
December

SIERRA LEONE – Det Anglikanske Stift i Bo
Bed for at kirkens ledelse må handle vist i de meget
udfordrende tider. 
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 og for de
mange projektgrupper. Bed om at baglandet må
vokse og at vi må få visdom til at vores mission må
blive kendt over hele landet. 
Tak at vi har ressourcer og viden til at hjælpe
migranter i Danmark til Jesus og til at vokse i troen.

SEKRETARIATET - Mission Afrika
Bed for de nye korttidsmissionærer, der skal til
Cameroun, SAT-7 og Mali. 
Bed for et godt og udbytterigt samarbejde på
kontoret. 

Oktober
 

CENTRALAFRIKA – Den Evangelisk Lutherske
Kirke
Bed for den nye kirkepræsident Joseph Ngoe må få
visdom til at forvalte sit embede sundt.
Bed for hjælp og sikkerhed for sundhedscentret i
Bohong og i de nyåbnede klinikker og skoler. 
Bed for medicin og madkrisen.
 
NIGERIA – Kristi Lutherske Kirke i Nigeria
Bed for den øgede konflikt i landet, hvor staten er
ved at gå i opløsning. Bed for præster og
menigheder i det nordøstlige Nigeria, hvor der er
overgreb fra ekstremister. Bed om Gud Ånd må gøre
en forskel. Bed for den forestående hungersnød.
Bed for det må lykkes at få volontører og
korttidsmissionærer til landet og de nye projekter.
Bed for Kontagora-projektgruppens arbejde og liv.

CAMEROUN – Den Lutherske Brødrekirke i
Cameroun
Bed for kristne under forfølgelse i Nordcameroun.
Bed for Mora-projektet, der skaber fredelig
sameksistens i den etniske konflikt mellem muslimer
og kristne. Bed om håb for berørte familier, som må
flygte eller mister familiemedlemmer pga.
ekstremisme. Bed for hjælp i hungersnøden. Bed for
det nystartede fulani-konvertitcenter i Ngong. 
Bed for volontørerne og sundhedsarbejdet i kirken. 

November

SAT-7
Tak for at SAT-7 KIDS må få visdom til at række håb
til børn og unge i Mellemøsten og Nordafrika. 
Bed for de mange tusinder, der berøres af Guds
Ånd og møder Jesus i drømme og syn, og møder
undervisning om kristendommen i SAT-7.
Bed om det igen må lykkes at nå ud til nye donorer
efter corona-pandemien.  

MISSION AFRIKA GENBRUG
Tak for alle vores butikker, frivillige og alle de
spændende projekter både lokalt og den nye
strategi på landsplan. 
Tak og bed for nye frivillige, og for at lederne må få
visdom til at inkludere og rumme frivillige og
kunder. Tak for trofasthed, omsorg, fællesskab,
kreativitet og livsmod fra alle vores frivillige.

MALI – Missionærfamilier og MFLM
Bed for den bekymrende udvikling af islamisk
ekstremisme i landet og for beskyttelse af de
kristne. Bed for leder af udviklingsafdeling Francois
d'Assise Coulibaly, de kristne i associationerne og
vore 6 missionærfamilier. Bed for bevillinger.

UGANDA - Kamizinda farm
Tak for den store interesse for volontørprogram. 
Bed for forundersøgelse til nyt kvindeprojekt.
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