MISSION I KONTAGORA
En fattig landbefolkning får nyt håb
I samarbejde med Kristi Lutherske Kirke i Nigeria medvirker Mission
Afrika aktivt til at bringe uddannelse, udvikling og Guds ord til
Kontagoraområdet.

Pionérarbejdet vokser
– ved hjælp af din gavmildhed
Der er stadig hårdt brug for flere lokale missionærer. Med din støtte kan vi være med til
at sikre udviklingen af dette vigtige arbejde.
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Landsbyudvikling

Masser af nyt
fra Vestnigeria
Midt i 1980’erne var byggeriet af Nigerias nye hovedstad
Abuja godt i gang. Lutherske
menigheder blev dannet og
kom i kontakt med mennesker fra Kontagora-området
nordvest for den nye storby.
De berettede om fattige
landområder stort set uden
kirker og bad om hjælp til
deres hjemegn.
På opfordring primært fra udstationerede politi- og militærfolk
fra Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN), sendte hovedkirken
egne missionærer til området.
I dag opbygger de menigheder,
laver landbrugsudvikling og tilbyder undervisning til børn i en
række landsbyer.
Der er få skoler – og mange

Evangelister i Kontagora
på skolebænken

landsbybørn har langt til det
nærmeste klasseværelse. Forældrene har brug for børnene
hjemme og i marken, og desuden har de voksne ikke selv
gået i skole. Det præger afgørelsen i forhold til at sende børnene i skole eller ej. Et lavt uddannelsesniveau bider sig selv i
halen når det gælder udvikling,
så kirkens hjælp er meget tiltrængt.

I takt med at små menigheder
bliver plantet i landsbyerne i
Kontagoraområdet, opleves
behovet for landsbyudvikling og hjælp til selvhjælp i
større grad. Mission Afrika og
LCCN satte i begyndelsen af
2000’erne et brøndgravningsprojekt i gang. Det blev starten
på et udviklingssamarbejde,
ført an af distriktspræst Japhet
Lawrence, til stor gavn for
dette fattige område.
Landsby Udviklingskomiteer er
blevet oprettet i 10 landsbyer,
og der arbejdes målrettet på
at skaffe rent drikkevand, forbedre landbrugsproduktionen
og sundhedstilstanden samt
øge uddannelsesniveauet.
De lokale oplever, at kirken
bekymrer sig om
dem, hvilket er
kernen i den holistiske tilgang
som Mission
Afrika og LCCN
har.

Bibelskole gør en forskel
Når nigerianerne bliver kristne,
øges deres motivation for at
lære at læse og skrive - der er
et stort ønske om selv at kunne læse i Bibelen og lære Gud
bedre at kende. Den Lutherske
Kirkes bibelskole i landsbyen
Gulbin Boka har stor betydning

Distriktspræst Japhet Lawrence

for området. Mange af de 80-90
elever, der går på skolen, har
kun 3-4 års skolegang bag sig,
hvilket gør det svært for dem
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Evangelistpar styrker
søndagsskolerne
Hezron og Christy er tilknyttet landsbyudviklingsprojektet. Hezron tager meget ude i
weekenderne til landsbyerne,
også som en del af sit studie,
da han læser teologi på halvtid på TCNN, det teologiske
college ved Jos. Nogle gange
tager Christy med Hezron på
undervisningstur. Så fortæller
hun børnene om Jesus, bl.a.
ved hjælp af en flonellografserie (farverige kartonfigurer
som sættes på en tavle) som
illustrerer bibelhistorierne.
Christy fortæller:

at studere teologi. Derfor kombinerer bibelskolen en ”opdatering” af den almindelige skolegang med studier i kristendom.
Dette tre-årige skoleophold er
skelsættende for eleverne, som
bliver rigtig godt rustet til en
fremtidig tjeneste. Som Andrew,
en af de studerende, udtrykker
det: ”Jeg er her for at lære om
Gud og om, hvordan jeg kan
fortælle budskabet videre til
andre.”
Skolen vidner om udvikling, hvilket muslimerne i området også
sætter pris på.

”Mange steder er
søndagsskolearbejdet
svagt eller slet ikke
i gang. Et af problemerne er sprogbarHezron og Christy er hhv. nr. 1 og 3 fra venstre
rieren. Mange steder tales kun for en indsats på søndagsskolestammesprog og ikke alle kan området og ønsker at få trænet
hausa, som ellers er det gæng- søndagsskolelærere, som kan
se. Der er også store distancer undervise på deres eget stammellem landsbyerne som kan mesprog. Gud har vist mig en
være svære at klare alene. Vi tjeneste, jeg skal tage mig af, og
er begyndt at gøre kirkerne her jeg har set Guds stærke hånd i
i området bevidste om behovet arbejde.”

Om Kontagoraområdet
Kontagoraområdet ligger primært i delstaten Niger. Området
måler 260 km fra syd til nord og
90 km fra øst til vest.
Kontagora er både en storby
(med knap 100.000 indbyggere)
og et landområde med mange
spredte landsbyer. Området er
domineret af primært muslimske stammer som hausaer og
fulaner.
Tørke og regn behandler vejene
hårdt, så det kan være svært og

langsommeligt at bevæge sig
rundt i området. I regntiden kan
floderne svømme over, og så er
visse landsbyer helt afspærrede
fra omverdenen.
Mission Afrika støtter LCCN’s arbejde i området, der fra begyndelsen af 2012 består af:
• 33 menigheder
• 11 forkyndelsessteder
• 25 evangelister
• 3 præster
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Fjernundervisning
Kristi Lutherske Kirke i Nigeria
har sin egen missionsafdeling
med over 140 missionærer,
præster og evanglister. Disse
er spredt over et stort område, og har jævnligt brug for
opfølgning og videreuddannelse.
Lederen af arbejdet i Kontagora, pastor Japhet, har valgt
at bruge undervisningsprogrammet Theological Education by Extension (Teologisk
fjernundervisning) til at hjælpe missionærer og evangelister i området. Materialet er
på engelsk og er baseret på
selvstudium, men de studerende mødes hver 14. dag for
at tale sammen og inspirere
hinanden.
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Mission Afrika i Nigeria
Forkyndelse
Teologisk uddannelse: Danske missionærer og lokale teologer underviser kommende præster og evangelister, så de får gode redskaber
til forkyndelse og menighedsopbygning.
Kapacitetsopbygning: Kirkens administration og ledelse støttes og
styrkes gennem forskellige tiltag.
Bedre levevikår
REMI - specialskole: Et eksemplarisk undervisnings- og kostskoletilbud til både almindelige børn og børn med et handicap.
Håndværkerskole: I storbyen Numan støttes en håndværkerskole,
hvor mekanikere og tømrere bliver uddannet.
Stipendier: Støtte til talentfulde unge, så de kan uddanne sig og gøre
en forskel i deres lokalsamfund.
Pædagogiske kurser: Lærere på kirkens skoler tilbydes kursusforløb, hvor de lærer bedre formidling og moderne pædagogik.

