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Misjonsprosjektet 2020–2021

STEFANUSBARNA
Søndagsskolen Norge knytter seg fra våren 2020 til Stefanusalliansen sitt
misjonsprosjekt Stefanusbarna og legger til rette for at søndagsskolene kan
være med å støtte dette flotte prosjektet! Barna i søndagsskolene kan gjennom flere ulike aktiviteter lære mer om misjon og om barn i Egypt.

Søndagsskolen Norge knytter seg fra våren 2020 til Stefanusalliansen sitt
misjonsprosjekt Stefanusbarna og legger til rette for at søndagsskolene kan
være med å støtte dette flotte prosjektet! Barna i søndagsskolene kan gjennom flere ulike aktiviteter lære mer om misjon og om barn i Egypt.
I Kairos søppelslum bor det mennesker som ikke ser noe håp for fremtiden.
Dette ønsket Mama Maggie å gjøre noe med. Hun startet organisasjonen
Stefanus-barna som i dag omslutter tusenvis av barn på «søppelfjellet». Her
får barna komme i barnehager og blir en del av et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider som
følger opp hele familien, frem til barnet er 18 år. De hjelper dem med alt fra
fysiske til åndelige behov.
Stefanusbarna får også være med på leirer for barn og unge, gå på skole,
helseoppfølging av barna og deres familier og utdeling av mat og klær. Kjernen
i det mangfoldige arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag
får barna høre at de er verdifulle og elsket, og sett for den de er. Stefanusbarnas motto er: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» (Fil 4,13) «I
can – jeg kan!»
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Med seg har Mama Maggie mange hengivne og oppofrende medarbeidere,
hvorav mange en gang selv har fått hjelp gjennom Stefanusbarna. Du kan bli
enda bedre kjent med Stefanusbarna på www.stefanus.no.

Takk for at dere vil være venner
med Stefanusbarna i Egypt!

Slik støtter du misjonsprosjektet
Gavekonto: 3000 14 57922
Merk gaven med Stefanusbarna søndagsskolen

Tips: På side 310 finner dere en kopieringsoriginal til en sparebøsse
som kan samles og brukes til misjonsprosjektet. Se oppdragstekst
på side 47. Lag sparebøsser som
oppdrag på en samling. La barna
få sparebøssene med hjem i noen
uker, før dere samler de inn igjen.
Barna kan da f.eks. spørre hjemme
om de kan tjene litt til sparebøssen
ved å hjelpe til med husarbeid.
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