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Hvad støtter vi?
De Globale Fortællere opfordrer til at støtte Danmissions arbejde på
Zanzibar:
XX Det kristne mindretals mulighed for fortsat at leve på Zanzibar.
XX Den lokale lutherske kirkes arbejde for fred og dialog mellem
kristne og muslimer.
Det sker konkret gennem bl.a. en syskole, et fodboldhold og en
diplomuddannelse, hvor kristne og muslimer mødes, uddanner sig
sammen og lærer at se hinanden i medmenneskets lys.

Gå i aktion!
Køb en ting fra Zanzibar af de Globale Fortællere, lav en indsamling
eller find på jeres egen aktionsindsats og støt Danmissions arbejde
på Zanzibar.
MobilePay: 41 999 335
SMS: KA til 1245 og giv 100 kr.
Netbank: 4190 – 6000398, mærket KA

Læs mere
Om Danmission og de Globale Fortællere på www.danmission.dk

læs mere på
www.
danmission.dk

få besøg af danmissions

Globale
Fortællere!

Danmissions Globale Fortællere 2018/2019

SE

OP
hvem er de Globale Fortællere?
Danmissions Globale Fortællere er danske unge, som er vendt hjem med nye
øjne på verden efter en måneds ophold på Zanzibar. Du kan møde de Globale
Fortællere i efteråret 2018, hvor de to og to rejser rundt i Danmark for levende at
berette om mødet med jævnaldrende afrikanere, kirken og Danmissions projekter på øen ud for Tanzanias østkyst. Efter nytår lander fire Globale Fortællere fra
Zanzibar i Danmark, og de fire danske unge vil til den tid fungere som de afrikanske unges tolke og chauffører, når projekt Konfirmand Aktion ruller ud i landet.
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Luna Martine Andersen

Sarah Vesth

21 år og oprindeligt fra Randers. Luna blev
HF-student i 2017 fra Viby Gymnasium og
har tidligere gået på Blåkilde Efterskole. Hun
er aktiv i KFUM/K i Randers, har været medarbejder i Møllevangskirkens børnearbejde
og volontør på KFUMs soldaterhjem på
Bornholm. Luna kommer senest fra en stilling
som au pair i England.

20 år fra Ringsted. Sarah blev student i 2017
fra Roskilde Gymnasium. Hun har fra barnsben været aktiv i FDF i Ringsted og kender
det kirkelige miljø godt med en mor, som er
sognepræst og en far, som er kirke- og kulturmedarbejder. Sarah har tidligere arbejdet som
pædagogmedhjælper og lærervikar og drømmer om en dag at blive arkæolog.

Thea Brogaard

Camilla Bianca Berg

Se op!
De Globale Fortællere deler historier fra Zanzibar – overskriften er Se Op!:
XX Om at være kristen minoritet blandt et muslimsk flertal.
XX Om at leve i et samfund på kanten mellem sammenstød og sameksistens.
XX Om at være ung kristen og se ud over sig selv.
XX Om som kirke og menighed at engagere sig i verden omkring sig.
XX Om at mødes og se verden gennem andre øjne.
De Globale Fortællere holder oplæg for fx minikonfirmander, konfirmander,
spejdergrupper, efterskoler, seniorkredse, Y’s Men.
Pris: 1.000 kr. (to Globale Fortællere i ca. halvanden time inkl. kørsel) + evt. kollekt.

20 år fra Frederikshavn. Thea blev student
i 2018 fra Frederikshavn Gymnasium og
har før gået på Hørby Efterskole. Thea har
været engageret i FDF, er uddannet kirkelig
ungdomsleder fra Abildgård kirke og er korsanger i Frederikshavns kirker. Thea har kendt
Danmission hele sit liv og har siden folkeskolen drømt om at blive Global Fortæller.

24 år fra Aarhus. Camilla er bachelor i
Statskundskab ved Aarhus Universitet. Hun er
meget engageret i sin kirke i Aarhus, hvor hun
spiller en aktiv rolle i gudstjenester og som
frivilligkoordinator. Camilla har været volontør
hos en humanitær organisation i Jerusalem
og rejst i Sydamerika. Fritiden går bl.a. med at
spille floorball.

