
Velkommen til Egedal Kirke  
Egedalsvej 3 
2980 Kokkedal

SAT-7 er en satellit-kanal, hvor arabere 
producerer og sender tv til Mellemøsten 
og Nordafrika. Udsendelserne kan også 
modtages i Danmark og resten af Europa.

 
Missionsprojekt 2017                               Hvad er SAT-7 ?

        Helsingørs stiftsudvalg for Ydre Mission   
“Vi er sammen om at høre  
budskabet om Jesus Kristus”

  Søndag den 10. september 2017  
  kl. 10:30 - 15:00

      

Er der håb for Mellemøsten?
Krig, undertrykkelse og flugt er en realitet for hundredetusindevis af 
mennesker i det konfliktramte Mellemøsten. Siden Anden Verden-
skrig har der ikke været så mange flygtninge i verden, som der er 
nu. Mange af dem er fra Syrien, Afghanistan og Irak, og netop i de 
områder arbejder SAT-7 med at sprede håb. De støtter de kristne 
minoriteter og arbejde på en bedre fremtid gennem kristent tv og 
skoleprogrammer.

Mette og Claus Swartz Andersen 
er udsendt af Mission Afrika til SAT-7, 
der har hovedkvarter på Cypern.  
Her arbejder de med kommunikation  
og netværksarbejde. De kommer og  
fortæller om Mellemøstens udfordringer,  
og om SAT-7s arbejde for at styrke de  
glemte og trængte kristne minoriteter i  
regionen og indsatsen for at give det  
muslimske samfund et indblik i kristentroen.
Så tag med, hvis du vil blive klogere på en verdensdel i flammer, 
vor særligt kristendommen oplever et voldsomt pres – men hvor 
der også spirer et håb.

 



DAGENS PROGRAM

Kl. 10:30    Højmesse i Egedal Kirke v/ provst  
                 Hans-Henrik Nissen Fredensborg Provsti
 
Kl. 12:00    Kirkefrokost. Pris kr. 50,00            
                 Tilmelding til kordegnekontoret i Egedal Kirke
                 på mail: karlebo.sogn@km.dk
                 senest søndag den 3. september 2017
 
Kl. 13:00    Foredrag: ”Er der håb for Mellemøsten?”
                v/ Mette og Claus Swartz Andersen

Kl. 15:00    Afslutning ved Henrik Jul Petersen
                         

         

             Indsamling i kirke og menighedssal
            til fordel for Mission Aviation Fellowship

Yderligere information om  
Helsingørs stiftsudvalg for Ydre Mission:  

  v/ formanden Henrik Jul Petersen tlf. 2791 8683

Gaver til missionsprojekt 2017 bedes sendt til 

Mission Afrikas konto i Jyske Bank  
Reg.nr.: 5061 Kontonr.: 1060018 

Girokonto (+01) 640 7293  
Oplys navn, adresse samt CPR-nummer,  

hvis der ønskes skattefradrag for indbetalingen

 Indsamling i kirken og menighedssal  
til fordel for Mission Afrika

  
.       Stiftsudvalget for Ydre Mission i Helsingør Stift 

har siden 1975 haft som sin fornemste opgave at vække 
interesse for ydre mission og påpege de folkekirkelige  
menigheders forpligtigelse til at være i mission

Mellem ti og tolv millioner mennesker ser regelmæssigt SAT-7. 
Kanalen sender døgnet rundt på fem kanaler på hovedsprogene 
arabisk, farsi og tyrkisk. Udsendelserne produceres primært i  
SAT-7′s egne studier i Egypten, Libanon, Tyrkiet og på Cypern. 
Mange programmer sendes ”live” så det kristne, arabiske mindre-
tal kan have en helt aktuel stemme i en meget omskiftelig situa-
tion, hvor seere kan ringe ind og medvirke i diskussioner.  
Stationen modtager cirka 100.000 seerhenvendelser om året.

SAT-7´s Studier


