kan deles ut eller legges på en av bønnestasjonene. 

 

Tips til aktiviteter som kan gjøres i forbindelse med gudstjenesten: 

• Kirkekafe hvor man betaler for kaffe og kaker, og her betaler man en minstepris og inntekten 
går til misjonsprosjektet.  

• Misjonsmiddag / lunsj, også her betaler man en minstepris og inntekten går til 
misjonsprosjektet.  

• Misjonsbingo, enkel bingo/ loddtrekning med premie. 
• Misjonsquiz med premie. Det kan koste å delta. 
• Potetløp, sekkeløp, ringspill, bokskasting og lignende. Deltager avgift og premie. 
• «Moldova perling» se stafett i Ålesund, kan bli kunstutstilling og salg i etterkant. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gud kaller – og vi hører ham! 
Et sted som forandrer liv. Innas historie. 

 
Inna Kondrat er 14 år gammel, hun bor sammen med 
moren og sine to søstre. Faren har forlatt dem, så 
moren har eneansvar for barna. Alle de tre barna går 
på Frelsesarmeen. 
I starten var Inna ei ganske innadvent og sjenert jente, 
hun snakket lite og var lite ivrig i å ta kontakt med de 
andre. Etter en stund kom hun oftere og oftere på 
korpset, og begynte å hjelpe til i ulike oppgaver på 
korpset. Frelsesarmeen ble hennes andre hjem hvor 
hun har fått kjærlighet, omsorg og håp. 
 
      
  
 
 
 
 
 

 
I mai 2017 ble Inna juniorsoldat. Inna er inderlig glad i Gud og 
tjener ham gjennom lovsangstjeneste.  
På bildet fra 2019 kan dere se Inna vitne på en ungdomsleir 
om at hun har tatt imot kallet til å bli soldat i Frelsesarmeen. 
Hun fortalte at hun hadde hatt stunder med tvil, men på 
ungdomsleiren hadde Gud snakket veldig klart og tydelig til 
hennes hjerte. Så hun bestemte seg for å si JA til Gud og 
Frelsesarmeen og bli soldat. 
 
 
 
 

 
 
 
Den 29.september 2019 ble Inna innvidd som 
soldat i Frelsesarmeen i New Balti korps, 
Moldova. Hun sa ja til Gud. At slike forandringer 
skjer med mennesker gjør det verdt å arrangere 
barne- og ungdomsleir. 
 

 
 

 
 



 
 

 Personlig vitnesbyrd av Inna  
 

 
Hele mitt liv har jeg visst hvem Gud var. Jeg har gått i mange kirker, men ikke forstått hva det 
betydde å kjenne Jesus og ha en personlig relasjon med ham og bli frelst. Jeg var blitt fortalt 
at jeg skulle be om tilgivelse, men hvem og hvorfor skjønte jeg ikke. Når jeg ble med i 
Frelsesarmeen forstod jeg i mitt sinn og med mitt hjerte at Jesus døde for mine synder, og at 
jeg trengte frelse. Så, jeg ba om tilgivelse og i dag tror jeg bestemt at han har tilgitt meg. Jeg 
vet at han døde og stod opp for meg og nå er jeg fri til å komme til ham. Det skjedde når jeg 
ble juniorsoldat. Så fort jeg ba Gud om å tilgi alle mine synder følte jeg en renhet og fred. Jeg 
felte ikke tårer og jeg gråt ikke, men jeg ble overveldet av en stor glede, gleden over mitt 
møte med Jesus. 
 

    
 
Inna holder sin første andakt                    Inna signerer soldatpakten   
 
 
 
 
 
 
  



Misjonstur   

 
4.-10.april blir det tur til Moldova for 

maks 8 deltagere i alderen 18-26 år.  

 

Vi skal: 

-oppleve, lære og være delaktige i 
Frelsesarmeens arbeid i Moldova 

-besøke og være med på See Me, etter skoletid prosjekt.  
Her samles barn til mat, leksehjelp, andakt og lek. 

-være med på hjemmebesøk. FA i Moldova driver utstrakt hjelpevirksomhet 

-være med på søndagsgudstjeneste 

- se og oppleve Moldova 

Silje Andersen og Heidi Gommerud blir med som ledere. 

Pris 3.500,- 

 

Interesserte sender søknad på https://www.checkin.no/event/21321/misjonstur-see-me Her får de 
også skrive litt om hvorfor de vil være med og hva de kan bidra med på en slik tur. Er de gode på å ta 
bilder, skrive historier, holde andakt, leke med barn, gi vitnesbyrd, synge, etc…… 

Frist for å sende søknad er 20. januar og innen 1.februar får de vite om de får være med. 

 

Er du i målgruppen og har lyst er det bare å sende søknad, er du ikke i 
målgruppen er det fint om du er med å spre info og motivere mulige 
teamdeltakere 😊"#$% 

 

    



See Me challenge 

 
Vi håper å holde fokus utover året. Det kan dere gjøre ved aktiviteter fra speidermerket, egne 
bønneaksjoner, samtaler i barne og ungdomsgruppene om viktighet av utdanning, og foreldre som 
passer på oss. Hvilke utfordringer gir det når vi ikke får utdanning eller har foreldre som passer på 
oss? Og så kan vi snakke om hvordan vi er like, liker å leke, spille dataspill og har drømmer for 
framtiden. 

 

Håper dere er klare til å ta en challenge dette året! 

FAbU staben vil gjøre årets første challenge så følg med på sosiale medier hva dette blir. Kanskje 
kommer noen til å ta skjegget, sideskin, gå i ballkjole ne hel dag, isbade eller hva vet vi? 

Vi håper det kan bli motiverende for dere å se "#$% og vi håper det vil skje rundt misjonssøndagstider. 

Etter på vil vi utfordre videre og vi håper dere er klare til å ta imot, i ungdomsgruppa eller 
barnegruppa. Kanskje er det lederne som tar utfordringen, kanskje er det ungdommene eller kanskje 
hele korpset? 

Vi er spent på fortsettelsen! 

 

 

  



Glimt fra stafetten høsten 19 
I høst har stafetten vært innom 11 korps, og vi har kunnet se 
oppdateringer underveis på fb. Det har vært mye og forskjellig 
aktivitet, her er noen glimt fra hva som har skjedd: 

 

På Frelsesarmeen i Drammen hadde barnegruppene fokus på 
FAbUs misjonsprosjekt See Me. De lærte om prosjektet og 
konkludert med at barn som hjelper barn og ungdom som hjelper 
ungdom er noe av det beste som finnes! Barna har samlet og 
pantet flasker, samt at Krigsrop-selger Alf har solgt bladet til 
inntekt for prosjektet. 

Bildet er fra da Jenny, Ronja og Mirjana var på pantetur med 
resten av FA-kids i Drammen. 
 

 

 

I Ladegården korps, Bergen solgte de vafler, 
kaffe og kaker til inntekt for See Me, som 
resulterte i mange gode samtaler med 
naboer og et fint bidrag til FAbUs 
misjonsprosjektet. 

 

 

På juniorklubben i Ålesund snakket de om fattigdom og Moldova. De gjorde 
aktiviteten der man synliggjør fordelingen av verdens rikdom med sjokolade. 
Det gjorde sterkt inntrykk da en person satt med seks sjokoladebiter mens 
de andre måtte dele på en bit! Ikke alle var helt fornøyd med det (men alle 
fikk en hver til slutt, det er tross alt bare en illustrasjon). 

 

 

De brukte også fargene i Moldovas flagg til å 
lage små kunstverk av perler, og noe av det 
brukte de til å pynte kollektkurven til søndagens 
gudstjeneste der kollekten skulle gå til See Me 
prosjektet. På gudstjenesten snakket de om 
betydningen av å hjelpe hverandre og illustrerte hvordan vi her i Norge har 
både mulighet og et ansvar for å hjelpe mennesker i andre land.  

 

 

 

I Asker har de hatt fokus på See Me på Supermandag med barna, samt hatt familiegudstjeneste der See 
Me var temaet. De hadde drama-andakt om den barmhjertige samaritan og leste bibeltekster på norsk og 
rumensk (siden rumensk er et av språkene de snakker i Moldova). Etter gudstjenesten var det kafè, der 
inntektene fra salg av kaffe og kaker gikk til See Me.  



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

See Me-stafetten fortsetta så til Måløy. Småbarnssang-gruppa laget kunstutstilling som ble vist etter 
søndagens gudstjeneste, der det ble tatt inngangsbillett til inntekt for See Me. Søndagens kollekt ble også 
gitt til See Me.  

 

 

See Me-stafetten fortsatte til Færøyene! 
På Frelsunarherurin í Vági har de hatt 
loddsalg på den sentrale butikken der 
hele korpset var med og solgte lodd. 
Mange lodd ble solgt og de fikk 
anledning til å fortelle hvem de var og 
hva de støttet. De hadde også en 
familietime der kollekten gikk til See Me.  

 

 

 

See Me-stafetten har vært i Frelsesarmeen Drøbak korps! Her har de hatt 
innsamling og fokus på Moldova og See Me gjennom gudstjenester, den 
ukentlige samlingen vaffel & kaffe og krigsropsalg.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

See Me – stafetten gikk så til sørlandet! Denne gang til Frelsesarmeen, 
Mandal korps (menighet). 
 

De har hatt gudstjenester med fokus på See Me, og har hatt kollekt og 
armékaffe der inntekten ble gitt til prosjektet.  
 

 

 

 

See-me stafetten fortsatte så til  Frelsesarmeen Kirkenes! 
De har hatt fokus på Moldova og See-Me gjennom utlodning, familiekafé og med speidergruppa. De har 

fargelagt flagg, gitt informasjon og vist bilder fra Moldova. Takk for deres innsats!   

 

 

 

 

See-me stafetten gikk så til Frelsesarmeen Sandefjord! De har hatt Moldova-gudstjeneste der Lisbeth 
Brekke fortalte om sine inntrykk fra Moldova i ord og bilder, det ble tatt opp kollekt og Jostein Nielsen 

fortalte fra virksomheten i Moldova. 

 

 

TUSEN TAKK FOR ALL INNSATS! 


