
 

 

 

P R Æ S E N T A T I O N   A F   M I S S I O N   A F R I K A S    
 

M A L I   G R U P P E 
 

     På et idé- og opstartsmøde den 28. apr. 2015 hos Mission Afrika i Højbjerg blev det  

blandt mødedeltagerne, som fortrinsvis var medlemmer af Mission Afrika, som havde deltaget i 

besøgsrejser til Cameroun og/eller Mali, besluttet at stifte en Mali projektgruppe. 

 

     Stiftelsen af Mali-Gruppen 
 

     Mali projektgruppen blev stiftet i forbindelse med et møde den 11. aug. 2015 hos Flemming Najbjerg, 

Blichersvej 11, Troldhede, 6920 Videbæk.  

     I mødet deltog Pierre Moulna, lederen af de camerounske missionærfamilier i Mali, samt Thore Eklund  

og Maria Haahr fra Mission Afrikas Sekretariat plus følgende interesserede medlemmer af Mission Afrika: 

Flemming Najbjerg, Anna Margrethe Lausten og Gert-Oluf Schwarz Lausten, Laurits Mosegaard, Lilly 

Krarup og Sten Erik Løvgreen. (Deltagerkredsen er undervejs ændret, se nedenfor.)  

 

     Formålet med at stifte Mali-Gruppen 
 

     Formålet med at danne Mali-Gruppen var – og er, således som det står nedfældet i ’Kommissorium for 

Mission Afrikas Mali-Gruppe’, dat.20. sep. 2016: 
 

”at skabe opmærksomhed omkring, bede for og samle penge ind til kirkeopbygning, udviklingsprojekter  

og det nyskabende arbejde i organisationen Luthersk Brødremission i Mali / MFLM: Mission Fraternelle 

Luthérienne au Mali – og at indsamle dokumentation og viden om forholdene generelt i Mali og i kirken i 

særdeleshed – og på andre, mulige måder at engagere mennesker i missionens arbejde i Mali. –  
 

 – Mission Afrika ønskede samtidig at afprøve nye måder at være frivillig på i Mission Afrika og undersøge, 

hvordan man kan rekruttere og fastholde frivillige i en tid, hvor langvarig, generel opbakning til organisa-

tioner som Mission Afrika erstattes af kortere, mere specifikke engagementer.” 

 

 

   Mali-Gruppens opgaver kan, på baggrund af ovennævnte bestemmelser, 

konkretiseres således: 
 

at følge løbende med i den kirkelige og den politiske situation i Mali – og samle information derom 

i en slags ’bibliotek’: på Dropbox – og kunne tilbyde at informere om Mali i diverse sammenhænge 

i Danmark 
 

at bede for vore missionærer og medarbejdere i Mali og Cameroun og for kirken og for landene  
 

at kunne være medværter ved mulige besøg fra Mali – og planlægge og deltage i besøg i Mali: når 

dette igen måtte blive politisk og sikkerhedsmæssigt muligt 
 

at medvirke ved etablering af venskabsmenigheder mellem menigheder i Danmark og i Mali 
 

at ansøge diverse organisationer (menigheder, kirker, fonde, virksomheder m.v.) 

om støtte til projekter i Mali, hvoraf vi hidtil har to typer: 

- et ’kirkeligt projekt’: at skaffe midler til at bygge kirker i Mali à 40.-50.000 kr. 

- et ’verdsligt projekt’: at skaffe midler til sæbeproduktion med videre i Mali 

- efterfølgende vil andre projekter kunne komme til: altid efter ønske fra Mali! 
 

at stå til rådighed, når der måtte være brug for en hjælpende hånd f. eks. til at pakke containere med 

bl. a. varer til den nye Euro Shop / genbrugsbutik i Bamako. 

 

Et nyt interesseområde er nu (2022) ved at komme til: ved udvidelse af Missionens arbejde i Mali 

til også at omfatte kirker i Senegal… 

 



Mali-Gruppen mødes typisk 3-4 gange om året. Siden stiftelsen i 2015 er der således frem til 

sommeren 2022 blevet afholdt 25 møder i Mali-Gruppen. 

 

Medlemmer af Mali-Gruppen er – pr. august 2022: 
 

Flemming Najbjerg, Laurits Moseholm, Sten Erik Løvgreen (kontaktperson), Ruth Jeppesen,  

Jens Møller Pedersen, Thomas Hansen, Vagn Ove Høgild og Villy Pedersen samt Hanna Rosenlund 

Meilandt: som repræsentant for og bindeled til Mission Afrikas Sekretariat og til MFLM i Mali. 

 

OBS 
 

Har DU spørgsmål vedr. Mali-Gruppen -- har DU brug for et input om Mali til et eller andet arran-

gement --- har DU måske lyst til selv at komme med i Mali-Gruppen (det er ikke en betingelse, at 

du har været i Mali, i Cameroun, i Afrika…): så henvend dig gerne til et af de nævnte medlemmer 

af Mali-Gruppen, som du kender, eller til  

kontaktpersonen: Sten Erik Løvgreen, tel.mob.: 22 27 62 73 – e-mail: sell@stofanet.dk. 

 
                           Sten Erik Løvgreen, 07. sep.2022 

 

 

 

 


