PARTNERSKABSAFTALE
mellem
DANSK ETHIOPER MISSION (DEM)
og
DEN LUTHERSKE KIRKE I LIBERIA (LCL)

1.

MISSION

Dansk Ethioper Mission og Den lutherske Kirke i Liberia hører sammen som lemmer på Jesu Kristi legeme,
Herren, Frelseren og kirkens hoved, og som en del af verdens lutherske fællesskab.
Som lemmer på Kristi legeme, er Dansk Ethioper Mission og Den lutherske Kirke i Liberia partnere i Guds
mission, idet vi anerkender at vi behøver hinanden hvis vi skal give konkrete og praktiske udtryk for Guds
mission givet til os i Liberia, Danmark og til verdens ende.

2.

VISION

DEM og LCL bekræfter på ny engagementet i det indbyrdes partnerskab. Partnerskab er en relation karateriseret af en fælles tro, gensidighed og forbundethed i bøn og deling af glæder og byrder. Partnerskab er
essensen af at være Guds kirke og Kristi legeme (Fil 1,1-11).
Gennem partnerskabet søger DEM og LCL at styrke kirken i Liberia og menigheder i Danmark til at tage del i
Guds mission i holistisk tjeneste. Ved at prædike, helbrede og lære sådan som vores Herre har befalet os at
gøre.
Hver partner bringer ressourcer til partnerskabet, og hver partner vil nyde godt af partnerskabet på forskellige, men værdifulde, måder og få velsignelsen i at være en del af Guds mission.
DEM og LCL er forenede, og alligevel adskilte. Både DEM og LCL har aktivitetsområder der ikke falder lapper
over hinanden. LCL og DEM vil arbejde sammen på de områder hvor der er et sammenfald i kald, vision og
mulighed. Partnerskabsaftalen fortrænger ikke LCL og DEM ledelsernes autoritet.
3.

VÆRDIER

De værdier der viser vejen for det kristne partnerskab, findes i Ef 4,1-16: Sige sandheden i kærlighed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed og fastholde enheden med fredens bånd. LCL og DEM bekender den treenige Gud som han findes i de Hellige Skrifter og bekendes i de Økumeniske Trosbekendelser. LCL og DEM
bekræfter deres forpligtelse til at forene sig med andre trosbaserede institutioner ved at dele Guds rige
nåde og kærlighed.
Som lemmer på økumeniske legemer, er vi i et fællesskab der deler og vidner om Kristi kærlighed og bekræfter vores kald og forpligtelse til enhed i troen. Vi er kaldet til at deltage i det tydelige bibelske vidnesbyrd for at kalde på forandringer i praksisser og strukturer der er uretfærdige.
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Derfor har LCL og DEM følgende fælles værdier:





4.

Tro, gensidighed og forbundethed i bøn og deling af byrder.
Udfordre hinanden til frimodigt at sige sandheden i kærlighed i kommunikationen idet vi erkender at vi
begge tjener den samme Herre.
Ydmyghed idet vi ved at vi hver især bidrager til partnerskabet med gaver som vi har fået gratis af Gud.
Vi er kaldet til at bevare enheden med fredens bånd, uden hensyn til de aktiviteter vi beskæftiger os
med hver for sig eller sammen som partnere.

RELATIONER MED ANDRE PARTNERE

Som lemmer på Kristi legeme, indgår LCL og DEM i adskillige partnerskaber og arbejder sammen med disse
partnere for at udføre Guds mission. DEM og LCL vil stræbe efter at justere deres partnerskaber, således at
aktiviteter mellem partnerne bliver mest effektive, og ressourcer og ideer bliver delt frit. DEM og LCL vil frit
dele rapporter og forslag med andre partnere.
DEM og LCL glæder sig over de gaver og evner som andre partnere har at bringe til Guds mission.

5.

FOKUSOMRÅDER FOR PARTNERSKABET

5.1.
Åndelig udvikling
DEM vil støtte LCL i dennes indsats for teologisk uddannelse på forskellige niveauer, såvel som åndelig udvikling på menighedsniveau. DEM vil også opmuntre udviklingen af afrikansk teologi blandt præster og
evangelister og facilitere samtale om teologi på tværs af grænser.
På samme måde vil LCL støtte DEM i dennes indsats for at engagere danske menigheder i Guds mission og
vil gennem DEM opmuntre danskere til at deltage i kirkens fulde liv.
Da vi forholder os til den samme Gud fra forskellige kontekster, kan DEM og LCL støtte og inspirere hinanden ved at vise forskellige aspekter af at leve et liv i Kristus.
5.2.
Organisationsudvikling
Kapacitetsopbygning til personale og institutioner er en del af alle aktiviteter i LCL og DEM. Denne organisationsudviklingsproces sigter mod at opnå bedre sammenhæng, bedre strukturer for ansvarlighed og stærkere ledelse i almindelighed. Ved at styrke kapaciteten og evnerne hos folk i kirken, søger vi desuden at
sætte dem fri til at arbejde mere kompetent i Guds mission.
DEM vil støtte LCLs fortsatte bestræbelser inden for organisationsudvikling da det er afgørende for kirkens
selvunderhold på langt sigt. Alle aktiviteter bør indeholde et element af kapacitetsopbygning.
DEM og LCL vil støtte hinanden i den vedvarende organisationsudvikling ved at give ærlig feedback på systemer og procedurer der kunne forbedres.
5.3.
Diakoni
I anerkendelse af kaldet fra vores Herre om at drage omsorg for det hele menneske, arbejder DEM og LCL
holistisk i mission og søger at fremme Guds rige på Jorden.
Kirken er kaldet til diakoni for at tage sig af de fattige og lidende. De diakonale aktiviteter er forskellige i
Danmark og Liberia, og hver partner har et særligt ansvar i den henseende. LCL arbejder inden for sundheds- og uddannelsesområderne. DEM ønsker at støtte dette arbejde i LCL, både gennem menigheder og
gennem større projekttilskud. Intet diakonalt arbejde kan være effektivt uden lokale kristnes engagement,
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og DEM læner sig derfor op ad LCL menigheder når det gælder at udføre pligten fra Kristus om at drage
omsorg for de syge og nødlidende.
6.

MÅDER AT ARBEJDE SAMMEN PÅ

Partnerskabet mellem LCL og DEM kommer til udtryk på adskillige måder:
6.1.
Udveksling af personale
Udveksling af menneskelige ressourcer styrker partnerskabet. Kort- og langvarig personalestøtte er meget
vigtig og bør have fokus på styrkelse og uddannelse; gensidige besøg bør fastholdes og styrkes da disse
forstærker partnerskabet.
DEM kan sende kort- eller langtidsmissionærer som svar på et kald fra LCL, og LCL kan gøre det samme til
Danmark.
DEM og LCL vil samarbejde om at finde muligheder for at danskere kan blive volontører eller praktikanter i
Liberia i en kort periode. Dette er et middel til at give kirken i Danmark inspiration og viden om situationen
i Liberia. På samme måde kan LCL sørge for liberianske præster/missionærer som kan stille deres tjeneste
frivilligt til rådighed for kirken i Danmark som svar på et kald fra DEM.
LCL og DEM vil desuden etablere venskabsmenigheder mellem Danmark og Liberia som kan udveksle unge
og præster og andre kirkemedarbejdere fra relevante arbejdsgrene.
Al udstationering af personale skal ske med fælles godkendelse af det udstationerede personale.
6.2.
Økonomisk støtte
DEM er i stand til at yde LCL økonomisk støtte til visse aktiviteter. Proceduren for at søge om økonomisk
støtte og for økonomisk rapportering beskrives i bilag fire. LCL vil anvende den økonomiske støtte på en
gennemskuelig måde for at fremme arbejdet i Guds mission.
Midlerne til den økonomiske støtte kommer fra DEMs venner i Danmark. For at rejse pengene, er det vigtigt at LCL leverer rettidige og præcise informationer om det aktuelle arbejde som DEM støtter.
6.3.
Projekttilskud
Til store projekter kan DEM søge assistance fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U), som får
offentlige midler. For at sikre god koordinering og samarbejde, bør udarbejdelsen af projektforslag og budget ske med input fra begge organisationer. Ansøgning og monitoring skal følge DMR-Us administrative
politik.
DMR-U personale repræsenterer DEM under besøg hos LCL og aflægger rapport om deres besøg til DEMs
sekretær for international mission.
Projekttilskud skal rettes ind efter DEMs og LCLs overordnede strategier.
Både DEM og LCL bør diskutere medregning af administrative omkostninger som en budgetpost i projektforslagets budget.
7.

FORA FOR KONSULTATION

7.1.
Partners in Mission Meeting
Til det årlige Partners in Mission Meeting inviterer LCL alle sine traditionelle partnere til at diskutere og
koordinere sager af fælles interesse. Dette forum bruges til at sørge for bredere koordinering og samarbejde mellem partnerne for at undgå overlapning i aktiviteter og fremme gennemskuelighed, ansvarlighed,
deltagelse og enhed i partnerskabet.
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7.2.
Regelmæssig gennemgang af Partnerskabsaftale
LCLs generalsekretær, DEMs sekretær for international mission og eventuelle andre relevante interessenter
vil mødes en gang om året i Liberia eller Danmark for at diskutere det aktuelle arbejde og lave en årlig arbejdsplan for partnerskabet. Ændringer i nærværende aftale kan dog foreslås af begge parter forud for den
årlige gennemgang og skal træde i kraft fra den aftalte dato.
8.

BILAG TIL PARTNERSKABSAFTALEN

Partnerskabsaftalen ledsages af følgende bilag som uafhængigt kan opdateres løbende af repræsentanter
for DEM og LCL efter indbyrdes aftale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Præsentation af DEM og LCL
Årlig arbejdsplan for partnerskabet
Projektresumeer for DMR-U projekter
Bestemmelser vedrørende økonomi
Retningslinjer for personale
Retningslinjer for ejendomsforvaltning
Kommunikationslinjer mellem LCL og DEM

UNDERSKRIVERE
Nærværende partnerskabsaftale underskrives i fire eksemplarer, med to eksemplarer til hver af parterne.
Aftalen mellem Den lutherske Kirke i Liberia og Dansk Ethioper Mission blev godkendt på LCLs hovedbestyrelsesmøde den 20. – 21. september 2013 i Monrovia, Liberia, og på DEMs bestyrelsesmøde den 24. oktober 2013 i Aarhus, Danmark.

Underskrevet den 26. november 2013:
For Den lutherske Kirke i Liberia

For Dansk Ethioper Mission

__________________________________
Biskop D. Jensen Seyekulo
Formand for LCLs hovedbestyrelse

_________________________________
Pastor Per Rasmussen
Formand for DEMs bestyrelse

__________________________________
Fru Naomi Ford-Wilson
Generalsekretær, LCL

___________________________________
Pastor Finn Hougaard
DEM-koordinator
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