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Til præster og menighedsråd i Viborg Stift 
 
Båndet mellem Viborg Stift og Kristi Lutherske Kirke i Nigeria (LCCN) går langt tilbage. Da kirkens første 
biskop blev indsat i 1973, var det Biskop Johannes W. Jacobsen, der foretog bispevielsen. Og siden har der 
ved flere lignende lejligheder været repræsentanter fra Viborg Stift i Nigeria. Gennem årene er også mange 
missionærer og volontører blevet udsendt til Nigeria fra kirker i Viborg Stift. 

 
Derfor piner det os også ekstra meget at høre om de blodige angreb på kirkens medlemmer, som har 
fundet sted i juli måned. Omkring 380 personer er blevet slået ihjel, mange er sårede eller sendt på flugt, og 
flere hundrede hjem er blevet brændt ned eller plyndret. Det er nomadegrupper, der står bag angrebene, 
og der går rygter om, at angrebene sker i en alliance med den islamistiske terrorbevægelse Boko Haram. 
 
LCCN er i gang med at tilbyde mad, husly og omsorg til de mange mennesker, der er blevet ramt af 
tragedien. Kirken forsøger også at råbe regering og myndigheder op for at få sat en stopper for nye angreb. 
Stiftsudvalget for økumeni, mission og religionsmøde har drøftet situationen, og vi ønsker at opfordre 
kirkerne i Viborg Stift til at bakke op om vores kristne brødre og søstre i Nigeria. Konkret vil vi opfordre til: 
 

1. Bed for situationen i kirkebønnen på søndag – eller når det er muligt. 
Brug eventuelt denne formulering:  
”Vi beder for den alvorlige situation i det nordlige Nigeria. Vær du nær ved de mange mennesker, 
der har mistet familiemedlemmer, eller som er blevet drevet på flugt. Styrk du kirken i Nigeria til at 
kunne række ud med hjælp og omsorg. Skab du fred i det område, som lige nu er plaget af uro og 
konflikt. Og vis os, hvordan vi kan være til støtte og opmuntring for kirken i Nigeria.” 

 
2. Lav en særindsamling til kirkens nødhjælps- og genopbygningsarbejde. 

Organisationen Mission Afrika koordinerer en indsamling til nødhjælps- og genopbygningsarbejdet. 
Stiftsudvalget opfordrer til fx at lade en søndagskollekt eller en del af det kommende høstoffer gå 
til formålet. Penge kan sendes direkte til Mission Afrika via kontonummeret: 5061-1060018 (Jyske 
Bank) eller via MobilePay: 2488 1340. Mærk indbetalingen: ”Projekt 3019 – Nødhjælp.”  
Denne formulering kan eventuelt bruges som orientering om indsamlingen:  
”I dag vil indsamlingen gå til Kristi Lutherske Kirke i Nigeria, som Viborg Stift har haft et 
venskabsbånd til gennem mange år. I sommerens løb er 380 af kirkens medlemmer blevet slået 
ihjel, og mange er sendt på flugt på grund af angreb fra nomadegrupper. Organisationen Mission 
Afrika har iværksat en indsamling til fordel for nødhjælps- og genopbygningsarbejdet. Hvad der 
bliver lagt i kirkebøssen vil gå til denne indsats. Tak for enhver gave!” 

 
Læs mere om situationen på www.missionafrika.dk og i denne erklæring fra Det Lutherske 
Verdensforbund: https://www.lutheranworld.org/news/deep-concern-about-escalating-violence-nigeria. 
Spørgsmål kan rettes til stiftspræst Peter Fischer-Nielsen, e-mail: pfn@km.dk eller tlf. 2399 8840. 
 
Med venlig hilsen 

    
Peter Fischer-Nielsen    Henrik Stubkjær 
Stiftspræst for økumeni, mission og religionsmøde  Biskop over Viborg Stift 
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