PRÆSTER PÅ SKOLEBÆNKEN
Kald, tro, viden og praksis går hånd i hånd
Kirkerne i Afrika vokser, og det samme gør behovet for dygtige præster. Mange unge føler et kald til at være præst, men mangler den teologiske uddannelse. Mission Afrika, folkekirkelig mission i Afrika, støtter afrikanske partnerkirker i at uddanne nye præster og hjælper dermed kirkernes vækst på vej.

Din gavmildhed – opbygger kirkerne
Mission Afrika støtter uddannelsen af fremtidens
afrikanske forkyndere gennem samarbejde med
teologiske uddannelsesinstitutioner og udsendelse
af missionærer til Nigeria og Sierra Leone.
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Danske
missionærer
bringer inspiration og viden
Danske missionærer arbejder
tæt sammen med afrikanske
kirker om at uddanne fremtidens præster.

Klædt på til at
leve kaldet ud
Theological
College
of
Northern Nigeria (TCNN) er
en fælleskirkelig uddannelsesinstitution, som samler
studerende fra 15 nigerianske kirker. På skolen, som
ligger i Jos, kan de studerende tage både bachelorog masteruddannelse. Regin
Benner, som er underviser
ved TCNN, fortæller, at mange af de studerende kommer til skolen med et tydeligt kald til at blive præst.
De ønsker at tjene kirken og
udbrede evangeliet og mange
af dem arbejder allerede som
præster. De kommer til skolen
for at blive klædt bedre på til at
udfylde denne rolle og få viden

Regin Benner
underviser
studerende på TCNN.

og inspiration til at udleve deres kald på den bedste måde.
På skolen undervises eleverne i
de forskellige teologiske fag, og
diskussion og debat er en vigtig
del af undervisningen.
Elevernes spørgsmål er mange,
og debatten går livligt, når emner som frelse, mødet med andre religioner og forholdet mellem tro og gerninger kommer
på bordet. Skolen lægger også
vægt på at give de studerende
indblik i andre kirkeretninger og
udstyre dem med redskaber til
at fremme dialog mellem kristne og muslimer. Alt sammen
vigtige forberedelser til præsteembedet, der venter, når eksamensbeviset er i hus.

Ingelise og Regin Benner
er udsendt til TCNN. Regin
underviser de studerende i forskellige teologiske fag, mens
Ingelise underviser på kvindeskolen, hvor de studerendes
ægtefæller klædes på til den
vigtige rolle som præstekone
gennem faglig uddannelse,
strikkekurser og samtaler.
Mette og Alex Bjergbæk
Klausen udsendes i 2013 til
Sierra Leone, hvor de sammen
med lokale præster skal stå i
spidsen for et teologisk uddannelsesprojekt. Fra 2009-2012
underviste parret på BLS, og
de kan således tage erfaringer
herfra med til Sierra Leone.
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LCCN’s egen præsteskole
Brønnum Lutherske Seminarium (BLS) er den vigtigste
teologiske uddannelsesinstitution for Kristi Lutherske
Kirke i Nigeria. Skolen har
i mere end 25 år uddannet
præster til kirkens mange
menigheder.
BLS har årligt omkring 130 studerende. De studerende kan
tage en kortere teologisk diplomuddannelse, men som
noget nyt udbyder skolen nu
også en bacheloruddannelse,
da behovet for teologisk viden
er stigende. Ledelsen og med-

arbejderne på BLS
arbejder i øjeblikket
på at få bacheloruddannelsen godkendt
efter
internationale
standarder. Det vil
øge skolens anseelse
og højne elevernes
niveau, men det stiller samtidig store krav
til videreuddannelse
af skolens lærere og
udbygning af biblioteket. Men den store
søgning til skolen og de studerendes bøn ”lær os mere” viser,
at behovet i høj grad er til stede.

Mette Bjergbæk Klausen
underviser teologistuderende i
Det gamle Testamente

Styrke indefra
Det Anglikanske Stift i Bo
(ADB) vokser og vil gerne
række ud til flere og flere
mennesker med forkyndelse og udviklingsprojekter,
men mangler præster til at
gå i spidsen og betjene de
nye menigheder.
Mange af kirkens præster mistede livet under borgerkrigen
fra 1991-2001, og siden har kirken ikke haft ressourcer til at
uddanne nye. Men nu har kirken
igen fokus på at uddanne nye

præster, og Mission Afrika vil
gerne bakke op. Derfor har Det
Anglikanske Stift i Bo og Mission Afrika i fællesskab igangsat
et uddannelsesprojekt, som vil
styrke kirken gennem videreuddannelse af præster og uddannelse af lægfolk med særlige
opgaver i kirken. Mission Afrika
udsender et dansk præstepar
til projektet, som sammen med
lokale medarbejdere vil stå for
at udarbejde og gennemføre
projektet i tæt samarbejde med
lokale menigheder.

Kirken vokser!
Her lægges grundstenen til en ny
kirke i en sierra leonsk landsby.

Støt præsteuddannelse i
Afrika og vær med til at
klæde fremtidens præster
på til at udfylde deres
kald. til konto:
5061 1060018, anfør
proj.nr. 3012

Præsten skal
gå forrest –
også i mødet
med andre
religioner
I Nigeria og Sierra Leone lever kristne og muslimer side
om side. For det meste uden
problemer, men nogle gange
opstår der konflikter. Derfor
er viden om islam, dialog og
fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig
tro en vigtig del af undervisningen på de teologiske uddannelsesinstitutioner. Når
præsten taler, lytter mange,
og derfor er det vigtigt, at de
kommende præster forberedes bedst muligt på at tale
fredens sag.
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Se mere på www.missionafrika.dk

Mission Afrikas vision
”Tro som ringe i vandet”
Mission Afrikas mål er en levende, engageret tro fremmet
gennem ord og handling udmøntet igennem:
• evangelisation 		
• forkyndelse og oplæring
• forbedrede levevilkår

• menighedsplanting
• styrkelse af lederskab
• omsorg for nødlidende

Hvordan støttes forkyndelsesarbejdet?
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 uddannelse og konsulentbistand.
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Giv en gave – træk den fra i skat

Lyseng Allé 15A . DK-8270 Højbjerg

Indbetal på reg-nr. 5061 kontonr. 106 0018

Telefon.: +45 8672 5050

eller giro: 640 7293. Mærk gaven 3012. Du kan

E-mail: ma@missionafrika.dk

trække hele din gave fra i skat (op til kr. 14.500).

www.missionafrika.dk

Ring til os og oplys dit cpr-nr. for at opnå fradraget.

