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Projektnr.: A- 02, 2011
Projekt Albanien: Undervisningsmaterialer
Enhver underviser ved, hvor vigtigt gode og inspirerende oplæg er til undervisning og aktiviteter. I Albanien
har man i de seneste næsten 50 år ikke haft mulighed for at lære om den kristnes liv og livsførelse, herunder de grundlæggende kristne trossandheder. Derfor er der et meget stort behov for at udvikle helt nye
materialer til brug for alle aldersgrupper. undervise i kristent liv og lære (katekismus), hvorfor der er behov
for at udvikle helt nye materialer, der passer ind i både den situation og i albansk kultur og mentalitet.
Den hurtige samfundsmæssige og religiøse vækst og udvikling fra ateisme til et moderne demokratisk samfund med religionsfrihed skaber et behov for nye materialer. Børnene og de unge i klubberne bliver ældre
og nye kommer til. Udvikling kræver holdninger. Forholdet mellem det kristne liv og den kristne lære må
bygges op helt grundlæggende.
Der er brug for:
- Midler til fremstilling af lærebøger og litteratur om den kristne tro
- Midler til salmebøger, sangbøger, liturgibøger og ikke mindst bibelpjecer
- Oversættelse af dramastykker og andet relevant
Tak for din støtte til Projekt Albanien: Undervisningsmaterialer!

Det koster det:
For kr. 5.000 kan der årligt anskaffes nye undervisningsmaterialer til kirkens undervisning af voksne og børn
For kr. 10.00 kan der købes professionel hjælp til oversættelse og nye udgivelser af tekst- og sangbøger
Der kan støttes med:
 10 dele á kr. 500 eller

5 dele á kr. 1.000

eller…?

Kontakt:
Brødremenighedens Danske Mission,
Nørregade 14, 6070 Christiansfeld.
Tlf. 7456 2233
M: bdm@dmr.org
W: www.bdm-dk.dk

Giro 400-6666
Bankkonto 9743-4672131928
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