
Februar
SAT-7 Kids
Tak for det store arbejde SAT-7 KIDS gør for børn i
flygtningelejre eller som på anden vis er hjemsendt
pga. Corona. Tak fordi det giver børnene en
mulighed for at få undervisning selvom skolerne er
lukket eller det ikke er muligt for dem at gå i skole.
Bed om at programmerne må nå endnu flere børn
og unge. 
 
CAMEROUN – Den Lutherske Brødrekirke i
Cameroun
Bed for Anne Theresa Thanning som blev udsendt
til Cameroun i december til at arbejde med
sundheden i kirken. Bed for hendes arbejde og
hendes hverdag i Cameroun. 

MISSION AFRIKA GENBRUG
Bed for alle vores butikker, frivillige og alle de nye
og spændende projekter vi har for 2021. Bed for
alle de steder vi gerne vil have nye frivillige. 
Tak for alle de arbejdstimer der er blevet lagt
frivilligt i 2020. Tak for udholdenhed, trofasthed,
omsorg, fællesskab, kreativitet og livsmod fra alle
vores frivillige.

NIGERIA – Kristi Lutherske Kirke i Nigeria
Bed for præster og menigheder i områder i det
nordøstlige Nigeria, hvor der er fare for angreb og
overgreb fra ekstremister. Bed om vækst på trods.

Marts
SEKRETARIATET - Misson Afrika
Tak for alle de nye medarbejdere, vi har fået; bed
om, at de hurtigt må falde til og mærke, at de
bidrager til en vigtig sag. Tak for de tidligere
medarbejdere, som har givet så meget. Bed for et
godt og udbytterigt samarbejde på kontoret. 

SIERRA LEONE – Det Anglikanske Stift i Bo
Bed for at kirkens ledelse må handle vist i de meget
udfordrende tider med Corona i landet. 
Bed for at evangelisterne må nå ud med evangeliet.

CORONATIDEN
Tak fordi vi på trods af hjemsendelser og
nedlukning, er kommet ud af 2020 med penge i
kassen. 
Bed for Mission Afrika og alle vores
samarbejdspartnere må blive velsignet økonomisk i
denne tid. Bed for alle de lande, hvor corona
hærger mere end i Danmark og hvor nedlukning
fører til øget fattigdom. Bed for helbredelse og en
afslutning på pandemien

NETVÆRK/BAGLAND – Danmark
Tak for alle der har mission på hjertet. Bed om at
baglandet må vokse og at vores mission må blive
kendt over hele landet. 
Tak at vi har ressourcer og viden til at hjælpe
migranter i Danmark til Jesus.

Januar
CENTRALAFRIKA – Den Evangelisk Lutherske Kirke i
CAR
Bed for ledelsesskiftet og at den nye
kirkepræsident Joseph Ngoe må være vis, og
forvalte sit embede på den rigtige måde.
Bed for opmuntring, håb og sikkerhed på
sundhedscentret i Bohong og i de nyåbnede
klinikker og skoler i området. 

MALI – Missionærfamilier og MFLM
Bed for rekrutteringen af den nye medarbejder til
projektafdelingen som skal komme efter Elizabeth.
Bed om at den rigtige må findes til arbejdet. 
Bed for missionær Souley Manous besøgsrejse til
Senegal hvor han skal besøge den lutherske kirke
der. 

CAMEROUN – Den Lutherske Brødrekirke i
Cameroun
Bed for kristne under pres i Nordcameroun. Bed
om fred og fredelig sameksistens mellem muslimer
og kristne. Bed om håb for berørte familier, som
enten må flygte eller som mister
familiemedlemmer pga. ekstremisme.

UGANDA - Kamizinda farm
Tak for den store interesse for vores
volontørprogram. Bed om, at vi igen kan sende
volontører til Uganda.
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