
 

15 tips til hvordan gi god misjonsinformasjon  
 

 
1) Husk å melde deg på NLMs ressursbrev! 

Send mail til info@nlm.no dersom du ønsker dette. 
 

2) Sensitiv blogg 
Vil du ha tilgang til denne bloggen? Ta kontakt med regionkontoret ditt. 

 

3) Film 
På https://vimeo.com/misjon finner du mange filmer til bruk i fellesskapet ditt. 

 
4) Facebook 

Følg NLM på Facebook for jevnlig oppdatering. 
 

5) Månedens misjonsfelt 
Hver måned setter vi et ekstra søkelys på et land/felt. Vi produserer filmer til bruk i 
forsamlingen, og vi løfter frem historier fra dette landet på nlm.no og Facebook. I tillegg 
produseres Powerpoint-presentasjoner som du kan bruke i forsamlingen din. 
Siden til månednes misjonsfelt finner du her: https://nlm.no/bidra-i-
arbeidet/innsamlinger/manedens-misjonsfelt/ (denne oppdateres hver måned) 
Informasjonsside om månedens misjonsfelt finner du her: 
https://nlm.no/ressursbank/kampanje--og-prosjektmateriell/manedens-
misjonsfelt/ 
 

 

6) Unådde folkeslag 
Bruk gjerne konkrete tall når du formidler misjon og informasjon om unådde folkegrupper. 
a) Film «Til alle folkeslag»: https://vimeopro.com/misjon/misjon/video/201827428 
b) Presentasjon over alle unådde og sensitive folkeslag NLM har arbeid blant (sensitiv) Kontakt 

ditt regionkontor hvis du ønsker denne presentasjonen.  
c) Ekstern ressurs: https://joshuaproject.net/ 
 

 

7) Bønnedag for unådde 1. pinsedag 
NLM har dedikert 1. pinsedag til bønnedag for unådde. Vi oppfordrer alle fellesskap til å 
markere denne dagen, og slik sette et særlig søkelys på denne bønnedagen. Ressurser på 
nettsiden eller gjennom ressursbrevet.  

 

8) Misjon til barn 
a) Barnas Misjonsprosjekt: Hvert år velges et nytt land/felt som barna kan samle inn til. Det 

produseres filmer, artikler og pedagogiske opplegg ifm dette. Ta kontakt med ung@nlm.no 
for mer informasjon, eller sjekk: http://superblink.no/barnas-misjonsprosjekt/ 

b) Superblink: Superblink er en medieklubb for barn. Se http://superblink.no/ for mer 
informasjon. 

c) Besøk av Linkus: ta kontakt dersom dere ønsker besøk av Linkus. Han har vært på tur til 
flere land og besøkt flere prosjekter, og er «stjernen» i NLM. 
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d) Spill på sanser: Barn lærer ved hjelp av forskjellige sanser. Lag gjerne mat fra et misjonsland 
eller ha en misjonsutstilling der de kan se på bilder og objekter fra misjonslandet. 



 

 
 
 
 
 
 
 

9) Misjon til ungdom 
a) Siembra: Siembra er givertjeneste for ungdom. Fra og med høsten 2016 og i flere år 

framover vil Siembra samle inn til NLMs utdanningsprosjekter. Følg med på iTro for 
oppdaterte filmer og artikler: https://itro.no/kategori/misjon/siembra/ 

b) iTro: iTro er et nettmagasin for ungdom, og her kan du finne en hel masse stoff rettet mot 
ungdom: https://itro.no/ 

 
 

10) Kampanjer 
I løpet av året kjører vi forskjellige kampanjer. Julekampanjen er den mest omfattende, og her 
ønsker vi å sette et spesielt søkelys på NLMs visjon og strategi. Vi pleier å utvikle diverse 
ressurser – og oppfordrer dere til å bruke disse. Informasjon om kampanjer får du i 
nyhetsbrevet, aktuelt materiell finner du her: http://www.nlm.no/nlm/ressurser/aktuelt- 
materiell 

 

11) Giverordninger 
Vil du vite mer om forskjellige giverordninger? Sjekk her:  
https://nlm.no/ressursbank/giverinformasjon/ofte-

stilte-sporsmal/ 
 

12) Kollekttale 
Bruk gjerne tipsene til kollekttale på de neste sidene. 

 
13) Prosjektkatalogen 

Har du ikke fått den? Send mail til  info@nlm.no Vi produserer alltid en liten medhørende film 
til prosjektkataogen.  

 

14) Direkte kontakt med utsending 
Ta gjerne kontakt med info@nlm.no dersom du/dere ønsker å settes i kontakt med en utsending 
fra din region. 
Dere kan blant annet 
a) Få besøk av utsendingen når han/hun er hjemme på ferie 
b) Skype med han/hun under et møte 
c) Motta nyhetsbrev fra utsendingen 

 
15) Andre lokale tips 

- Inkluder bønnestund for misjonsfellesskapets utsendinger i enkelte møter, med bilder og 
bønneemner (og evt. videohilsen) på storskjerm. Gi tid til bønn alene/i grupper før 
fellesbønn fra scenen. 

- Arranger misjonsløp. 
- Snakke med folk i forsamlingen som har vært på tur til et misjonsfelt. 
- Lag og del ut bønnelister med misjonærer fra din region/forsamling/område. 
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Forslag til formuleringer og setninger til kollekttale 

Vi har listet opp noen videotips i dokumentet under, men sjekk gjerne nlm.no/web-tv for flere 
filmer. Dersom målgruppa er ungdom, kan for eksempel Siembra-filmene være bra å bruke. 

 
Gi – fordi du bryr deg om andre 

- Vis gjerne månedens misjonsfilm eller «Bistand – I kjærlighet»: 
https://vimeo.com/137126572 eller finn hele filmarkivet her: https://vimeo.com/misjon 

- Ha gjerne med fast giver-blanketter til utdeling. Disse finner du her: 
https://nlm.no/ressursbank/giverinformasjon/fast-
giver-skjema/ 

 
 

 

Jesus har bedt oss om å bry oss om våre medmennesker. En måte vi kan vise nestekjærlighet på er å gi 
(av vår overflod). NLM har utsendinger i mange land som viser Guds omsorg i ord og handling. Ikke alle 
av oss kan reise ut for å bli misjonærer, men alle kan være med og gi og be for arbeidet. Du kan gi både 
enkeltgaver og fast til NLMs arbeid. 

 
Fast givertjeneste er viktig for at NLM skal kunne planlegge arbeidet på en best mulig måte. Du 
bestemmer selv et beløp du ønsker å gi i måneden. 

 
Gi – fordi du da sender Jesus til mennesker som aldri har hørt om ham. 

- Vis gjerne månedens misjonsfilm eller «Inntil verdens ende» https://vimeo.com/315081385 eller 
finn hele filmarkivet her: https://vimeo.com/misjon 

- Ha gjerne med fast giver-blanketter til utdeling. Disse finner du her: 
https://nlm.no/ressursbank/giverinformasjon/fast-
giver-skjema/ 
 

I Misjonsbefalingen ber Jesus oss om å «gå ut i all verden» og «gjøre alle folkeslag til disipler». Fortsatt 
er det millioner av mennesker som aldri har hatt noen mulighet til å bli kristne. NLM satser i særlig grad 
på å drive misjon blant de folkeslagene i verden som er minst nådd av det kristne budskapet. Her viser 
vi Guds kjærlighet i ord og handling. Misjonsbefalingen gjelder oss alle. Hvis du ikke selv kan gå ut, bør 
du være med og sende noen som kan reise med evangeliet. Du kan gi både enkeltgaver og fast til NLMs 
arbeid. 

 

Fast givertjeneste er viktig for at NLM skal kunne planlegge arbeidet på en best mulig måte. Du 
bestemmer selv et beløp du ønsker å gi i måneden. 

 
 

Gi – fordi Bibelen lærer oss om å dele av vår rikdom 
- Vis gjerne månedens misjonsfilm eller «Til jordens ender»: 

https://vimeo.com/135047251 eller finn hele filmarkivet 
her: https://vimeo.com/misjon 

- Ha gjerne med fast giver-blanketter til utdeling. Disse finner du her: 
https://nlm.no/ressursbank/giverinformasjon/fast-
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giver-skjema/ 
 

Vi ønsker å oppfordre alle til å gi til misjonsarbeidet. Vi tror at det å gi av det vi har til de som trenger 
det mer enn oss, er et ansvar vi har overfor våre medmennesker. I tillegg lærer Bibelen oss om det å ha 
et fornuftig forhold til penger og rikdom. Jesus advarer oss mot å samle skatter på jorden og ber oss 

https://nlm.no/ressursbank/giverinformasjon/fast-giver-skjema/


 

 

 

velge mellom å tjene Gud og Mammon. Paulus oppfordrer oss til å dele med hverandre. Mange steder 
der NLM arbeider er det stor fattigdom. 

 
I 2. Kor 8, 15 står det: 
«Som det står skrevet: Den som samlet meget, fikk ikke overflod. Og den som samlet lite, led ingen 
mangel.» 

 
Og i 1. Tim 6, 17-19 står det: 
«Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, og heller ikke skal de 
sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som rikelig gir oss alle ting til vårt bruk. 
De skal gjøre det gode, være rike på gode gjerninger, være gavmilde og gjerne dele med andre. Slik 
samler de seg en skatt og legger en god grunnvoll for fremtiden, for at de kan gripe det sanne livet.» 

 
Du kan gi til NLMs arbeid både ved å gi en enkeltgave og via fast givertjeneste. 

 
 

Gi – fordi det koster å drive misjon 
- Vis gjerne månedens misjonsfilm eller «Til jordens ender»: 

https://vimeo.com/135047251 eller finn hele filmarkivet 
her: https://vimeo.com/misjon:   

- Ha gjerne med fast giver-blanketter til utdeling. Disse finner du her: 
https://nlm.no/ressursbank/giverinformasjon/fast-giver-skjema/  

- Her må den som holder kollekttalen gjøre et overslag på kostnader og hva det vil bety dersom 
alle på møtet gir en viss sum hver, pluss verver nye givere som også gir en sum hver. Dersom 
dette er mulig, går det an å gi en enkel vervepremie til de som klarer å verve to nye givere i 
løpet av uken/til neste møte (som twist eller lignende) 

 
NLM har over 100 utsendinger i ca. 15 land. Utsendinger som arbeider med å formidle Guds ord og som 
arbeider for at mennesker skal få en bedre hverdag. Å sørge for at en voksen utsending kan stå i et 
meningsfylt arbeid koster omkring 400 000 kr i året. 

 

Eksempler: 
50 deltakere på møtet: 
Dersom vi som er her gir 200 kroner i måneden i ett år, rekker det til lønn for en misjonær i ca. 4 
måneder. Dersom alle her i tillegg klarer å verve to givere som gir 200 kr hver, klarer vi å lønne en 
misjonær i omtrent ett år. Er dere med? 

 
100 deltakere på møtet: 
Dersom vi som er her gir 100 kr i måneden, vil vi kunne lønne en misjonær i ca. 4 måneder. Men 
dersom alle her i tillegg klarer å verve to som gir 100 kr, klarer vi å lønne en misjonær i omtrent ett år. 
Er dere med? 
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