Mission Adventures
For ungdomsgrupper
Mission Adventures skreddersyr teamturer for ungdomsgrupper.
Vi tror at ved å oppleve noe som en gruppe, blir det enklere å ta
med opplevelsene hjem og fortsette å vokse. Det vil også være
med og forandre den lokale menigheten de kommer fra.
Et redskap for menigheter
Vi ønsker å tjene menigheten ved å gjøre alt det praktiske slik at
ungdomslederen kan fokusere på ungdommene og tjenesten.
Livsforvandlende
Vi ønsker å tilby mer enn bare en tur. Vi vil at ungdom skal
erfare at Gud lever, oppleve hans kjærlighet og se hans plan
med livene deres, for så å leve ut den realiteten i hverdagen.
Evangeliet til Europa
Vårt hovedmål er å bringe Jesus til Europa. Vi jobber derfor tett
opp mot lokale menigheter eller misjonsprosjekter i de landene
vi drar til. Vi legger vekt på at misjonsturen ikke bare blir et
hjelpemiddel til å se ungdom gira for Gud, men at det vil skape
evig frukt i landene vi drar til.

Visjon
Mission Adventures ønsker gjennom korttidsmisjon å stå
sammen med og tjene den lokale menigheten. Vi tror på
å fullføre misjonsbefalingen ved å formidle en iver for et
livsvarig misjonsengasjement i hver enkelt deltaker.
Hvert år tar vi med oss flere ungdomsgrupper ut på
teamtur. Vi ønsker å skreddersy og legge til rette for
livsforvandlende opplevelser, se Gud arbeide i menneskers
liv og la Jesus bli kjent i Europa!

Sommeren 2013
TRENING
Vi starter med en 4-dagers treningsleir på Skjærgårdsheimen på
Flekkerøy ved Kristiansand. Her vil dere møte ungdomsgrupper
fra menigheter over hele
landet. Det vil bli gitt praktisk undervisning i blant annet
teamarbeid, kulturforståelse og evanglisering. Det vil være
forkynnelse, lovsang, gruppesamlinger m.m. Disse dagene skal
forberede oss på misjonsturen.
MISJONSTUR
Gled dere til et 10-dagers eventyr! I år planlegger vi å sende
team til Estland, Latvia og Romania. Der vil vi
tjenestegjøre gjennom evanglisering, barmhjertighetsarbeid og
disippelgjøring. Gatemøter, matutdeling, barnearbeid og sport er
noe av det vi vil bruke tiden vår på.
VISJON FOR MISJON
Underveis vil vi sette av tid der dere kan fokusere på deres egen
gruppe og følge opp ting som skjer innad i gruppa, samtidig som
vårt fokus under misjonsturen vil være på de vi skal nå. Vi vet
at denne turen vil bety mye for dere som gruppe, men sammen
ønsker vi at vår visjon for turen skal være misjon.

Hvem er vi?
Mission Adventures er en tjenestegren
innen misjonsbevegelsen Ungdom i
Oppdrag (UIO) som er en del av den
internasjonale bevegelsen YWAM
(Youth With A Mission).
Vi er tverrkirkelige, internasjonale og
vi jobber på tvers av generasjonene.
I Norge har vi åtte sentere og fem av
dem driver Mission Adventures. Det er
Grimerud, Oslo, Skien,
Skjærgårdsheimen og Borgen.

Når

26 juni - 9 juli 2013

Hvor

Estland, Latvia & Romania

Pris

Mellom 4900 - 6500 kr
Prisen avhenger av reisemål og transport

Kontakt oss:

E-post: ma@heimen.org
Tlf: 38106870
Les mer om oss på: www.heimen.org

