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LØRDAG 11. SEPTEMBER PÅ DIAKONHØJSKOLEN
LYSENG ALLÉ 15, 8270 HØJBJERG

TEMA:

EFTERMIDDAG
HVORFOR ER ÅNDSFRIHED VIGTIGT?

FORMIDDAG

13.30–14.15 Cykelsponsorløb til fordel for Mission Afrika.
TILMELD DIG her

Vi danskere nyder en udbredt

8.30-9.30 Ankomst
– udlevering af stemmesedler

missionafrika.dk/
sponsorlob21

grad af frihed sammenlignet

9.00 Kaffe og rundstykker

med det meste af verden. Men

9.30 Velkomst og andagt

Se mere information om, hvordan du bliver sponsor for en
cyklist på missionafrika.dk

åndsfriheden er skrøbelig og

13.30–14.00
Kontagora-projektgruppen
deler oplevelser og de kæmpe
udfordringer, vi møder i det
nordvestlige Nigeria.

skal kæmpes for – også herhjemme.
Hos en stor del af vores afrikanske venner og partnere er mangel på religionsfrihed til at tage

14.30 Kaffe og fødselsdagskage – 110 års fødselsdag!

og føle på: Konvertitter som må
’gå i skjul’ i Cameroun, menigheder som må støtte flygtninge
fra Boko Harams vold og mord
i Nigeria.
Der er brug for mennesker
som vil kæmpe for andres rettigheder og for mennesker, der
arbejder med oplysning og forsoning. Det skal vi høre om og
diskutere ved dagens paneldebat og gennem vidnesbyrd fra
vores afrikanske partnere.

9.45 Repræsentantskabsmøde
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetællere
3. Fremlæggelse og drøftelse
af beretninger til godkendelse
4. Fremlæggelse af det
reviderede årsregnskab til
godkendelse
5. Evt. indkomne forslag
6. Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser
7. Fastsættelse af medlemskontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Eventuelt/Ordet frit

15.15
Paneldebat ”Åndsfrihed”
Gæster: Henrik Wigh-Poulsen,
biskop i Aarhus Stift, Daniel
Toft Jakobsen, medlem af
folketinget for Socialdemokraterne, og Filip Buff Pedersen,
Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde.
Se præsentation af gæsterne
på missionafrika.dk og i Årsskriftet (MAgazinet 3/21)

BØRNEÅRSMØDE
Det er rigtigt nok: Alle børn
kan være med!
Mission Afrika Youth afholder
en festlig dag for alle børn.
Vi får besøg af ”Eviggladbilen”
og der bliver en hoppeborg, en
oppustelig Noahs Ark, forhindringsbane, kreativt værksted
m.m. Børnene kommer også til
at høre om Afrika og lære en
sang fra Uganda.
16.30 Nyt fra Projekter
& Partnere. Vi skal bl.a. høre fra
Uganda, Nigeria, Pearls of the
Street og Anne Theresa Thanning, der er læge i Cameroun.
17.00 Forbøn for arbejdet
17.15 Børnene indtager scenen.
17.30 Afrunding

18.00 Aftensmad

12.30 Frokostpause

Tilmelding på www.missionafrika.dk/aarsfest eller til sekretariatet
på tlf. 8672 5050 senest mandag 30. august.

2021

PRÆSENTATION AF
BESTYRELSESKANDIDATERNE

Jens Henrik Kristiansen

Anna Grethe Møller

– modtager genvalg

– modtager genvalg

At være en del af Mission Afrika er et stort privilegium, for
der sker hele tiden så meget spændende i Mission Afrika.
Der er naturligvis også store udfordringer, især for vore
partnere i Afrika og Mellemøsten, som vi ikke kan lukke
øjnene for og er nødt til at handle på.
Jeg har været med i Mission Afrikas bestyrelse i 6 år og
fortsætter gerne i en periode mere, hvis jeg får repræsentantskabets opbakning til det.

Jeg brænder for, at vi i Mission Afrika kan være med til
at dele af og dele ud af det vi kan og det vi har - og være
ydmyge for at se og tage imod det, som vi ikke ved vi har
brug for i arbejdet med at gøre vores andel i mission til
mere end det vi selv kan få øje på.
Mission Afrika har en særlig opgave i at være i dialog og
kontakt med vores partnere og projekter, således at både
de og vi lærer nyt og skaber nye veje for og i mission.
Verden er ikke så stor, som den var engang. Teknologi
giver muligheder, og hvis vi bruger det smart gør det
afstande kortere og opfølgning lettere. Vi må dog også
huske på, at virtuel kontakt ikke kan erstatte det fysiske
møde mellem mennesker, hvor vi deler både bekymringer, glæder og fælles liv. Følgeskab er at følges i både
solskin og regn - lette og tunge dage. Partnerskab er
forpligtelse på at arbejde for fællesskabet, også når det
ser meget svært ud.

BESTYRELSEN:
SAMMENSÆTNING
OG VALGPERIODER
Formand: Anne Mie Skak Johanson, sognepræst
(2020-2022, repræsentantskabsvalgt)
Næstformand: Henning Bech-Larsen
(2020-2022, repræsentantskabsvalgt)

Afrika er tæt på hjertet - i al fald mit.

Frivillige skal der være plads til i Mission Afrika - også
selvom det kan være svært at få plads til alle ideerne.
Der skal være plads til at dele, dele ud, tage fra og tage
ansvar.

Anders Bjørnkjær-Nielsen, økonomidirektør
(2020-2022, repræsentantskabsvalgt.
Medlem af forretningsudvalget)
Anna Grethe Møller, sygeplejerske
(2019-2021, repræsentantskabsvalgt)
Jens Henrik Kristiansen, sognepræst
(2017-2021, repræsentantskabsvalgt)
Vibeke Follmann, konsulent
(2020-2022, repræsentantskabsvalgt)
Anne Theresa Thanning, læge
(2018-2022, repræsentantskabsvalgt)
Ida Jensen Friis, audiolog
(2019-2023, repræsentantskabsvalgt)
Thore Eklund, partnerkoordinator
(2019-2021, medarbejderrepræsentant)
Gruppebillede fra medarbejder- og bestyrelsesdag 2021 i Mission Afrika.
Mød dem og mange andre ved Mission Afrikas årsfest d. 11. september.

