
Danmission i 

Tanzania
Medvandring

Danmission har sendt i alt 136 
missionærer til Tanzania i tæt 
samarbejde med Den Evangelisk 
Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT). 
Den første missionær, læge Knud 
Balslev, blev udsendt i 1948. Siden 
har de mange missionærer - 91 kvin-
der og 45 mænd - været engageret i:     

 � Sundhed – på klinikker og 
sygehuse, med medicinhånd-
tering og AIDS-oplysning.  

 � Teologi – undervisning af 
præster, teologer og lægfolk. 
Undervisning i kristendom på 
skoler. 

 � Dialog – mellem kristne og 
muslimer på Zanzibar. 

 � Fattigdomsbekæmpelse – at 
lære lokalbefolkningen at for-
sørge sig selv og kende  sine 
rettigheder.  

 � Undervisning – i landbrug, 
musik, husholdning og socialt 
arbejde.  

 � Håndværk – at bistå med 
byggeri, mekanik og IT. 

I dag arbejder 3 udsendte tæt 
sammen med kirkens mange vel-
uddannede medarbejdere. Adskil-
lige unge volontører er sendt ud i 
hhv. 3, 6 eller 12 måneder. 

For Danmissions arbejde 

i Tanzania 
Hvis du vil vandre videre 
med os… 

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

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 Tanzania i dag

3. Samling

Landsbykomiteer
4. Samling

Børneklubber sikrer 
børnenes tarv

2. Samling

Upendo syskole

Tanzania er præget af malaria, 
korruption, fattigdom og under-
ernæring. Det er barske udfordringer 
for de fleste, men for de svageste 
i samfundet er det katastrofalt. 
Danmission støtter den lutherske 
kirke med at hjælpe de svageste i 
menighederne og lokalsamfundet.

Lokale landsbykomitéer mødes 
jævnligt for at løse områdets pro-
blemer og hjælpe især landsbyens 
kvinder, børn og personer, der lider 
af albinisme. Danmission har startet 
landsbykomitéerne i samarbejde 
med Den Lutherske Kirke for at gøre 
lokalbefolkningen selvhjulpen. 

Danmission støtter børneklubber i 
landsbyerne, der sikrer, at børns ret 
til et godt børneliv med sundhed, 
uddannelse og ligebehandling 
mellem piger og drenge bliver 
respekteret. Unge frivillige trænes i 
at lede klubberne, der knyttes tæt 
til landsbykomiteerne.

Mange tanzaniske kvinder har 
hverken uddannelse eller job, og 
det gør dem sårbare. På syskolen 
lærer de at sy tøj og skabe deres 
egen indtjening. De får også 
undervisning i demokrati, sundhed 
og rettigheder. Uddannelsen er 
åben for både kristne og muslimer. 

 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." 


