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Millioner af børn har ikke en god skole at gå i. 

Millioner af mennesker har aldrig hørt om Jesus Kristus. 

Millioner af mennesker lever i ufred pga. religiøse og etniske 
spændinger.  

Vi kan ikke afhjælpe alle problemer i verden, men i samarbejde 
med vores afrikanske partnere: kirker og organisationer kan vi 
tage ansvar og gøre en forskel.  
Vores fokus er at forbedre menneskers vilkår i nogle af verdens 
fattigste lande og at give alle en chance for at høre kristendom-
mens budskab. Vi arbejder under overskrifterne:  

Værdige liv – voksende tro - vigtig fred  

Drømmen smitter og breder sig  
Den lille gruppe danskere, der i 1911 grundlagde Mission Afrika, 
havde en stærk drøm om at udbrede kristendommen i Afrika 
syd for Sahara. Gennem tro, bøn, hårdt arbejde og stor offervil-
je blev et missionsarbejde grundlagt. Det skabte grobund for 
kirker, skoler, hospitaler og meget mere.  
 
På de følgende sider kan du læse om det arbejde, der begynd-
te i Nigeria og siden har bredt sig til en række lande. 



VÆRDIGE LIV



Nogle gange skal der bare et lille skub til. Et lille lån. Hjælp til 
at lykkes med dyreopdræt og landbrug. Skolegang for børne-
ne. Så bliver der udsigt til en bedre fremtid. 

Basal sundhed
Kirker driver sundhedscentre, der yder afgørende hjælp ved 
fødsler, spædbørnspleje, vacciner og behandlinger til menne-
sker i landområderne.  

Nødhjælp  
Lokale kirker kanaliserer nødhjælp til folk på flugt fra konflikt eller 
andre katastrofer. 
 
Skoler  
Mange kirker driver skoler, så både børn og voksne lærer at 
læse og skrive.  
Unge kan søge stipendiater til videregående uddannelser, så 
de kan opbygge deres samfund og land.  
  
Stærke kvinder, stærke samfund  
Via mikrolån og uddannelse får kvinder mulighed for at øge 
familiens indtægt. Det betyder penge til børnenes skolegang 
og øgede rettigheder til kvinderne.  



VOKSENDE TRO



Det kristne budskab om tilgivelse, kærlighed og håb - et 
forandret liv - er den bærende motivation for Mission Afrika og 
vores lokale samarbejdspartnere 

Evangelister 
Den afrikanske kirke vokser hele tiden og utallige lokale evan-
gelister arbejder i byerne og i fattige landsbyer, deler troen og 
starter små skoler og giver råd om landbrug. 

Kirker der bygger samfund   
Mange steder i byer og på landet er kirken et naturligt sam-
lingspunkt. Når kirken både tager ansvar for at dele troen og for 
oplysningsarbejde, socialt arbejde o.l. styrkes hele samfundet. 
 
Fra Afrika til Afrika    
Missionsselskabet Den Lutherske Brødremission i Mali udsen-
der afrikanske præstefamilier fra Cameroun til Mali og Senegal, 
hvor de starter nye kirker i de hovedsageligt muslimske lande. 
De hjælper lokalsamfundet med konkrete projekter og oplever 
at mennesker kommer til tro.

SAT-7  
Mediehuset SAT-7 sender tv til hele Mellemøsten og Nordafrika. 
For at opmuntre voksne og børn, som lever alene eller hemme-
ligt med deres kristne tro, og for at muslimer kan høre om de 
kristne værdier. Tv-stationen har mere end 20 mio. seere årligt.  
Mission Afrika har løbende danskere udsendt til arbejdet på 
SAT-7s studie på Cypern.   



VIGTIG FRED



Siden Mission Afrika blev stiftet har vi arbejdet i grænselan-
det, hvor kristendommen møder islam.  
Religiøse forskelle behøver ikke skabe ufred, derfor er arbej-
det for tros- og religionsfrihed så vigtigt.

Religionsmøde  
Kristne præster og muslimske imamer mødes. Deres fredelige 
samtale hjælper til at nedbryde det fjendebillede, som religiøse 
grupper nogle steder opbygger mod hinanden. De er vigtige 
forbilleder i deres lokalsamfund.
 
Vi er også en del af den afrikanske organisation PROCMURA, 
der bl.a. samler unge med forskellig religiøs baggrund på lejre, 
til samtaler og undervisning i tros- og religionsfrihed.  

Hjælp til alle  
Det gør indtryk på de muslimske naboer, når kirken ikke skelner 
mellem kristne og muslimer. Når de uddeler nødhjælp eller 
tilbyder skolegang til alle.  

Forebyggelse af radikalisering  
Gennem uddannelsesstipendiater og mikrolån til iværksætteri 
giver vi unge mennesker håb og muligheder, så de ikke ender 
hos rabiate islamiske grupper. 

Konvertitcentre 
Vi yder beskyttelse og hjælp til at starte et nyt liv for nye troen-
de, der oplever religiøs forfølgelse fra familie og lokalsamfund. 
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STÆRKERE SAMMEN



Vision

Samvirke  
Lokal forankring og medejerskab er bærende principper, uan-
set om vi arbejder i det helt nære – fra menneske til menne-
ske – eller på store projekter, der kræver dygtig projektstyring 
og stærke partnerskaber. Den lokale forankring gør arbejdet 
bæredygtigt og giver mennesker muligheden for at tage ansvar 
og løfte andre.  
 
Empowerment  
Mission Afrika ønsker at give alle, vi er i berøring med redskaber 
til og mod på at forfølge deres drømme. Ansvaret skal gives 
videre. Vi satser på uddannelse og ressourceopbyggelse både 
af enkeltpersoner og af vores samarbejdsorganisationer. Derfor 
prioriterer vi også korte udsendelser af danske medarbejdere, 
der særligt skal sikre en stærk administration og en kvalificeret 
teologisk træning. Vi kalder det ansvarligt partnerskab.   

Kristen tro  
Inspirationen skal være gensidig! Hvad kan vi som danske krist-
ne lære af den afrikanske kirke? Og af de migrantkristne, der 
bor i Danmark?  
Vi vil fortsat støtte vores samarbejdskirkers mission i nye områ-
der, deres præsters uddannelse og kirkens sociale tjeneste og 
arbejde med forsoning.  
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Bliv frivillig i genbrug  
Mission Afrika driver ca. 60 genbrugsbutikker med ca. 1800 fri-
villige. De frivillige tjener hvert år mange millioner, der indgår i 
arbejdet. Kontakt os, hvis du har lyst til at blive en del af fælles-
skabet af frivillige i genbrug.  

Book et foredrag 
Vi vil meget gerne dele af vores passion og oplevelser til et 
møde eller en sogneaften. 
 
Rejs med os  
Vi sender både unge og voksne ud som volontører og korttids-
udsendte. Derudover arrangerer vi jævnligt spændende ople-
velsesrejser til vores samarbejdslande.  
 
Projektgrupper 
Hvis du har et område, du særligt brænder for, kan du engagere 
dig via en af vores projektgrupper.  

 læs meget mere på: missionafrika.dk/vaer-med



  SENEGAL

  SIERRA LEONE

  MALI 

  NIGERIA

  CAMEROUN

  DEN CENTRALAFRIKANSKE REPUBLIK

 SAT-7

VI ER



Hvem er vi  
Mission Afrika er en folkekirkelig missionsorganisation, der sam-
arbejder med partnere i det vestlige og centrale Afrika. Mission 
Afrika blev stiftet i 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mis-
sion, og i 2008 ændrede organisationen navn til det nuværende. 
I dag samarbejder Mission Afrika med partnere i Nigeria, Came-
roun, Mali, Senegal, Den Centralafrikanske Republik og Sierra 
Leone. Desuden har vi partnerskab med satellit-tv-stationen 
SAT-7 og den afrikanske dialog-organisation PROCMURA. 
Vi tror på holistisk mission, hvor ord og handling er ligeværdige, 
uadskillelige sider af at forkynde evangeliet.  

Kontakt
Du er altid velkommen til at kontakte 
os med spørgsmål, kommentarer og idéer:  
 

Støt   
Du kan støtte Mission Afrikas 
arbejde via mobilepay.
    
Via vores hjemmeside er det 
også muligt at støtte specifikke 
projekter.  

560 201

Du støtter også vores arbejde, hver gang du handler i en af vores mange genbrugsbutikker

  86 72 50 50
@ ma@missionafrika.dk 



missionafrika.dk

Vil du vide mere? 
Du kan følge os på de sociale medier

 eller få vores nyhedsmail: 

 missionafrika   mission.afrika
 missionafrika.dk/tilmeld-nyhedsbrev 


