
Bedeplan 2021
Juli

NIGERIA – Kristi Lutherske Kirke i Nigeria
Bed for fred i Nigeria særligt mod nord-vest og
nordøst hvor der er stor usikkerhed. Bed for de
fordrevne samfund i Kontagora området. Bed for
kirkens lederskab i hovedkvarteret. 

CENTRALAFRIKA – Den Evangelisk Lutherske Kirke
i CAR
Bed for den nye kirkeledelse og om at de må få
fremdrift og finde løsninger i korruptionssagen, så
Mission Afrika igen kan genoptage at støtte
aktiviteter i landet.  
Bed for sikkerhed i landet. 

SEKRETARITATET - Mission Afrika
Tak for alle de nye medarbejdere og vikarer der er
kommet den seneste tid. Tak for mange
forskellige kræfter, interesser og visioner fra alle
medarbejdere for at fuldføre Mission Afrikas
mission. Bed for Jakob Stensig og hans familie, der
er ramt af sygdom. 

MALI – Missionærfamilier og MFLM
Bed for den nye leder af udviklingsarbejdet i
MLFM - Francois Assisi Coulibaly. Bed om at han
må tage ansvar og  videreudvikle MFLM's
diakonale profil i Mali. Bed om at Kristus må
vejlede missionærerne og andre ansatte til at
styrke den maliske kirke. 

August

CAMEROUN– Den Lutherske Brødrekirke i
Cameroun
Tak for den store opbakning til
volontørprogrammet og tak for de volontører der
skal til Cameroun. Bed for Covid-19 situationen
og konsekvenserne af denne for både kirken og
medlemmerne der. 

SIERRA LEONE - Det Anglikanske Stift i Bo
Bed for området omkring stiftet i Bo der for nylig
har været udsat for voldsomme tornadoer, der
har ødelagt skoler og kirker. Bed for opmuntring
til dem der er ramt af krisen. Bed for de nye
missionsområder som kirken vil række ud til. Det
er områder der endnu ikke har kirker eller som
ikke har taget imod Jesus. 

MISSION AFRIKA GENBRUG
Tak for alle de frivillige der ugentligt lægger
utrolig mange kræfter i Mission Afrikas
genbrugsbutikker. Bed om at nye må komme til 
 og være en del af arbejdsfællesskabet. Bed for
udviklingen i Mission Afrika Genbrug. 

UGANDA - Kamuzinda Farm
Tak for de volontører der skal sendes ud til
efteråret. Bed for et godt og lærerigt ophold. Bed
for Covid-19 situationen i landet og at den
forventede 2. bølge ikke må ramme for hårdt. 

September

SAT-7
Tak for de 25 år SAT-7 har sendt tv til Mellemøsten
og Nordafrika. Bed for de nye kristne og bed for at
SAT-7's programmer vil lære dem mere om Jesus
og bibelen. Bed for flygtninge i flygtningelejre i
Mellemøsten. Tak for SAT-7 Academy programmer
hjælper børn til uddannelse. 

PROCMURA - Kristen-muslimske relationer 
Bed for det interreligiøse arbejde der fremmer
fredelig sameksistens og udvikling i forskellige
samfund i hele Afrika, især MORA-projektet i det
nordlige Cameroun. Tak for det arbejde Procmura
gør på tværs af Afrika. 

NETVÆRK/BAGLAND - Damnark
Tak for alle der støtter missionen på den ene eller
den anden måde. Tak for forbøn fra baglandet og
tilliden til bestyrelsen og sekretariatet. Bed for at
flere må få Guds mission på hjertet og at flere vil
bære med på vores arbejde. 

Projektgrupper
Tak for alle de mange projektgrupper i Mission
Afrika. Tak for al den energi de ligger for dagen,
ganske frivilligt. Bed for projektgruppernes
fortsatte arbejde. Bed om nye idéer til indsamling
og projekter. 


