
 
 

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 18. marts 2022  

Til stede: Anne Mie Skak Johanson (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand), Vibeke Follmann (fra 
kl. 15), Camilla Hoffmann, Ida Jensen Friis, Niels Iver Juul (suppleant), Jens Henrik Kristiansen, Thore 
Eklund (medarbejderrepræsentant)  
Fra sekretariatet: Henrik E. Refshauge (generalsekretær), Bente Mikkelsen Pahus (Mission Afrika Genbrug 
MAG), Stig Lilleøre (økonomi).  
 
Fælles bestyrelsesmøde og medarbejderdag 
Bestyrelse og medarbejdere startede dagen sammen på Frivilligcenter Århus hvor leder Hanne Sanderhoff 
Degn holdt oplæg om frivillige i interesseorganisationer. Bestyrelsesmødet forsatte efter frokost.  
 
Ikke forlængelse af Henrik Engelbrekt Refshauge som generalsekretær 
Bestyrelsen besluttede sidst i februar ikke at forlænge ansættelseskontrakten med Henrik Engelbrekt 
Refshauge. Stillingen udløber 30. september 2022 Bestyrelsesmødet startede med generalsekretæren reaktion 
på ikke-forlængelse af stillingen som generalsekretær.  
 
Udsendte 
Joel Zakarias Dam blev forlovet med Melissa 29. januar. De håber på bryllup til sommer i Danmark. Der to 
volontører hos SAT-7. Hanna, Sara og Jonas samt Morten. 
 
Brory Madsen Harboe har brugt en stor del af sin tid på rapportering om den aktuelle situation i den 
arabisktalende verden, religionsfrihed, æresdrab og børneægteskaber i Iran, kvindelig kønslemlæstelse ved 
omskæring, der stadig praktiseres i Egypten, flygtningekrisen, og den generelle situation kristne udholde i 
hele større MENA-regionen. Brory arbejder også på en rapport, der forhåbentlig vil sikre midler til en SAT-7 
manager, der arbejder i Libanon kontor i Beirut. Fristen for det er 28 februar.    Den sidste store opgave, 
Brory arbejder på, er "Outcome Harvesting" - en begivenhed arrangeret af CKU den 2 marts. SAT-7 vil 
præsentere deres resultater på tre forskellige CKU finansierede projekter for det seneste år. Brory er blevet 
udvalgt til at være studievært og vil også være ansvarlig for at skabe præsentationen.  
 
Henrik Jensen er ved at blive introduceret til arbejdet, og sekretariatet har ugentlige møder med ham. Han 
er rundt og besøge de relevante projekter, så han har information til at begynde arbejdet med revidering af 
Promora ansøgning til CISU.   
 
Anne Theresa Thanning er i gang med at forberede volontørflytning til Yaounde fra Garoua. Det er 
planlagt at de kun skal være en måned i nord pga. sikkerhedsudfordringerne. Der arbejdes på at tre af vore 
MAY-ansatte, der rekrutterer volontører, kan nå at besøge dem og partneren EFLC i starten af maj, inden de 
unge volontører vender hjem igen sidst i maj.  Anne Theresa er også i gang med at lave en national 
beredskabsplan ude hos partnerne sammen med Ezai, som bliver til inspiration for arbejdet med 
beredskabsplan hos de øvrige partnere. Vi lægger op til den bliver lagt ind i sikkerhedspolitikken.  
 
Partnere 
LCCN:  Anne Mie Skak Johanson og Clement Daschet deltog i LCCN Convention 2022. Det var hver dag 
fuldt program med taler (undervisning), hilsner og forskellige grupper, der synger. Årets tema for the 
Convention var: Reflect Christ in your life – hvor der blev talt om ” Reflect Christ” i lederskab, i det job man 
har, under forfølgelse, i omsorgen for enker og faderløs og når man tager ansvar i kirken.   
Kirken har et ønske om at investere i området i Demsa. De har opkøbt jord, både for at udvide convention- 
området, men også for at få plads til administrative bygninger med det formål at flytte headquarters hertil. 
Desuden planlægges der at bygge et universitet. Papirerne er godkendt og der er skaffe en del funding fra 
USA. Området kaldes nu for Covenant Ground. I 2025 er der 100års jubilæum for Convention, og kirken vil 
gerne have en stor repræsentation fra Danmark.  
 
Convention startede med genindvielse af Ærkebiskop Musa, hvorefter han aflagde en slags rapport for de fire 
år han har været ærkebiskop. Rapporten er vedhæftet som tillægsbilag til bestyrelsesmødet.   
I rapporten er Mission Afrika nævnt flere gange. Det er et godt tegn på at partnerskabet udvikler sig. 
LCCN’s og Mission Afrikas potentielle fælles mission i Sierra Leone er også nævnt i rapporten.   



 
 

Desuden fylder vandfabrikationen, og etableringen af en Peace and Mediation Committee i kirken. Endelig 
er der en del omtale (og på konventet indsamling til) kirkens kommende universitet.  
Der var et væld af gæster på konventet. Både internationale kontakter med også politikere og traditionelle 
ledere (konger, høvdinge). Det er tydeligt, at kirken har god kontakt til det politiske liv og andre kirker. Der 
bruges meget tid med velkomster. Det er helt sikkert en stor del af kulturen, men det betyder også at LCCN 
har stor indflydelse i Adamawa State. Convention er mere end en kirkekonference men også et sted hvor folk 
fra hele Adamawa State ++ samle på tværs af stammer og lærer at leve i fredelig sameksistens.  
 
Torsdag aften havde vi fornøjelse af at møde Christi og Hezron fra Kontagora. De var 14 fra Kontagora som 
havde kørt 18 timer for at komme til Demsa og deltage i Covention. Hezron og Christi (ledere af 
missionsarbejdet) og fortalte om urolighederne i Kontagora, og om banditterne, der hærger og kidnapper for 
at kræve løsepenge. Heldigvis havde de oplevet Herrens beskyttelse. Banditterne går efter dem, der har 
penge, og det er der ikke mange af kirkens folk der har. De har dog udsat uddeling af bibler, da mængden af 
bibler kunne tolkes som et tegn på, at kirken er rig. Måske vil de midlertidig flytte skolen ind til Kantagora 
by af sikkerhedshensyn. Det skal afklares med headquarters. Kristi og Hezron er meget passionerede og 
inspirerende mennesker at tale med. Fredag middag lavede vi en kort video om deres arbejde i Kontagora. Vi 
havde computere og bøger med til dem fra Kontagora-projektgruppen. Hele projektet med Kotagora-
projektgruppen er meget spændende at følge da det jo er et arbejde, hvor der støttes fra det lokale til det 
lokale   
 
Fredag aften fik vi lejlighed til at tale med biskop Momoh fra den lutherske kirke i Sierra Leone. Han fortalte 
om kirken, hvordan den var startet af lægpersoner i Sierra Leone i 1988-1989. Der er kun 6 præster med en 
kirke på 10.000. Der er derfor meget brug for uddannelse af præster og teologisk uddannelse generelt. LWF 
har støttet kirken, men afslutter snart deres støtte. Der er på nuværende tidspunkt 6 teologistuderende fra den 
lutherske kirke i Sierra Leone på BLS. De er snart er færdige til at komme hjem og hjælpe i kirken. Vi talte 
kort om Mission Afrikas ønske om at arbejde sammen med kirke som en mulighed. Biskop Momoh vil holde 
møder med Ærkebiskop Musa i dagene efter Convention.   
 
Vi besøgte konvertitcentret på LBS på besøgets første dag. Centret er indsamlingsprojekt på SommerOase, 
så vi tog nogle billeder. Deres store ønske er en mur uden om centret. Det vil skabe større tryghed for de nye 
konvertitter. Desuden ønsker de sig en brønd så der er vand på centret. Der er i løbet af det sidste år blevet 
bygget to huse på centret. Som hver huser 3. familier.   
  
Centralafrika: Der har været onlinemøde med kirkens ledelse sammen med ELCA (USA) og ELM 
(Tyskland), og de arbejder nu seriøst med korruptionssagen. F.eks. har de taget kontakt til arbejdsministeriet, 
for at opdatere beskrivelsen af de 16 personer, der er involveret i korruption for at få udtalelser fra 
ministeriet på, hvilke rettigheder kirken har. Så det juridiske arbejder er godt i gang. Endelig kan vi skyde 
nødhjælpsindsatsen til internt fordrevne flygtninge i gang. Pengene har stået i Cameroun og ventet, men 
forberedelsen af at få pengene ind er nu i gang. Desuden er vi ved at afklare, hvordan vi kan starte en 
forsigtig form for samarbejde op gennem parallelstruktur. De vil gerne mødes fysisk i Cameroun midt i 
marts måned, hvor Thore deltager.   
 
SAT-7: Clement Daschet, Henning Bech-Larsen samt Henrik E. Refshauge deltager i det årlige Summit for 
partnere. De 3 volontører er godt i gang. Se ovenfor.  
 
Sierra Leone: Relay Trust reducerer støtten til kirken kraftigt. Det tager vi med i det videre arbejde med 
exitstrategien, så den er tilpasset bispesædet i Bos kapacitet til at udføre de projekter, der ligger i strategien.   

  
 
 

 

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand 


