
 
 

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 9. og 10. september 2022 

Til stede: Anne Mie Skak Johanson (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand), Anders Bjørnkjær-
Nielsen, Jens Henrik Kristiansen, Anne Theresa Thanning, Camilla Hoffmann og Thore Eklund 
(medarbejderrepræsentant) 
Fra sekretariatet: Jørn Blohm Knudsen (generalsekretær), Bente Mikkelsen Pahus (Mission Afrika Genbrug 
MAG), Stig Lilleøre (økonomi).  
 
 
Ny generalsekretær – Jørn Blohm Knudsen 
Mission Afrikas nye generalsekretær Jørn Blohm Knudsen er kommet godt i gang som generalsekretær. Han 
har haft samtaler med hver enkelt medarbejder. Der skal arbejdes med at samle netværksteamet og få dem til 
at arbejde godt sammen. Der skal arbejdes med kommunikation generelt. Et indsatsområde er at øge 
mødeaktiviteten. I forhold til MAY er der gang i samtaler om vision / strategi. Forhåbentlig kan der lægges 
et oplæg til strategi frem til næste bestyrelsesmøde. Der er et ønske om at ansætte en ungdomssekretær.  
 
 
Partnerbesøg - Ezai Zra  
Det forventede partnerbesøg af Ezai Zra fra Camerounb lykkedes desværre ikke pga. vanskeligheder med at 
skaffe visa. Bestyrelsens samtalen med Ezai blev derfor online. Ezai Zra er administrator i Cameroun EFLC. 
Han er en stor kapacitet i kirken, med administrations- og kapacitetsopbygning. Han er også kontaktperson 
til MNission Afrikas volontører. Seneste har Ezai været sendt til kirken i CAR, hvor han følger op på 
administration og den daglige drift. Dette er kommet i stand efter en aftale mellem kirken i Cameroun og 
kirken i CAR.  Ezai er ansat som konsulent til at støtte kirken i CAR (EELRCA) Han er betalt af ELCA, MA 
og ELM.   
 
Tema for samtalen var antikorruption: Ezai fortalte:  
Antikorruption er en sygdom i Cameroun. Det ødelægger samfundet og de fleste er involveret i det, pga. 
fattigdom. Regeringen er også involveret. Det er en måde hvorpå folk forsøger at forbedre deres liv – et liv 
som er præget af lav indkomst og fattigdom. I kirken er man begyndt at bekæmpe korruption. Selvom 
korruption er en del af hele samfundssystemet, bekæmper kirken det, fordi de ved, at kun uden korruption 
kan et samfund trives. Kirken vil vise, at man er nødt til at gøre noget andet. De vil vise at man kan stole på 
kirkens folk. Kirken afholder seminarer som taler om antikorruption. Kirken prøver at lave dokumenter mod 
korruption, som skal underskrives, før projekter kan gå igennem. Ingen penge uden underskrift på 
antikorruptions-dokumentet. Det er som en lov. Bliver retningslinjerne ikke fulgt, vil det få konsekvenser. 
Kirkens administration er som politi i sådanne situationer. Bliver man taget i korruption bliver man fyret.  
Korruption er ikke nemt at kæmpe imod. Det er så stor en del af samfundet. Kirken vil gerne være et 
eksempel for alle i kirken Og Bibelen taler også imod korruption. Kirkens folk kan kun undervise om 
korruption hvis de selv er eksempler. De fleste folk accepterer kampen mod korruption selvom nogen har 
svært ved at forstå det.   
  
I forhold til kirken i CAR er Ezai konsulent - en hjælper. Kirken i CAR er som en baby lige nu. En baby der 
skal lære at gå. Man har forsøgt at forbedre systemerne der. Der har været mange møder med folkene. 
Folkene på kontoret er nyansatte og de meget villige til at følge Ezais instruktioner. De fleste er påbegyndt 
en uddannelse – kapacitetsopbygning.  Kirken i CAR er som øde land. Alt skal startes forfra. De skal lære 
om anti-korruption helt fra bunden. Det er en mentalitet der skal ændres. Det er en lang proces, som kommer 
til at strække sig over flere år. Men det skal gøre forsigtigt og langsomt. Det er vigtigt at MA holder fast i sin 
anti-korruptionspolitik og langsomt opbygger kirken i CAR. Kirken i CAR er glad for hjælpen fra Ezai. De 
vil gerne lære om administration og hvordan kirken skal køre. Der er installeret et bogføringssystem på 
kontoret i CAR. Det skal de lære at bruge. Her skal også kirkens egen økonomi lægges ind ikke kun partner 
økonomi. Ezai vil besøge CAR fire gange om året. Der er også en ekstern revisor på.   
Ezai opfordrer til, at alle Mission Afrikas partnerkirkerne skal indarbejde anti-korruption-politikken i deres 
arbejde. Bankerne er opmærksomme på pengestrøm. Desuden opfordrer Ezai Mission Afrika til forsat at 
støtte kirken i CAR – de behøver os.  
 
 
 



 
 

Udvidelse af partnerskaber  
På næste bestyrelsesmøde skal det drøftes, hvordan Joint Mission bedst organiseres. Skal der være valgte 
medlemmer fra Mission Afrika med i bestyrelsen i MFLM.  Vi vil bede Mission Afrikas Tænketank om et 
oplæg om Joint Mission.  
  
Følgende dokumenter til opstart af joint mission - Projet de protocol d'accord pour le Senegal en-US og Draft 
Protcol d'accord avec Normisjon en-US blev drøftet af bestyrelsen. Første dokument blev godkendt mens 
andet dokument ikke skal godkendes endnu, da det først skal sættes i gang i 2023.  Endvidere blev 
dokumentet ToRF Feasability study for Joint Mission in SL for LCCN godkendt. Af de to repræsentanter 
som indgår i forundersøgelsen fra Mission Afrika skal én være fra sekretariatet og én valgt af MA-
bestyrelsen.   
  
 
Økonomi 
Resultat af halvårsregnskabet er -2.811.000,- mod budgetteret -2.764.000,- det er en afvigelse på 47.000,- . 
Samtidig er udviklingen i gaveindtægter negativ. Dog er der 800 tkr. i manglende forbrug til vores partnere.  
Bestyrelsen besluttede at køre videre med det nuværende budget og på næste møde se hvordan der udvikler 
sig.    
 
 
 
 
 
 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde Mission Afrika 10. september 2022 
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: 
Som formand blev valgt: Anne Mie Skak Johanson  
Som næstformand blev valgt: Henning Bech-Larsen 
Som tredje bestyrelsesmedlem af forretningsudvalget blev valgt: Anders Bjørnkjær Nielsen  
 
Bestyrelsen består herefter af: 
Anne Mie Skak Johanson (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand), Anders Bjørnkjær-Nielsen 
(FU), Vibeke Follmann, Anne Theresa Thanning, Ida Jensen Friis, Jens Henrik Kristiansen, Morten Bonde 
Pedersen og Camilla Hoffmann.  
 
 
 

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand 


