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Projektnr.: A-04-2011

Projekt Albanien: Lederuddannelse
En af flaskehalsene i det kristne arbejde i Albanien er antallet af ledere. Som følge af generationers ateistiske opdragelse, hvor enhver form for tro var forbudt, må ledere af kristent arbejde oplæres helt fra grunden. Alt er nyt og ukendt for dem.
Derfor drejer det sig først og fremmest om undervisning og oplæring i bibelkundskab og fortolkning, etik
(det kristne liv), menigheden og det kristne fællesskabs betydning og nødvendighed, hvad og hvem kirken
er og lign. vigtige emner.
Dernæst er det også vigtigt at formidle pædagogik og lære om brug af forskellige undervisningsmidler også i
det kristne børne- og ungdomsarbejde.
Endelig er det særdeles vigtigt at udvikle og give plads til visionær tænkning, gode ideer til og muligheder
for aktiviteter med kristent indhold og ledelse i almindelighed.
Der arrangeres med jævne mellemrum lederkurser med disse vigtige emner. Desuden arrangeres regelmæssigt mindre samlinger for ledere fra hele landet for at videreudvikle arbejdet, drøfte erfaringer og nye
ideer og ikke mindst af hensyn til værdien af at være med i et kristent lederfællesskab.
Der kan støttes med:
- tilskud til transport og fortæring
- tilskud til leje af egnede lokaler til ledertræningsweek-ender
- tryksager og materialer til brug ved undervisning m.m..
Tak for din støtte til Projekt Albanien: Lederuddannelse!

Det koster det:
For kr. 10.000 kan der årligt afholdes flere kurser for nye
unge ledere såvel i kristendom som pædagogik
For kr. 5.000 kan der indkøbes materialer, hæfter og andet til brug i undervisningen
Der kan støttes med:
 10 dele á kr. 1.000 eller

5 dele á kr. 2.000

eller…?

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