
Danmission i 

Mellemøsten

Medvandring

Danmission har i mere end 100 
år støttet dialog mellem religio-
ner, bekæmpelse af fattigdom og 
udvikling af civilsamfund i den 
arabiske og muslimske verden. 
Den første missionær blev ud-
sendt til Pakistan i 1903. Siden 
er mange andre kommet til og 
erblev udsendt til Syrien og lande 
på den arabiske halvø. Fokus var 
sundhed, uddannelse og dialog 
mellem kristne og muslimer.  

Danmissions arbejde i Mellem-
østen er i dag koncentreret om:     

 � Interkulturel og interreligiøs 
forståelse  

 � Fredsskabelse mellem de 
forskellige trossamfund 

 � Fattigdomsbekæmpelse  
 � Udvikling af kristne 

kirkesamfund.  

Danmission prioriterer gode 
relationer mellem mennesker 
og organisationer af forskellig 
religiøs observans og er derfor en 
central aktør i regionen. I dag er 
Danmission engageret i Libanon, 
Syrien, Irak, Egypten og Jordan. 

For Danmissions arbejde 

i Mellemøsten

Hvis du vil vandre videre 
med os… 

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

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

Hjælp 
danmission.dk/stot

MobilePay: 507725

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



1. Samling

Danmission 
i Libanon i dag

3. Samling

Hiwarouna – vores dialog
4. Samling

Traumebehandling 
og sjælesorg 

2. Samling

Syriens sårede børn

Freden i Libanon er skrøbelig. Den 
libanesiske befolkning består af 
18 forskellige religiøse gruppe-
ringer og er samtidig det land i 
verden, der huser det største antal 
flygtninge målt per indbyggere 
på verdensplan. Derfor arbejder 
Danmission intenst i landet for 
dialog og fredelig sameksistens. 

Hiwarouna betyder "vores dialog" på 
arabisk. Projektet bidrager til kulturel 
og religiøs mangfoldighed, tolerance 
og fredelig sameksistens på tværs af 
religioner, professioner og sociale lag. 
Det sker bl.a. ved at uddanne unge i 
fred og forsoning ud fra deres egen 
irakiske kultur. 

Danmission samarbejder med 
Mellemøstens Kirkeråd om kurser 
i traumebehandling, sjælesorg og 
åndelig vejledning for præster og 
kirkelige medarbejdere i Syrien, 
Jordan, Irak og Egypten. Deltagerne 
er ofte psykisk drænede efter 
langvarig belastning fra krig og 
forfølgelse. 

Samir og Sarah er kommet tilbage 
i skole. De har fået hjælp på et af de 
fem børnecentre, som Danmission 
støtter. På centret er det frivillige 
personale opmærksom på børnenes 
psykiske traumer. Sarah er blomstret 
op på centeret, så hun i dag leger og 
lærer sammen med andre børn. 

 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." 


