Danmission inviterer til
udsendelsesgudstjeneste for

Line Stange
Ramsdal
Du inviteres hermed til udsendelsesgudstjeneste for Line Stange Ramsdal, der d. 1. juli udsendes til
Beirut, Libanon som regionsrepræsentant for Danmissions arbejde i Mellemøsten og Nordafrika.

•

Brorsons Kirke, Rantzausgade 49
2200 København n.

•

Søndag d. 6. maj 2018 kl. 10.30

31-årige Line Stange Ramsdal lærte tidligt Mellemøsten at
kende. Sammen med sine forældre, den tidligere Brorson
Kirke-præst Per Ramsdal og Kirsten Stange Ramsdal, der i
90’erne var ansat på Danmission Mødestedet, har hun både
på dansk grund og på familiens mange rejser til Mellemøsten
været omgivet af mennesker med forskellig kultur og religion. Line Ramsdal har senere selv boet i Saudi-Arabien, hun er
kandidat i Mellemøststudier og har siden 2015 været Danmissions fagkonsulent for projekter i Mellemøsten med kontor i
Hellerup.
Men nu flytter hun altså ned, hvor det hele sker. Tæt på de politiske udviklinger, kulturelle spørgsmål og samfundsmæssige anliggender i regionen. Det er bl.a. udfoldelsen af en række
EU-finansierede projekter i regionen, der kommer til at ligge på
Line Ramsdals nye skrivebord i Beirut.
Udsendelsen er en del af den rytmiske højmesse Bøn & Brunch
ved børne- og ungdomspræst Nicolaj Stubbe Hørlyck. Danmissions formand Peter Fischer-Møller står for selve udsendelsen. Efterfølgende er der mulighed for at deltage i brunch med
menigheden.
Danmission håber, at du har lyst til og mulighed for at deltage i
denne festlige begivenhed, så vi i fællesskab kan ønske Guds velsignelse over Lines nært forestående tilværelse i Libanon.
Danmission er en selvstændig organisation forankret i folkekirken. Vores mission er at
styrke den globale kirke, skabe fred og forståelse gennem dialog og bekæmpe fattigdom for
mennesker i Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark. Danmissions historie går tilbage til 1821.
Vi har i dag 55 ansatte, flere end 8.000 engagerede frivillige over hele landet samt en årlig
omsætning på 67 millioner kroner. Arbejdet støttes af staten og drives hovedsagligt
for privat indsamlede midler og overskud fra Danmissions genbrugsbutikker.

