
Informasjon fra Kamerun
NMS har jobbet i Kamerun i snart 100 år. Kirken har vokst seg stor. Men likevel er det mer enn nok 
av utfordringer. Løsningen er å bygge nedenfra. Fram med talentene!

Det kommer store strømmer av flyktninger fra Den Sentralfrikanske Republikk (RCA) og fra områder som 
styres av terrorbevegelsen Boko Haram. Forholdet mellom den engelsktalende og den fransktalende delen 
av Kamerun er veldig spent, nesten på randen av en borgerkrig. Det er også konflikter mellom muslimske 
nomader og de fastboende. Kamerun har faktisk blitt rangert helt på toppen av Flyktningehjelpens liste 
over neglisjerte fluktkriser.
Den siste tiden har antall syke og smittede av Covid 19 hatt en faretruende økning.
 
Kirken har tillit
Kirken i Kamerun strever med gjeld, og myndighetene har stengt flere av kirkekontorene som en sanksjon 
fram til gjelden er betalt. Likevel ønsker kirken å være en positiv endringskraft i samfunnet. Satsingen på 
helse og utdanning som NMS har støttet i en årrekke gjør at kirken nyter tillit i lokalsamfunnet både hos 
muslimer og kristne. 

Use Your Talents
NMS jobber i dag med å styrke kirken nedenfra. Metoden Use your talents har skapt entusiasme og be-
gestring i Kamerun. Use Your Talents bidrar til å synliggjøre de frivillige og lar de være med på å skape 
gode endringer. 

NMS gir støtte til kurs for menighetsråd og til tiltak som bekjemper vold mot kvinner. Andre prosjekter 
som får støtte nå er arbeid mot korrupsjon og klimatiltak som skogbevaring.

Vi kan løfte fram mennesker med talenter i Kamerun. Forandring vokser nedenfra!
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Herre vi takker og ber deg for Den Evangelisk Lutherske Kirke i Kamerun, for at kirken vokser og for alle 
som samles til gudstjeneste. Vi takker deg for kvinnebevegelsen Kvinner for Kristus og alt den har fått bety 
for mange kvinner i Kamerun. Vi takker deg for alle kor, ungdomsgrupper og søndagsskoler som samler 
barn og unge. Nå ber vi spesielt for den økonomiske situasjonen som kirken er havnet i og for problemene 
som er oppstått med stor gjeld. Vi ber om at du må vise vei og hjelpe kirkeledelsen til å fi nne gode løsnin-
ger. Vi ber deg for generalforsamlingen i kirken som skal velge ny biskop. 

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud vi ber spesielt for alle fl yktninger som kommer til Kamerun, fra nabolandene og fra områdene 
som styres av Boko Haram. Vi ber om at det internasjonale samfunnet må komme med nok hjelp. Vi ber 
om en fredelig løsning på de store konfl iktene mellom den engelsktalende og den fransktalende delen av 
Kamerun.
Vi ber også for alle som rammes av korona-pandemien, og om at smitten ikke fortsetter å øke.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Så ber vi i Jesu navn for arbeidet vår menighet er med på å støtte i Kamerun. Vi ber om at metoden Use 
Your Talents må fortsette å istandsette mennesker til å skape forandring. Vi ber om at kirken skal få opple-
ve god vekst og at nye generasjoner tar i bruk sine talenter til beste for kirke og samfunn. Vi ber for arbei-
det vi støtter med å bekjempe vold mot kvinner og med å bevare skog. Takk for at vi kan få være med på å 
istandsette en ny generasjon i kirken i Kamerun!

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Kamerun


