
Vil I med på en spændende og lærerig rejse til Afrika 
Igennem ord, billeder og fordybelse i sanselige aktiviteter kan jeres børn lære om, erfare og opleve 

hvordan det er at være barn i Liberia, Afrika.  
 

 

Formål 

Formålet med besøget er at bringe lidt at den store forunderlige verden tættere på jeres børn og tænde en 
nysgerrighed på og en begyndende forståelse for andre mennesker ude i verden og at andre mennesker 
har levevilkår der er meget anderledes end vores. Vi vil rette blikket mod det Vestafrikanske land Liberia, 
særligt på de børn og voksne som bor der.  
 
Hvad skal der ske? 

Igennem en legende tilgang får børnene mulighed for at lære om og at fordybe sig i Liberia. 
Besøget vil være delt op i to dele.  

Den første del består af billeder, video og spændende fortællinger, personskildringer fra Liberia. Her får 

børnene bl.a. et indblik i, hvordan det er at være barn i Liberia, om menneskers værdi uanset hvor man 

kommer fra.  

I forlængelse af denne første del følger en anden del med workshops, hvor børnene selv er aktive og har 

mulighed for at prøve forskellige stationer. Fordybelse og læring igennem leg er kodeordene i den anden 

del af besøget. 

Med baggrund i pædagogiske og didaktiske overvejelser er de specifikke aktiviteter tilrettelagt med tanke 

på at invitere til leg og pirre nysgerrigheden hos flere forskellige typer af børn.  

Det praktiske 

Det er muligt at tilpasse besøget forskellige aldersgrupper og klassetrin fx fra de ældste børn i børnehaven, 

indskoling, SFO og til mellemtrin. 

Antallet af børn kan variere alt efter jeres mulighed/behov, dette aftales på forhånd. 

For at børnene får mest muligt ud af besøget og afhængig af antallet af børn, vil det være nødvendigt at 

der er et par af de sædvanlige voksne er til stede. Disse voksne må gerne hjælpe hvor der er behov fx med 

at holde ro under den første del, være behjælpelig rundt ved stationerne eller støtte de børn der måtte 

have brug for det. 

P.S. Promissio besøger også gerne ældre klassetrin/ungdomsklubber med et andet oplæg om Afrika.  

 

 

 



Koster det noget? 

Det er gratis at få besøg, vi beder kun om at få dækket vores kørepenge samt om en valgfri donation til 

arbejdet med at hjælpe forældreløse børn i Liberia. 

Det er muligt at inddrage børnene i donationen og engagere dem i en indsamling af penge. At gøre en 

forskel for børn ved en fælles indsats kan være rigtig sjovt … og vi vil gerne inspirere med en række ideer til 

sjove indsamlinger, gode råd og hjælper gerne folk til at opnå skattefradrag for donationerne. 

 

Hvad går vores penge til? 

Pengene går bl.a. til  

- At betale for skolegang til forældreløse børn 
- At forældreløse børn får en plejefamilie der kan tage sig af dem 
- At de allerfattigste plejefamilier får mad at spise  

 

Nedenfor er nogle eksemplerne på hvor langt pengene rækker lige nu. 

Lineal til matematikundervisning 6 kr. 

Kladdehæfte 7 kr. 

Blyanter 12 kr. 

Farvekridt 14 kr. 

Blyantspidser  14 kr. 

Limstift 15 kr. 

Matematik notesbog til grafer m.v.  55 kr. 

Sko til skoleuniformen 150 kr. 

Ordbog 100 kr. 

Lommeregner  100 kr. 

1 deltager på kursus i kvinder og børns rettigheder 
samt hjælp til selvhjælp 

190 kr. 

10 kg sæk med ris til uddeling blandt 
forældreløse børn. 
Sækken med ris holder familien der hjælper 
barnet mætte i én måned 

220 kr. 

Et ”skole-sæt” til 1 elev med bl.a. skoleuniform, 
strømper, taske og idrætstøj  

280 kr. 

Et sæt med skolesager bl.a. skriveredskaber, 
geometrisæt, lineal notesbøger, småbøger 

300 kr. 

 

(Se evt. lidt om hvad pengene bruges på her: https://www.youtube.com/watch?v=oxhWsLmrUr0) 

Hvem står bag besøget? 

Bag besøger står Liberia komiteen i Gjern og Promissio som i et nært samarbejde hjælper forældreløse 
børn til at komme i skole og at få omsorg i lokale plejefamilier.  

https://www.youtube.com/watch?v=oxhWsLmrUr0


Promissio (tidl. Dansk Ethiopier Mission) arbejder med mission med hjerte, mund og hænder ud fra en 
helhedsorienteret tilgang til mennesker.  Vi ser os selv som et fællesskab af kristne der varetager en del af 
kirkens globale missionsopgave og ansvar. Promissio vil gerne være en ressource for kirkernes liv, vækst og 
fornyelse - både i vores afrikanske samarbejdslande og i Danmark. Vores arbejde baserer sig på et 
folkekirkeligt grundlag ud fra den evangeliske lutherske tro og teologi.  
Vores indsamlinger overholder de indsamlingsetiske retningslinjer opstillet af ISOBRO, der er 

indsamlingsorganisationernes brancheorganisation.   

Læs mere her www.promissio.dk  

 

 

                  

http://www.promissio.dk/

