
Mission Afrika, bedeplan januar – marts 2023 
  

Januar 
 
SAT-7:  
Tak for muligheden for at sende kristent TV til så 
mange mennesker, der ellers ikke har adgang til 
kristen forkyndelse.  
Bed særligt for Iran: for Kvinder, Liv, Frihed 
(demonstranternes slogan). Og bed for kristne 
brødre og søstre i Afghanistan, at Gud må bevare 
dem og lade dem finde måder at vokse i og dele 
troen. 
Bed også for SAT-7s medarbejdere: om god 
kommunikation mellem mennesker med forskellige  
sprog og kulturbaggrunde.  
 

Nigeria  

Tak for mange deltagere og stor glæde og betydning 

af de gennemførte trauma-healing kurser i 

Kontagora området. Må det bære god frugt!  

Bed om at LCCNs evangelister og præster må få 

glæde og styrke til at sprede evangeliet og 

opmuntre de troende både i landet og i byerne.  

Centralafrika  

Tak for muligheden for at uddele nødhjælp, og det 

styrkede samarbejde med den nye kirkeledelse. Bed 

om, at gode økonomiske systemer må blive 

opbygget. Om nyt mod for præsterne og for at 

skoler og sundhedsklinikker fortsat må kunne 

fungere og tjene børn og voksne i det plagede land.  

Danmark  

For Mission Afrikas sekretariat, for Jørn Blohm 

Knudsen og de øvrige medarbejdere – at de have 

visdom i beslutninger og Gud må sende de rette 

personer til de nye stillinger.   

Februar  

Cameroun  
Tak for stort engagement i fredsarbejdet i det 
nordlige Cameroun, hvor muslimer og kristne 
samarbejder. Tak og bed for evangelisterne rundt i 
landet.   
Bed for den lutherske kirkes arbejde i Garoua: For 
drengene på Pearls of the street børnehjemmet og 
for ungdomsgruppens arbejde med at sprede 
evangeliet og udruste unge mennesker til at kunne 
forsørge sig selv. 

Udsendte/volontører:  

Tak for de tre udsendte til SAT-7: Brory Madsen, 

Joel Dam og volontør Julie Bech. Bed om at deres 

arbejde med fundraising og med at lave 

trosstyrkende TV må lykkes. 

 

Bed for de hjemvendte unge volontører, der nu 

besøger danske foreninger og kirker, at deres 

engagement må smitte.   

Mali  
Bed for de mennesker, der har måtte flygte fra vold 
og bor små lejre udenfor hovedstaden Bamako. At 
vores nødhjælp må gavne og velsigne.  
 
Bed for de MFLM missionærer, der bor udenfor 
Bamako, om englevagt og beskyttelse i den usikre 
situation som landet og de kristne befinder sig i.  
Og bed for de kvinder i Tambaga, som er ved at 
organisere sig for at modtage nye lån til dyrehold.  

 

 

Marts  
 

Senegal  

Tak for muligheden for ny mission i Senegal. Bed om 

visdom i de beslutninger der skal træffes ifm. 

opstarten i 2023. Bed for samarbejdet mellem 

kirken i Senegal og missionsselskaberne og for de 

camourounske missionærfamilier, der forbereder 

sig på at tage til et nyt land.  

 

Genbrug  

Tak for den store indsats og de store midler til 

arbejdet, som butikkerne skaffer.  

Bed for de mange frivillige, at der må være hænder 

nok og for et godt fællesskab. Bed for 

konsulenterne, at de må være til hjælp og 

opmuntring i butikkerne.   

 

MAY  

Tak for unge menneskers engagement i 

omverdenen, bed om at flere unge mennesker får 

hjerte for global mission. 

 

Bed for Mission Afrika Youth’s fremtid og om et 

stadig voksende netværk af unge mennesker, der vil 

rejse ud som volontører og engagere sig i her fra 

Danmark.  

 

 

 


