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Mikkelsen Pahus Mission Afrika Genbrug (MAG)
Update fra generalsekretæren
Medarbejderne på sekretariatet i Højbjerg er tilbage på arbejdet efter hjemsendelse. Hos vores partnere er der
stigende behov for nødhjælp. Der er sendt ansøgning til CISU om penge til nødhjælp.
MA-dagen var en succes og der afholdes Familiedag i Aalborg Valgmenighed den 30. maj 2021. På Mission
Afrikas Efterårshøjskole i Virksund i efteråret er der lige nu 24 tilmeldte.
Mission Afrika Genbrug
Efter genåbning 1. marts omsætter nogle butikker 400% mere end normalt. Forhandlinger om afvikling af
delebutikker med Soldatermissionen og Promissio pågår. Forslaget er, at Soldatermissionen beholder
genbrugsbutikkerne i Ikast og Sunds, mens Mission Afrika beholder Skive.
Morten Josefsen er blevet ansat i genbrugsteamet. For at sætte fokus på frivillige er der afholdt 10
lederworkshop i foråret.
Økonomi
MAGs overskud i 2020 ligger ca. 3 mio. lavere end 2019 pga. corona. Mission Afrikas årsregnskab 2020
ender med et overskud på ca. 500.000 kr. Uden de offentlige kompensationsordninger på i alt 2,6 mio.
ville MAs overskud være blevet til et underskud på 2 mio.
Bestyrelsen behandlede igen hensættelser og indsamlingsetik. Bestyrelsen ændrede ved dette møde
beslutningen fra 8. feb. 2020, om at hensættelser kan stå i 2 år i stedet for 1 år. Mission Afrikas
projektgrupper er undtaget denne 2-årige bestemmelse. Dog skal MAs (og ISOBROs) indsamlingsetik
følges, og vi anbefaler, at langtidshensættelser generelt undgås.
Aktuelle hensættelser blev gennemgået og drøftet. Hensættelser på ca. en halv mio. til RCA (skole- og
sundhedsarbejdet) bliver stående som hensættelser pga. den meget specielle situation kirken og landet er
Mission Afrika Youth (MAY)
Kristina og Emma kom med et spændende oplæg om MAY.
Bestyrelsen er begejstret for at høre om det, som MAY og ungdomsnetværket laver. Vi ser gerne at
ungdomsnetværket integreret i MA og ønsker derfor flere unge netværksarbejdere ansat frem for en enkelt
MAY fuldtidsansættelse. Det er vigtigt, at netværkerne forankres i Mission Afrikas arbejde, hvilket sikres
gennem en kontakt til en ansat på sekretariatet.
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