
Danmission i 

Cambodja

Medvandring

Danmissions engagement i 
Cambodja begyndte i 1993 med et 
sundhedsprojekt sydøst for Phnom 
Penh som fortsætter op til i dag.  

I 1995 kom de første danske missi-
onærer til området. I 2001 blev der 
etableret en lokal kirke Abudant 
Life Church i PreahSdach. 
Danmission var med til at etablere 
en international kristen organi-
sation, International Cooperation 
Cambodia, og blev selv i 2013 regi-
streret som international NGO og 
fik de første lokale medarbejdere.  

Indsatsen koncentrerer sig om:     

 � at støtte kirken gennem ud-
dannelse af præster  

 � at skabe dialog mellem bud-
dhister, muslimer og kristne. 

 � at bekæmpe fattigdom ved 
at undervise i nye dyrknings-    
metoder 

 � at bevare truede skovområder 

Danmission støtter også en freds-
uddannelse, så lokalbefolkningen 
kan løse konflikter og skabe fred i 
kirker, organisationer og lokalsam-
fund. 

For Danmissions arbejde 

i Cambodja 

Hjælp 
danmission.dk/stot

MobilePay: 507725

Sms: "DANMISSION"     
            til 1245 (100 kr.) 

Hvis du vil vandre videre 
med os… 

Hvis du vil vide mere om Danmissions 
arbejde i Cambodja så gå ind på 
danmission.dk/cambodja

Hvis du vil engagere dig i 
Danmissions arbejde, så se mere på 
danmission.dk/medvandring



1. Samling

Danmission 
i Cambodja i dag

3. Samling

Grøn religionsdialog 
4. Samling

Beskyttelse 
af skaberværket

2. Samling

Efteruddannelse 
af præster

Danmission arbejder med kirke-
udvikling, fredsskabelse, fattig-
domsbekæmpelse og bevarelse af 
naturressourcer. En betydelig del af 
indsatsen handler om at beskytte 
den truede Prey Lang-skov fra 
illegal skovhugst. Projektet har bl.a. 
vundet en fornem FN-pris. 

Danmission støtter "grøn religions-
dialog" mellem kristne, buddhister, 
muslimer og animister ud fra en 
fælles bekymring for livet – både 
menneskelivet og andre livsformer.
Derved skabes forbindelse mellem 
mennesker af forskellig tro, som 
sammen tager initiativer til natur-
beskyttelse.

Et lokalt netværk af indfødte har 
i mange år forsøgt at beskytte 
Prey Lang-skoven mod ulovlig 
skovhugst. Skovens ressourcer er 
nemlig en vigtig indtægtskilde for 
lokalbefolkningen. Danmission er 
med til at beskytte skoven og tale 
befolkningens sag over for myn-
dighederne. 

Mange præster i Cambodja er 
unge og mangler teologisk uddan-
nelse. De skal lede menigheder 
i buddhistiske lokalsamfund. På 
efteruddannelsen lærer de om 
dialog og samtaler med andre religi-
øse ledere. De bliver også indført i 
kunsten at yde sjælesorg. 

 Bøn under vandringen
"Herre vis mig din vej og gør 
mig villig til at vandre den."

 Bøn under vandringen
"Vi takker dig, Gud, for 
fællesskab og mulighed for at 
udveksle tanker og erfaringer."

 Bøn under vandringen
"Gud, velsign du vores skridt, 
lad os finde, hvad vi søger og til 
sidst nå målet med glæde!"

 Bøn under vandringen
"Stilhed er den måde, naturen 
taler til os, ved at tie." 


