
 
 

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 21. maj 2022 

Til stede: Anne Mie Skak Johanson (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand), Vibeke Follmann, Jens 
Henrik Kristiansen, Morten Bonde Pedersen og Anders Bjørnkjær-Nielsen og Thore Eklund 
(medarbejderrepræsentant)  
Fra sekretariatet: Henrik E. Refshauge (generalsekretær), Bente Mikkelsen Pahus (Mission Afrika Genbrug 
MAG), Stig Lilleøre (økonomi).  
 
Besøg af Joy Wandabwa fra PROCMURA 
Mission Afrika har sit første partnerbesøg i Danmark i 3 år. Joy Wandabwa fra PROCMURA var inviteret til 
Himmelske Dage i Roskilde som gæstetaler. Hun besøgte desuden sekretariatet og Mission Afrikas 
bestyrelse. Det blev til en samtale om PROCMURAS arbejde og særligt deres indsats for sameksistens og 
hvordan dette hænger sammen med kirkens kald til mission /evangelisation. Desuden blev der også talt om 
hvordan kommunikationen om forfulgte kristne bliver sand og respektfuld.  
 
Mission Afrika Genbrug (MAG) 
Bente Mikkelsen Pahus fremlagde Den bæredygtige model, en tillægsstrategi for MAG, som bestyrelsen 
efterfølgende godkendte enstemmigt.  
Strategien repræsenterer både en blød og en hård side.   
•  Den bløde side er beskrivelsen af hvordan vi ønsker, at arbejdet med genbrug skal formes og udvikle sig  
•  Den hårde side er omsætningssiden. Omsætningen af strategien er den sværeste del, men også den 

vigtigste del.   
  
Den nye strategi skal læses sammen med MAG Strategi vision 2025. Den nye strategi har i tillæg til 
optimering af vores normale drift i særdeleshed fokus på to store hovedområder:  
  

1. Udvikling af en robust infrastruktur med særlig fokus på hjælp til ”baglokalet”, varesortering, 
vareoptage (herunder tømning af genbrugspladser, dødsboer og særligt opsatte MAG containere, og 
støtte til den voksende affaldsopgave (grovsortering).  

o Følgende udvikling/vækst af eksisterende butikker, samt åbning af nye  
o Fokus på at skabe fællesskaber der sammen arbejder for større omsætning  

  
2. Vedvarende arbejde med at skabe et fantastisk frivillighedsnetværk, som kan inspirere butikslivet og 

tiltrække både kunder og nye frivillige og derigennem sikre butikkernes fremtid og Mission Afrikas 
indtjening. MAG-teamet vil i 2021 - have særligt fokus på at investere i vores frivillige og rekruttere 
nye.   

  
MAG har ansat Karina Skindhøj som ny sekretær. Desuden er både David Wanninger og Mette Schwartz 
blevet fastansat. MAG er i topgear for at lave stævner her i foråret.  
 
Forfulgte kristne 
Næste nummer af MAgazinet har temaet: Forfulgte kristne. Bestyrelsen diskuterede artikler fra bladet og 
Mission Afrikas generelle kommunikation om begrebet forfulgte kristne. På baggrund af bestyrelsens 
drøftelse gennemarbejder Orla Møller, Anne Mie Skak Johanson og Henrik E. Refshauge det kommende 
blads indhold med henblik på udsendelse så hurtigt som muligt. Tænketanken opfordres til at udarbejdet et 
forslag til, hvordan Mission Afrika i samarbejde med partnerne kan udvikle et sprog omkring 
religionsdialog.  

Partnere 
CKU har bevilliget 2 mio. til gedeprojektet i Mali   
Bestyrelsen har besluttet at der skal afholdes en partnerkonsultation. Den nærmere planlægning ligger i 
sekretariatet.  

Der arbejdes i MFLM med at finde et nyt missionsområde. 

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand 


