
Misjonssøndag 31.januar 2021 

 

Nå nærmer det seg FAbUs misjonssøndag 31.januar. 

(31.januar er datoen som er satt i Frelsesarmeens årsprogram, men passer det bedre med markering 

en annen dag er det bare å velge den. ) 

I skrivende stund er det ikke mulig å arrangere fysiske gudstjenester og samlinger inne med mer enn 

10 personer. Hvordan smitteverntiltakene er den 31.januar vet vi ikke ennå, men vi kan regne med at 

for mange vil det ikke være mulig å ha fysiske gudstjenester. Derfor er årets ressurser:  

-en info film som kan brukes på fysiske eller digitale gudstjenester og samlinger, blir sendt ut 26.jan. 

-filmen kan også brukes på sosial medier 

-bilde med Vipps oppfordring til bruk på sosiale medier 

Ressursene vil også legges her tirsdag 26.jan.  https://www.fabu.no/misjonsprosjekt 

Her finner du også 

• Litt mer om selve prosjektet 

• Info og film laget til misjonssøndagen 2020 

• Startinformasjonen gitt jan 19 

• Speidermerke med oppgaver og ressurser som er fine for ikke speidere også 

• Filmer og grafiske ressurser 

• Aktiviteter 

• Hvor pengene som samles inn skal sendes 

• I 2019 ble det laget en video med basisinformasjon om prosjektet den ligger på 

https://www.fabu.no/filmer-og-grafiske-ressurser 

https://www.fabu.no/misjonsprosjekt
https://www.fabu.no/filmer-og-grafiske-ressurser


 

Dette er tredje og siste året FAbU har fokus på See Me: Et etter-skoletid prosjekt i Europas 

fattigste land Moldova. Vi takker for alt engasjement i 2020, og håper dere vil engasjere korpset 

og spesielt barne- og ungdomsgruppene også i år. Det er jo FAbU sin misjonssøndag og vårt 
misjonsprosjekt ( som også støttes av Frelsesarmeens kvinner og andre )  
 
I 2019 og 2020 har vi til sammen samlet inn 244.311 så vi burde klare målet på 300.000 i løpet av 

disse 3 årene. Klarer vi mer? 

Det ville vært veldig gøy, og det er god bruk for pengene dette er bare en andel av hva prosjektet 

koster. 

 
 

 

Det er fint om dere husker See Me og Moldova under bønn i gudstjenesten. Kanskje kan man lage en 

digital bønnestafett eller innsamlingsstafett hvor vi utfordrer hverandre? 

 

 

 

 

 



Historier fra See Mee 2020 

 

 

Covid 19 rammet også Moldova, og i perioder var See Me programmet stengt for fysisk 

deltagelse. Men de fikk til flere digitale samlinger, med leksehjelp, bibelhistorier, samtale og 

lek. 

 

 
 

 

De har også delt ut mat, leker og hobbymateriell til barna som de kunne bruke hjemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Karina  

 

Illustrasjonsbilde fra en samling hvor de feirer bursdag for en deltaker. 

I Dubossary korps har de organisert små gruppe samlinger for tenåringer, for å kunne oppdage og 

hjelpe de med utfordringer i livet. Et av de mest utbredte vanskene er mobbing på skolen. Små 

gruppene bruker mye tid på samtaler som øker selvtilliten til den enkelte og verdsetter ulike 

personligheter i fellesskapet. 

Ei av jentene i disse små gruppene er Karina. Hun var ei lukket jente, som for det meste holdt seg 

taus i samlingene. Etter flere samlinger med ærlige og åpne samtaler i gruppen, åpnet Karina også 

opp om hennes problemer. Hun fortalte at hun allerede fra første klasse var utsatt for alvorlig 

mobbing. Det fikk selvsagt negativ innflytelse på hennes personlighet, oppførsel og holdning til livet. 

Ved hjelp av denne gruppen og samtaler med korpsoffiserene og lærerne på See Me, fikk hun hjelp. 

Etter hvert sluttet hun å undertrykke følelser, men klarte også å dele de og klarte igjen å stole på 

andre.  

Nå har hun et mye bedre selvbilde, er aktiv i korpset, hjelper til på søndagsskolen og har endelig 

funnet venner. Hun er blitt ei åpen jente med selvtillit. 

Takket være samtaler i små gruppene om sosialisering, selvbilde og andre viktige tema lærer 

deltakerne å like seg selv, se sin egen verdi, og uttrykke seg. De får bedre selvtillit. 


