MR SAK 70/21 NYTT MISJONSPROSJEKT

I Frogner menighetsråds møte 16. august fikk AU i oppdrag å foreslå
nytt misjonsprosjekt. AU har sett på de ulike alternativene og forslår
at Stefanus-alliansens arbeid i Egypt.
Den koptiske kirken i Egypt er en ortodoks kirke som har røtter
tilbake til evangelisten Markus. Man regner med at rundt 10
millioner av befolkningen i Egypt er koptisk kristne. Kirken har en
spennende historie, satser stort på barn og unge, og driver sosialt
arbeid.
Kristne i Egypt er utsatt for forfølgelser i ulik grad, og mange flytter
fra Egypt. Det gjør at stadig færre kristne blir igjen i Midtøsten. En
stor del av kopterne lever i fattigdom.
Når Frogner menighet støtter Stefanusalliansens prosjekter får
menigheten også kjennskap til en av de eldste kirkene i verden,
med en liturgisk og åndelig tradisjon som kan være til inspirasjon.
Prosjektene er dessuten av en slik art at de kan koples både til
barnehagen og til konfirmantarbeidet.

Vi foreslår å støtte to prosjekter.
1.

Anastasia Training Center og biskop Thomas
Senteret som ligger langs langs ørkenveien mellom Kairo og
Alexandria består av retreatstedet og gjestehuset Anafora,
undervisningssenteret Anastatsia og opplevelsessenteret
Anamnesia.
Ved undervisningssenteret får koptisk ungdom undervisning og
opplæring. Man samarbeider med flere ulike universiteter som
gir høyskolekompetanse. For mange er dette eneste mulighet
til å få en utdannelse. Flere kurs er rettet særlig mot kvinner.
Unge gutter som faller ut av skolen fordi de må tjene penger til
familien får hjelp til å gå tilbake til skolebenken. Senteret
driver også småskala økologisk jordbruk.

2.

Stefanusbarna
er et prosjekt initiert av Mama Maggie, som fra 1989 har
jobbet for å bedre forholdene for barna og familiene deres som
bor på søppelplassen i Kairo. Ved søppelfjellet bor
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hundretusenvis av koptiske sumbeboere. Mange kommer til
byen fra Øvre Egypt, ett av de fattigste områdene i Egypt.
Barna får gå i barnehage og de får trosopplæring. Ungdommer
får yrkesopplæring og det arrangeres barne- og ungdomsleirer.

Ressurser
o Nyhetsbrev med informasjon og bønnebehov sendes ut fire ganger
i året.
Ønsker dere mer enn dette, er vi behjelpelige med det i den grad vi
kan.
Gjennom Magasinet Stefanus og nettsiden vår www.stefanus.no, vil
dere
også finne nyttig informasjon.
o Informasjonsfilmer om det konkrete prosjektet. Dette finner dere
på vår
YouTube-kanal. Dere kan også finne filmer her:
https://www.stefanus.no/formenigheten/menighetsprosjekt/ressurser-tilegypt/
filmer/
o Bønnekort og brosjyrer til utdeling i menigheten.
o Ressurser til barn og ungdom i form av historier og aktiviteter
https://www.stefanus.no/formenigheten/menighetsprosjekt/ressurser-tilegypt/
barn-og-ungdom/
o Ressurser for menigheten i form av refleksjonshefte,
gudstjenesteforslag
og annet https://www.stefanus.no/formenigheten/
menighetsprosjekt/ressurser-til-egypt/for-menigheten/
o Undervisningsopplegg for ungdom med tema trosfrihet. Dette
heter FBI
(Freedom of belief International), og er tilgjengelig her:
http://www.fbikurs.
no/
Besøk til prosjektet
Å besøke prosjektet menigheten støtter, er en fin måte å skape
engasjement på.
Ved at flere fra menigheten har vært på de stedene
misjonsprosjektet støtter, vil
det skape et større eierskap til prosjektet. Stefanusalliansen sender
ut
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informasjon til sine samarbeidsmenigheter når vi vet at vi skal
arrangere en slik
tur.

Forslag til vedtak:
Frogner menighet inngår en avtale med Stefanusalliansen om et misjonsprosjekt knyttet til deres arbeid i
Egypt.

Frogner menighetsråds vedtak 16.11.2021 (sak
73/21):
Frogner menighet inngår en avtale med Stefanusalliansen om to misjonsprosjekter knyttet til deres arbeid
i Egypt.
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