
 
 

 

 

Hold din studieorlov som gæst hos en af Danmissions partnere i Cambodja, Indien, 
Libanon, Tanzania eller Madagaskar. Få inspiration ved at møde kristne under andre 
vilkår. Følg præstens dagligdag og vær med ved præsteuddannelse og få og giv sparring.  

 Studierejse med gensidig inspiration og undervisning på teologiske 
uddannelsessteder, universiteter eller bibelskoler 

 Studierejse med besøg hos partnerkirker, hvor man kan følge en præst i det daglige 
arbejde og få indblik i kirkens liv og udfordringer.   

 En kombination af begge.  

For ikke at skuffe vores partnere, hvis der ikke kommer en volontør, har vi ikke stående 
volontør-opgaver. Men vi har mange muligheder og beskriver herunder nogle af dem. 
Kontakt os, så vi kan tale om, hvad der passer til dig. 

 

 I Cambodja har vi netop i efteråret 2016 haft en dansk præst på studieorlov 
i tre måneder. Han boede det meste af tiden i en lille landsby i nærheden af Prey Lang 
skoven (som er truet af ulovlig skovhugst).. Én af hans opgaver var at undervise både 
kirkefolk og skovaktivister i engelsk, bl.a. for at skabe en sammenhæng. Kirken og stedet 
var nok for lille til mange af de aktiviteter, som var planlagt på forhånd. Præsten og 
Danmission ser dog stadig muligheder i området, men belært af erfaringen vil det blive i 
en lidt større by og kirke.   

Vi havde i 2014 en teologistuderende i praktik et semester, og han var tilknyttet CLO, 
Continuing Learning Organisation (Efteruddannelse for præster og kirkelige 
medarbejdere) i Phnom Penh. Undervejs havde han flere korte ophold hos ALC, 
Abundant Life Church i Preah Sdach, en kirke som tilbage i halvfemserne er startet af 
danske missionærer. Kombinationen af hovedstad og provins, en organisation der 
arbejder på landsplan og en kirke på landet virkede udmærket.   

Den bedste årstid er helt klart tørtiden fra november til marts, især for dem der tager til 
provinsen og dermed undgår plørede/ufremkommelige veje. Men andre tidspunkter er 
også mulige, især hvis opgaverne ligger hos vores partnere i Phnom Penh. 

 

 særligt fokus på religionsteologi og religionsmøde. Gode muligheder for 
dialogarbejde og ophold i Quo Vadis. Quo Vadis er den lutherske kirkes og Danmissions 
dialogcenter i byen Tiruvannamalai sydvest for Chennai, hvor der er et rigt spirituelt liv 
med mange ashrams.  Desuden er der også mulighed for at arbejde i en lokal menighed 



 
 

 

evt. sammen med lokal præst i ALC (Arcot Lutheran Church). Evt. en kombination af både 
Quo Vadis og menighedsarbejde.  

 

 – NEST – Near East School of Theology. Her undervises både teologer og 
lægfolk, og der vil være mulighed for at fordybe sig i den akademiske dialog mellem 
islam og kristendom. Desuden har Danmission tæt kontakt med den presbyterianske 
kirke i Libanon og Syrien, som gerne modtager besøg 

 – Den lutherske kirke i Tanzania (ELCT) har flere uddannelsesinstitutioner, 
hvor der er mulighed for at bidrage til undervisningen. Desuden kan man besøge kirken 
og følge en præsts dagligdag. Vi har især partnere i den nordlige og vestlige del af 
Tanzania (Karagwe, Bukoba og Mwanza), men der kunne også være muligheder på 
Zanzibar, hvor Danmission arbejder med dialog med muslimer i dialogcenteret Zanzic. 

 – Man siger, at den gassiske lutherske kirke er den hurtigst voksende 
lutherske kirke i verden. Besøg hos kirken og undervisning på det lutherske teologiske 
fakultet SALT. Her er en kirke med et aktivt diakonalt arbejde.  

 

: Et ophold i 2-3 måneder vil koste ca. 30.000 kr.  inkl. flybilletter, forsikringer, 
vaccinationer og ophold – afhængigt af tidspunkt og flypriser. 

 

:  

 Birgitte N. Warming, teamleder for netværk i Danmission, mail: bnw@danmission.dk, 
tlf. 41 999 315 

 Lene Martins, personalekonsulent hos Danmission, mail: lma@danmission.dk  tlf. 41 
999 307  
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