Kom tæt på Afrika
Leder du efter en foredragsholder, et indsamlingsprojekt eller en rejseoplevelse?
Her får du ni konkrete muligheder for at sætte Afrika og global kristendom på
dagsordenen i din kirke.

Mission Afrika er en folkekirkelig missionsorganisation, som sammen med afrikanske og danske samarbejdspartnere
arbejder for at fremme en levende og
engageret kristendom.
Vi har mere end 100 års erfaring bag os
og arbejder i dag i Nigeria, Sierra Leone, Cameroun, Den Centralafrikanske
Republik og Mali. Vi har også et stort
engagement i den afrikanske dialogorganisation PROCMURA og i den kristne
satellit-tv-station SAT-7, der sender til
Nordafrika og Mellemøsten.

Kontakt os, hvis du
ønsker at høre mere om
mulighederne. Vi ser frem til
et godt samarbejde!
Kristian R. Skovmose
Mission Afrikas generalsekretær
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1. HENT INSPIRATION TIL DIN KIRKE
Book et foredrag eller en sogneaften
Mission Afrika råder over mange dygtige og inspirerende foredragsholdere, der har erfaring med mission, religionsdialog, kulturmøde
og udviklingsarbejde. Ofte har vi også udsendte medarbejdere eller
afrikanske samarbejdspartnere på mødeturné i Danmark. Få et generelt indblik i missionens verden – eller sæt fokus på et emne eller et
projekt, der har jeres særlige interesse.
Læs mere om de aktuelle muligheder på www.missionafrika.dk.

Få besøg af Mission Afrika EVENT
Med Mission Afrika EVENT sætter vi fokus på afrikansk kirkeliv i danske sognekirker. Det gør vi med en afrikansk-inspireret gudstjeneste,
der tilrettelægges i samarbejde med den enkelte kirke. Vi bidrager
til gudstjenesten med eksempelvis musikalske indslag, prædiken og
børnelege. Vi kommer også gerne ud til jeres konfirmander, andre
grupper i kirken eller den lokale skole i ugen op til EVENT.
Læs mere om Mission Afrika EVENT på www.missionafrika.dk.

Få besøg af Konfirmand Aktion
Giv konfirmanderne en oplevelse ud over det sædvanlige. Få besøg
af en ung afrikaner, der fortæller om at være ung og kristen i et
udviklingsland, og om hvordan unge i Danmark kan være med til at
gøre en forskel. Konfirmand Aktion er et samarbejde mellem Mission
Afrika, Danmission, Afrika InTouch og Teologisk Pædagogisk Center.
Hvert stift har egen koordinator og kontaktperson for Konfirmand
Aktion.
Læs mere og bestil et besøg på www.konf.dk.

Mission Afrikas vision
”Tro som ringe i vandet”
Inspireret af missionsbefalingen (Matt. 28,20) vil Mission Afrika bidrage til at evangeliet om Jesus
Kristus udbredes for at gøre alle til hans disciple. Mission Afrikas mål er en levende, engageret tro
fremmet gennem ord og handling udmøntet igennem:
• evangelisation 		
• menighedsplanting
• forkyndelse og oplæring

• styrkelse af lederskab
• forbedrede levevilkår
• omsorg for nødlidende

Mission Afrika har et holistisk missionssyn, hvor ord og handling er ligeværdige og uadskillelige
sider af evangeliets forkyndelse. Både ordets forkyndelse og tiltag til gavn for menneskers fysiske
liv er vigtige i Mission Afrikas tjeneste og har været det siden organisationens begyndelse.
Mission Afrika opfatter mission som alt det kirken er sendt ud i verden for at være og gøre og sige.
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2. START EN INDSAMLING
Afsæt en kollektsøndag til
Mission Afrika
Fra den 14.-22. søndag efter trinitatis er temaet på folkekirkens
indsamlingsliste ”International mission og diakoni – Giv af jordens
rigdom”. Mission Afrika er en af de organisationer, som I kan samle
ind til i den periode. Hvert år har vi et spændende projekt på indsamlingslisten.
Læs mere om Mission Afrikas aktuelle indsamlingsprojekt på
http://indsamling.folkekirken.dk.

Lav en indsamlingsevent
Det giver en rigtig god fællesskabsfølelse at lave en særlig indsamlingsevent, hvor kreativiteten får frit løb. Ofte er det også en god
måde at engagere børn og unge på. I kan for eksempel arrangere et
cykelsponsorløb, lave en julebasar eller sælge kage ved en festival i
lokalområdet. Vi hjælper jer gerne med gode ideer til både indsamlingsform og -formål.
Hent flere ideer på www.missionafrika.dk.

Følg et projekt over tid
Mission Afrika har en række fokusprojekter, som I har mulighed for
at støtte løbende. Vi sender gerne foldere og plakater og tilbyder via
vores nyhedskanaler information om projekterne. I kan også vælge
at have fokus på en eller flere af de medarbejdere, som vi har udsendt til Nigeria, Sierra Leone og den kristne satellit-tv-station SAT-7.
Læs mere om vores projekter og udsendte medarbejdere på
www.missionafrika.dk.

SAT-7

Her har Mission Afrika partnere
Mali

I hundrede år har Mission Afrika været engageret i mission
primært med fokus på Afrika. Der skal fortsat være fokus på
Afrika. Men samtidig ønsker Mission Afrika, at inspirationen
fra afrikanske kirker skal bidrage til evangeliets forkyndelse
ind i en multikulturel og multireligiøs dansk sammenhæng.
Missionsindsatsen skal således også rettes mod Danmark, og
her har vi brug bistand fra vore afrikanske partnere.
Mission Afrika samarbejder med partnere i Afrika og støtter
en bred vifte af kirkelige og sociale projekter. Projekterne favner bredt inden for sundhed, undervisning, kapacitetsopbygning, udveksling, forkyndelse, gadebørn, landsbyudvikling og
radio/tv.

•

Nigeria

ADB - Det Anglikanske
Stift i Bo, Sierra Leone

Sierra Leone

Cameroun

•

City Ministries - Gadebørnsarbejde i Nigeria

•

EFLC - Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun

•

EELRCA - Den Evanglisk Lutherske Kirke i Den
Centralafrikanske Republik

•

JCMWA - Fælles Kristen Mission i Vestafrika

•

LCCN - Kristi Lutherske Kirke i Nigeria

•

MFLM - Luthersk Brødremission i Mali

•

PROCMURA - Kristen-muslimsk dialogorganisation

•

SAT-7 - TV til Mellemøsten og Nordafrika

Den
Centralafrikanske
Republik

3. REJS UD – OG TAG IMOD
Send volontører til Afrika
Sammen med ungdomsorganisationen Afrika InTouch sender vi
volontører til vores partnere i Afrika. Vi samarbejder også med
provstier om udsendelse af provstivolontører, der efter endt
volontørophold tager rundt i sognene og blandt andet underviser
konfirmander og minikonfirmander. Endelig udsender vi seniorvolontører (Afrika 50 +), ofte med henblik på at løse praktiske
opgaver omkring byggeri og håndværk.
Læs mere om volontører på www.missionafrika.dk
og www.afrikaintouch.dk.

Tag på studierejse
Der er flere muligheder for at få et førstehåndsindtryk af Mission
Afrikas kirker, samarbejdspartnere og projekter. Vi arrangerer
løbende studierejser, som I har mulighed for at koble jer på. Unge
mellem 18 og 25 år kan desuden deltage i African Adventure, som
arrangeres af Mission Afrikas samarbejdspartner Afrika InTouch.
Se aktuelle rejsemuligheder på www.missionafrika.dk og
www.afrikaintouch.dk.

Få en afrikansk venskabsmenighed
Mission Afrika hjælper gerne med at etablere en længerevarende
venskabsrelation mellem jer og en afrikansk menighed. Det er en
god måde at skabe et mere nærværende engagement i mission
og en bedre forståelse for kirkelige og kulturelle forskelle. En
venskabsrelation kan for eksempel indebære, at man udveksler
e-mails eller breve, og at man – hvis sikkerhedssituationen tillader
det – kan besøge hinanden.
Læs mere om venskabsmenigheder på www.missionafrika.dk.

Kontakt os og lad os tage de næste
skridt sammen
Vil du gerne høre mere om mulighederne for et samarbejde, er du meget
velkommen til at kontakte os.
Skriv til ma@missionafrika.dk eller ring til 8672 5050.
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Giv en gave – træk den fra i skat

Lyseng Allé 15A . DK-8270 Højbjerg

Gaver til Mission Afrikas arbejde Indbetales på bank reg-

Telefon.: +45 8672 5050

nr. 5061 kontonr. 106 0018 eller giro: 640 7293. 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.

