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Projektnr.: A- 03 2011

Projekt Albanien: Drift af Børne- og Ungdomsklubber
Udenfor Kirkecenterets fysiske ramme og i andre byer i Albanien afholdes klubmøder og aktiviteter i private
hjem. Der findes ingen offentlige lokaler ud over skolerne, som man sjældent kan benytte. Mange familier
stiller deres lille stue til rådighed.
I virkeligheden har det stor betydning! Ofte deltager hjemmets voksne beboere i klubbens aktiviteter – måske er de arbejdsløse, eller bare nysgerrige! – i alle fald betyder det, at flere voksne ad den vej også tager
imod evangeliet om Jesus Kristus.
Reelt er der tale om små husmenigheder for 10 - 20 børn og deres forældre (ofte kun mødrene), bedsteforældre samt andre familiemedlemmer.
Familierne er ofte fattige og modtager som regel ingen betaling til dækning af deres udgifter i forbindelse
med klubaftner og møderne. Samtidig er det en gammel albansk skik, at et hjem altid byder sine gæster på
et beskedent traktement - ofte et glas saftevand og et stykke kage.
Der er brug for:
- Hjælp til materialer til børneklubberne ude i landet
- Hjælp til afholdelse af div. udgifter ved møder og arrangementer
- Penge til lederuddannelse af de ofte helt unge ledere
- Hjælp til audiovisuelle hjælpemidler
Tak for din støtte til Projekt Albanien: Drift af Børne- og Ungdomsklubber

Det koster det:
For kr. 5.000 kan der årligt uddeles midler til udgiftsdækning i hjemmet for den familie, der lægger hus til
For kr. 10.00 kan der købes uddannelse og/eller audiovisuelle midler til brug i arbejdet
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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