Givermuligheder til årets 2 missionsprojekter:
Beløb som sendes til Skjern provsti’s Ydre Mission fordeles ligeligt
mellem årets 2 projekter. De kan indsættes på:

konto nr 7780 6689830 (Skjern bank, Skjern)
Bemærk nyt kontonummer.

Ved gaver fra private er der mulighed for skattefradrag. Her skal
gaverne betales direkte til Mission Afrika eller Luthersk Mission.
Husk her at opgive CPR nummer hvis du ønsker skattefradrag!
Det maksimale beløb jeres gavegivere kan få fradrag for i 2022 er
17.200 kr. pr. person.

Skjern provsti’s
Ydre Mission
Samler i 2022 ind til:

Bemærk nyt
kontonummer

Gaver til:

Merete og Roar Steffensen, Luthersk Mission.
Indbetales på: Reg. nr. 2230 konto nr 0726496390. HUSK noter
projekt nr 9011 og CPR nr. (Hvis fradrag ønskes)

Merete og Roar Steffensens
arbejde i Peru

SAT-7’s arbejde gennem Mission Afrika v. Joel Z. Dam.
Indbetales på: Reg. nr. 5061 konto nr 106 0018. HUSK noter projekt
nr 2156 og CPR nr. (Hvis fradrag ønskes)

SAT-7 v. Joel Z. Dam
Ydre Mission i Skjern provsti.

Formålet for Ydre Missions komiteen i Skjern provsti er:
”Ud fra det syn, at udbredelse af kristendommen er hele kirkens sag,
er det komiteens formål at styrke interessen for Ydre Mision og støtte
menighedernes missionsindsats eventuelt i form af deltagelse i
projekter, der er fælles for provstiets menigheder”.

Dette gøres gennem forskellige tiltag i provstiets sogne.
Her er det op til hvert enkelt sogn, at finde på forskellige former lokale
projekter, som kan udbrede kendskabet til Ydre Mission i sognet.
Ligeledes er det naturlig at Ydre Missionsarbejdet tænkes med ind i
sognets høstoffer.
Ydre Missions komiteen er gerne behjælpelig med ideer.
Ydre Mission’s komiteen tager imod beløb til ”Årets projekter” både
fra menigheder og private givere. Der er mulighed for både at give til
Ydre Missions komiteen i Skjern provsti, som fordeler ligeligt mellem
årets 2 projekter, eller sende det direkte til projekterne ved Luthersk
Missions arbejde i Peru v. Merete og Roar Steffensen og SAT-7 v. Joel
Zakarias Dam. Her kan private personer få skattefradrag. Ønskes
skattefradrag, husk projektnummer og CPR

Se mere om givermulighederne på bagsiden.

Omtale af årets 2 projekter:

1. Merete og Roar Steffensens arbejde i Peru
Udsendt af Luthersk Mission til en lille luthersk kirke i
Peru. Kirken har ca. 35 menigheder i den sydlige del af
landet, med flest små menigheder. En forholdsvis ung
kirke. Arbejdet begyndtes Norsk Luthersk
Misjonssamband i 1978, og Luthersk Mission tilsluttede sig i 1988.
Der er stor brug at styrke trosoplæringen - kirkens lutherske identitet
og ledertræning. Især den pastorale uddannelse er vigtig.
Roar arbejder på det teologiske seminarium, SETELA, og underviser
i teologiske fag, udruster eleverne til kommende opgaver som ledere
og/eller pastorer. Merete bruger sin musikfaglige uddannelse til
revision af kirkens sangbog, og underviser i musik på SETELA. De
bor i Arequipa i det sydlige Peru. Er ansat for en 2-årig periode. Har
tidligere været 5½ i Peru. Roar har arbejdet som pendlermissionær
med i en årrække.
2. SAT-7 v. Joel Zakarias Dam, Cypern
Siden opstarten i 1996 har SAT-7 udsendt tusindvis af
kristne børne- og voksenudsendelser i Nordafrika og
Mellemøsten. Udsendelserne produceres primært af lokale
medarbejdere i SAT-7 egne lokaler. Deres udsendelser er
baseret på kristne værdier og sendes 24 timer i døgnet på 4 forskellige
kanaler til 10 forskellige lande. Her kan det nå ud til ca. 21 millioner
mennesker. Fra Cypern sendes til Afghanistan og Iran. Her sendes
undervisnings-tilbud til de mange, som pga. krig ikke har mulighed for
skoleundervisning, og formidler trosprogrammer til forfulgte kristne.
Målet for SAT-7’s arbejde er, at nå længere ud med budskabet om
Guds kærlighed til alle folkeslag.
28 årige Joel Z. Dam er udsendt gennem Mission Afrika. Han skriver:
Det stærkeste opkald jeg har oplevet, var en 11 årig iransk dreng som
ringende. Han var flygtet til Tyrkiet sammen med forældrene pga
deres tro. Han bad for mig på farsi. Jeg fik det senere oversat. Men jeg
kunne i bønnen mærke nøden for, at andre måtte opleve det samme
som han havde gjort gennem SAT-7. I håbløsheden var SAT-7 hans alt.

