
Marts

SIERRA LEONE – Det Anglikanske Stift i Bo
Bed for nye partnere til kirken, og at evangelisterne
må nå ud med evangeliet.

CORONATIDEN
Bed for at covid-19 må forsvinde fra jordens
overflade og bed for de ramte, hvor nedlukning fører
til øget fattigdom. Tak for at Gud velsigner Mission
Afrika og alle vores samarbejdspartnere i denne tid. 

NETVÆRK/BAGLAND – Danmark
Tak for de mange projektgrupper. Bed om at vores
mission må blive kendt over hele landet. 
Bed om arbejdet med at fastholde og hjælpe
migranter i Danmark til Jesus og til at vokse i troen.
Bed for de hjemvendte og nye volontører.

SEKRETARIATET - Mission Afrika
Bed for Anton og Jan, der skal rejse rundt med det
nye "Fattigdom på spil" for at møde konfirmander og
andre unge i februar og marts måned.
Bed for den nye puljestruktur som partnerteamet
arbejder på, der vil løfte arbejdet et skridt op. 

OBS: Du kan finde Mission Afrikas opdaterede
bedeliste på app'en PrayerMate til din smartphone
her: https://www.prayermate.net/app

Februar
 

CENTRALAFRIKA – Den Evangelisk Lutherske
Kirke
Bed for fred og forsoning. Rebeller har slået 24 af
vore kirkemedlemmer ihjel. Bed om trøst til
familierne og om sikkerhed for sundhedscentret og
klinkker i Bohong-området og for skolerne. Bed for
kirkepræsident Joseph Ngoe.
 
NIGERIA – Kristi Lutherske Kirke i Nigeria
Bed for præster og menigheder i det nordøstlige
Nigeria, hvor der er overgreb fra ekstremister. Bed
om barmhjertighed.
Bed for opstarten af volontørprojekt i Abuja og
korttidsmissionærer til landet og de nye projekter.

CAMEROUN – Den Lutherske Brødrekirke i
Cameroun
Bed for korttidsmissionær Henrik Nielsen, der skal
kapacitetsopbygge kirkens udviklingsarbejde. 
Bed for konflikterne ifbm. klimaforandringerne i
Nord Cameroun og for de kristne under forfølgelse.
Bed om håb for berørte familier, som må flygte eller
mister familiemedlemmer pga. ekstremisme. Tak for
Mora-projektet, der skaber fredelig sameksistens i
den etniske konflikt mellem muslimer og kristne. 
Bed for opbygning af det nystartede fulani-
konvertitcenter i Ngong og familierne der. 

Januar
SAT-7
Tak for at vi igen kan sende kortidsmissionærer ud.
Bed for Brory Madsen Harboe, der skal hjælpe på
SAT-7's hovedkontor det næste år. Bed for at
ungdomsturen til påske må blive fyldt, så flere må
få passion for arbejdet. 
Bed for at SAT-7 KIDS må åbne hjerter hos de
mange børn og unge, der følger udsendelserne. 
Bed om det må lykkes at nå ud til nye donorer i
corona-pandemien.  

MISSION AFRIKA GENBRUG
Tak for de engagerede frivillige. Bed om nye, og at
lederne må være gode til at rumme frivillige og
kunder. Bed for frivillige til ny butik i Holstebro, og
det nye sorteringscenter i Viby, Århus. 

MALI – Missionærfamilier og MFLM
Bed for den bekymrende udvikling af islamisk
ekstremisme i landet og for beskyttelse af de
kristne. Bed for udviklingsafdeling leder Francois
og vores 6 missionærfamilier. Vi har fået afslag på
flere bevillinger. Bed om åbne puljer i 2022.

UGANDA
Bed for afviklingen af Kamuzinda-projektet, og at
projektgruppen må få visdom til at finde en solid
samarbejdspartner. 
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