Et tæt og sikkert partnerskab

Aktiv Mission

Sammen med Aktiv Mission kan din kirke støtte og
opbygge venskaber med andre kirker eller kirkelige
organisationer i Indien, Rusland, Polen, Albanien eller
Mellemøsten.
Mennesker i disse lande lever ofte i stor nød, og
de kristne har behov for forbøn og økonomisk støtte.
Lokale menigheder og organisationer har et indgående
kendskab til forholdene, og det er afgørende, at de bliver
støttet i at udbrede evangeliet og i at hjælpe socialt.

Aktiv Mission er en tværkirkelig dansk missionsorganisation, som siden 2001 har støttet lokale kirker og kristne
organisationer i Østeuropa og Asien. Formålet er at gøre
værdifulde mennesker til bevidste efterfølgere af Jesus
Kristus. Det sker ved at styrke missionale menigheder,
bevægelser og deres ledere, og ved at fremme læring
på tværs af nationale og kirkelige grænser samt ved at
støtte nytænkende kristne initiativer.

Aktiv Mission
• sikrer, at din kirkes midler når sikkert frem og bliver
brugt efter hensigten
• sørger for kvalitetssikring af projekterne ved at følge
samarbejdspartnerne tæt
• gør det nemt at engagere din menighed gennem
informationsmaterialer, personlige historier, foredrag
og rejser
• udarbejder en skræddersyet kontrakt i samarbejde
med din kirke og partneren og sørger for en løbende
dialog

Vil din kirke støtte

kristne brødre og søstre?

Aktiv Mission kommer gerne ud og fortæller mere om
arbejdet og mulighederne for et kirkepartnerskab.
Vil du vide mere, så kontakt:

Projektkoordinator Vibeke Førrisdahl
vibeke.forrisdahl@aktivmission.org
Tlf. 39 61 20 12

At støtte Drusjki gennem Aktiv
Mission giver os større frihed, fordi Aktiv
Mission tager sig af papirarbejdet og
økonomien og giver os oplysninger om
bandets aktiviteter. Vi kan i stedet koncentrere os om den personlige kontakt
og har flere gange besøgt Drusjki eller
haft besøg af dem her.
Jesper Oehlenschläger, sognepræst og daglig
leder i Karslunde Strandkirke, som har støttet
Drusjki gennem Aktiv Mission siden 2002.

aktivmission@aktivmission.org
www.aktivmission.org
www.facebook.com/AktivMission

Bliv kirkepartner gennem Aktiv Mission
– en involverende og givende relation

Her kan din kirke

blive involveret

RUSLAND
Det russiske band Drusjki når årligt ud til tusinder af
unge med evangeliet samtidig med, at de advarer
mod den udbredte brug af narkotika. Drusjkis medlemmer er selv tidligere stofmisbrugere, som har
mødt Jesus Kristus, og de holder hvert år en bred
vifte af foredrag og koncerter. Der er mulighed for at
få besøg af bandet i Danmark.
Din kirke kan støtte:
• foredrag og koncerter i fængsler, på afvænningsklinikker, tekniske skoler eller rehabiliteringscentre
• uddeling af bibler og informationsmateriale
• produktion af musikalbum

POLEN
Gospel Music Association står hvert år bag en række
gospelkor, -events og workshops, som på en musikalsk
måde præsenterer evangeliet for deltagerne. Gennem
årene har mange mennesker i det overvejede katolske
Polen oplevet, at deres tro er blevet levende og fornyet
gennem gospelmusikken. Den danske leder Lea Kjeldsen
besøger gerne kirker i Danmark.
Din kirke kan støtte:
• gospelfestivals med tusinder af deltagere
• voksen- eller børnekor
• gospelkor for nybagte mødre
• gospelkor for seniorer

INDIEN
ASSI er en missionsbevægelse, som siden 1998 har
været vidne til, at 5 mio. indere er blevet kristne, og
tusinder af nye menigheder er blevet etablerede.
ASSI fokuserer på det hele menneske og formidler evangeliet, men hjælper også den fattige befolkning med
akutte behov som ernæring, sanitet og uddannelse.
Der er mulighed for at få besøg af bevægelsens leder
Victor John.
Din kirke kan støtte:
• uddannelse af børn og unge
• maduddelinger til børn i slumområder
• ledertræning
• plantning af husmenigheder
• tro og læring i fængsler
• selvhjælpsgrupper

Der er mange flere konkrete projekter
at støtte og masser af nye tiltag på vej.
Kontakt Aktiv Mission og hør mere om, hvad der sker
i landene og hvilke muligheder, din kirke har.
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ALBANIEN
Mission Possible er et lokalt, tværkirkeligt missionsselskab, som udbreder evangeliet til fattige mennesker, der
ellers ikke hører Bibelens ord. Mission Possible udgiver
Albaniens eneste kristne børneblad og driver et center,
som udfører socialt og missionalt arbejde i Tirana.
Din kirke kan støtte:
• børneklubber
• en nystartet ungdomskirke
• børne- og ungdomslejre
• børn med handicap
• praktiske kurser for fattige

MELLEMØSTEN
SAT-7 er en kristen tv-kanal, som dagligt formidler det
kristne budskab til millioner af seere i den arabiske
verden. Den lille og spredte kristne befolkning bliver
styrket og opmuntret samtidig med, at ikke-kristne
bliver præsenterede for evangeliet om Jesus Kristus
på deres eget sprog.

