Øverst: Predikant fra NSM og tolk på møte i Lovozero.
Øverst: Barneleir på Nordlys Misjonssenter i Sandnes.
Midten: Glade barn ved suppekjøkkenet i Revda.
Midten: Landsmøtedeltagere i Stavanger juni 2017.
Nederst: Hjemmebesøk hos lam jente, 17 år, i Murmansk. Nederst: Foreningen Sami Varas, en trofast støtte i 49 år.

Øverst: Fra høststevnet i Kautokeino, Mieron.
Midten: Fra 50-års jubiléet for Láhpoluoppal kapell.
Nederst: Fra vinterstevnet i Karasjok, Radiohuset.

 Be for vår misjonsorganisasjon, våre
norske, russiske og samiske medarbeidere
og at Guds Ord må ha sin virkning.
Abonnere på vårt blad
Samenes Venn for kr 350
og motta 8 nr i året.

 Bli enkeltmedlem og få
innflytelse. Kr 100. Motta
Samenes Venn gratis 1. året.
 Gi til arbeidet.
Konto: 3000.15.18530. Vipps nr 600500

 Bli kontaktperson på ditt hjemsted?
Starte forening eller barnelag?
Ta kontakt for råd!
Ninni Renberg Berge vokste opp i Hattfjelldal.
Hennes mor tok i mot Jesus da hun gikk på
Samemisjonens internatskole i Namsos. Ninni
selv gikk to år på Den samiske folkehøgskole i
Karasjok og to kurs på misjonsbibelskolen
på Stjørdal. I dag er hun aktiv i foreningen
Lyset i Bergen. Hun er svært takknemlig for
det Samemisjonen har betydd i hennes liv.

Vårt formål:
På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre
indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning.
Samemisjonen ser det dessuten som en oppgave å
støtte samisk språk og kristen kulturarv – Gjennom:
Forkynnelse, diakoni, utdanning og radioarbeid.
Forkynnelse under møter og samlinger i to land –
fra samlinger i ulike hjem, stevner i samiske områder, til møter i storbyer som Oslo og Murmansk.
Diakoni og humanitært arbeid på Kolahalvøya.
Det deles ut matpakker og gis bostøtte til fattige.
I Revda drives suppekjøkkken s.m. Hjelp Kola.
Skoletilbud: 1) Alta Folkehøgskole 2) Unge fra samiske områder gis stipend for å gå på Fjellheim B.sk.
Radio DSF – tospråklig radio i Finnmark.

Hovedkontoret i Tromsø
Besøksadresse: Killengreens gate 9–11
Postadr: Postboks 316, 9254 Tromsø
Tlf: 47 47 61 61 / 47 46 73 72
E-post: hovedkontoret@samemisjonen.no
www.samemisjonen.no
www.facebook.com/Samemisjonen
Bilder på midtsidene: Fra arrangement i 2017

