Skauen kristelige skole
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Aksjonsdag i forbindelse med misjonsprosjektet Åpne Dører
Tirsdag 4. mai var egentlig bestemt til å skulle være aksjonsdagen for misjonsprosjektet vårt i år.
Vi ser at det er vanskelig å gjennomføre en slik dag på grunn av pandemien.
Skolen har derfor i samråd med FAU bestemt at vi i stedet lar uke 18 være en leksefri uke for
elevene. I stedet for så gjøre skolearbeid hjemme på ettermiddagene denne uka, oppfordrer vi
elevene fra 1. – 10. klasse til å gjøre småjobber som de kan få litt betalt for. Vi setter ikke et
bestemt beløp som må samles inn, men det hver enkelt elev greier å «tjene» kan vippses til skolen
på vippsnr. 102418 eller settes på konto nr. 15945347152 innen 12.mai. Merk innbetalingen med
Misjonsprosjektet.

Misjonsprosjektet vårt i år er altså Åpne Dører.
Du kan lese mer om denne organisasjonen og arbeidet deres her:
Åpne Dører - Om Åpne Dører (opendoors.no)
Åpne Dører er en tverrkirkelig, internasjonal misjonsorganisasjon med en omfattende verdensvid
tjeneste.
Vår visjon er å styrke og utruste kristne som lever under press og forfølgelse på grunn av sin tro på
Jesus Kristus, og å oppmuntre dem til å utbre evangeliet til jordens ender.

Vi støtter forfulgte kristne med bibler, kristne ressurser, trening og undervisning, arbeidstrening og
opplæring i praktiske håndtverk. Vi er tilstede hos dem på mange måter, så de vet at de ikke er
glemt, og kan bli styrket til å holde fast på troen og tjene sine lokalsamfunn.
Vi mobiliserer norske kristne til å støtte og tjene forfulgte kristne på alle måter vi kan, men også å
lære av de forfulgtes historier om hva det vil si å være en etterfølger av Jesus, og bli inspirert av
deres tro.
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