Misjonsavtale
mellom ...................... og Misjonsalliansen
Avtaleperiode: fra dato: ............... til dato: ...............

Som kristne er vi kalt til å vise mennesker Guds kjærlighet i praksis – for eksempel
ved å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro. I Misjonsalliansen
oppsummerer vi dette til oppdraget: «Vi fremelsker verdighet i en urettferdig
verden». Det gjør vi sammen med lokale kirker og organisasjoner der vi jobber, så
resultatene varer også etter prosjektene er avsluttet. Sammen gir vi folk en sjanse
til å bygge et bedre liv for seg selv og sin familie. Takk for at dere er alliert mot
urettferdighet!

På jorda som i himmelen

Generalsekretær
Heidi Sandvand
Hegertun

1. Grunnlag for avtalen
1.1 Misjonsalliansen oppdrag er å fremelske verdighet i en urettferdig verden. Fattige, diskriminerte og
tilsidesatte mennesker i ................... (land) skal få møte Guds kjærlighet, gis muligheten til å ta
ansvar for sitt eget og familiens liv. ................... (menighet) vil sammen med Misjonsalliansen
bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro.
1.2 Bibelens misjonsoppdrag gjelder oss alle, og Misjonsalliansen vil bidra til å legge til rette for at
menigheter i Norge skal kunne realisere sitt misjonsoppdrag, ta det konkrete misjonsprosjektet med i
forbønnstjenesten og skape engasjement og entusiasme rundt dette.
1.3 Menigheten skal på sin side arbeide aktivt for at misjonsoppdraget og det konkrete misjonsprosjektet
skal få sin naturlige plass i gudstjenester og øvrige aktiviteter.
1.4 Misjonsalliansen tilbyr menigheten egnet materiell, prosjektinformasjon m.m., og vil så langt det er mulig
søke å delta med en eller flere representanter på utvalgt(e) arrangement(er).

2. Konkretisering av samarbeidsavtalen
2.1 Menighetens misjonsprosjekt: – ................... (land)
2.2 Materiell og individuell tilpasning
Misjonsalliansen er opptatt av å behandle samarbeidsmenighetene sine så individuelt som mulig og
forsøker i det lengste å etterkomme den enkelte menighets ulike ønsker og behov. Som vedlegg i denne
avtalen medfølger forslag til individuell oppfølgingsplan. Denne utarbeides i fellesskap og tilpasses
behovet og aktivitetene i menigheten.
2.3 Forbønn
Misjonsprosjekt, organisasjon og medarbeiderne knyttet opp til prosjektet tas jevnlig med i menighetens
forbønnstjeneste.
2.4 Givertjeneste/innsamling
Gjennom offer i gudstjenesten og innsamlingsaktiviteter i grupper, kor og øvrige arrangementer og
aktiviteter i menigheten, samles det inn midler til misjonsprosjektet.
2.5 Misjons- og prosjektinformasjon i menigheten
• Presentasjon av prosjektet skal henge i våpenhuset i kirken og evt. på andre sentrale steder
• Prosjektinformasjon gis i menighetsbladet og/eller på menighetens nettside/Facebook
• Regelmessig informasjon om misjonsprosjektet gis som en naturlig del av menighetens mange
aktiviteter, arrangementer og gudstjenester
• Informasjon om prosjektet gis også til bibelgrupper, husfellesskap etc. sammen med oppfordringen om
å be for misjonsengasjementet i menigheten og for menighetens misjonsprosjekt.
• Menigheten skal søke å integrere misjon og det konkrete misjonsprosjektet i søndagsskolearbeid,
barnelag, konfirmantarbeid, kor osv. Prosjektet bør også være en naturlig del av menighetens «plan
for trosopplæring».
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3. Innsamlingsmål:
3.1 Innsamlingsmål: Ikke bestemt
Dersom totalsummen overstiger innsamlingsmålet for prosjektet, vil det overskytende beløp –
etter avtale med menigheten – gå til et tilsvarende prosjekt i samme eller i et annet land, eller til
Misjonsalliansens arbeid generelt.

4. Evaluering, avtaleperiode og -tidspunkt
4.1 Prosjektsamarbeidet evalueres i forbindelse med årlig gjennomgang av individuell oppfølgingsplan.

5. Ikrafttredelse
Samarbeidsavtalen er gjeldende for perioden:
dag/mnd/år til dag/mnd/år
og kan forlenges. Avtalen kan justeres dersom en av partene ønsker det. Dersom det valgte
misjonsprosjektet må endres i avtaleperioden, vil Misjonsalliansen presentere et nytt prosjekt.

6. Undertegning

Sted og dato

Signatur

Misjonsalliansen

Sted og dato

Signatur
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Viktig info: Adresser, telefonnumre kontaktpersoner osv.
Menigheten:
Menighetens navn:
Postadr.
Postnr./-sted:
Kontaktperson:
Tlf jobb:
E-post menighetskontoret:
Leder menighetsråd: E-post:
Leder misjonsutvalg: E-post:

Misjonsalliansen:
Offer sendes til konto: 3000 16000 40
Merk: – Misjonsavtale- ................... (land)
Postadresse: Misjonsalliansen, PB 6863 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: 22 94 26 00
Nettside: www.misjonsalliansen.no
Facebook: Misjonsalliansen
Ansvarlige kontaktpersoner: Janne Engen (911 47 664) og Sverre Vik, tlf. 934 33 477
Tlf: 22 94 26 00
E-post: alliert@misjonsalliansen.no
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