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Nyheder fra Albanien.
Da rigtig mange Y´s Men både privat, gennem klubberne og gennem
regionsprojekter i mange år har støttet den Lutherske Brødrekirke i Albanien, sender
jeg nedenstående.
Lokal præst.
En af den allerførste børneklubs medlemmer fra for 25 år siden Dena Grillo Fortuzi
er tæt på at have fuldført teologistudiet gennem et Luthersk fakultet i USA. Hun
forventes klar til ordination i foråret/sommeren 2019. Brødremenighedens Danske
Mission (BDM) har derfor ansat hende pr. 1. januar 2019 for foreløbig 5 år som
præst i kirken. BDM har garanteret hende en løn på 800 Euro pr. måned.
Dena har en universitetsuddannelse i sociale forhold og er p.t. ansat i det, der
minder om vores socialministerium. Sideløbende har hun læst teologi on line og er
rejst til USA for at aflægge prøver og eksaminer. I semesteret 2017 – 2018 blev hun
kåret som årets student ved universitetet, som i øvrigt betaler hendes uddannelse.
Dena har således de bedst tænkelige forudsætninger for at blive den kommende
præst og leder i kirken, hvor et generationsskifte efterhånden melder sig.
5 centre.
Dena bliver præst og leder for nu fem centre i Albanien, der alle er udstyret med
lokaler til gudstjenester, undervisning af og aktiviteter for børn, unge og kvinder. I to
af centrene findes der børnehaver med forældrebetaling af driften.
Lejr- og uddannelsescentret i byen Pogradec
Var det seneste regionsprojekt i Albanien. Centret er et smukt byggeri i en
naturskøn egn, hvor der har været 80 – 120 børn på lejr hver sommer. Desuden har
centret været hjemsted for en lang række kurser for ledere med instruktører fra
Danmark og Sverige. Centret har været en succes til gavn for kirken og de kristne
grupper i landet.

Kirkens ledelse oplyser, at man i dag har ca. 350 medlemmer, mens et ukendt antal
gennem de 25 år har været med i kirkens undervisning i kristendom, der har givet
baggrund for at finde eget ståsted i en af de andre kirker i landet, hvor bl.a.
ortodokse og katolske kirker gør et stort arbejde.
Y´s Men i Albanien.
Regionsrådet har vedtaget at arbejde for at oprette Y´s Men´s klubber i Albanien i
samarbejde med YMCA i landet og med Den Lutherske Brødrekirke. Dette bliver
ligeledes en af Denas opgaver.
Økonomisk støtte fra Danmark
Der er mulighed for, at Y´s Men´s klubber og evt. privatpersoner fortsat kan være
med i kontinuiteten i kirkens videre udvikling. BDM har oprettet en særlig konto
med skattefradragsret, hvortil indbetaling kan overføres mærket DENA. Konto nr.
0994 4672131928. Mobile pay 36945.
Det skal understreges, at denne henvendelse ikke på nogen måde må være en
konkurrence til regionsprojekterne, men alene er en opfølgning af de mange
aktiviteter klubberne gennem 25 år har ydet til projekter i Albanien, og hvor vi med
glæde kan konstatere, at arbejdet i samarbejdskirken har vist sig at være bæredygtig
i foreløbig ¼ århundrede.
Undertegnede står gerne til rådighed for evt. spørgsmål og yderlige oplysninger.
Med Y´s hilsen
Ankjær Toftgaard Poulsen
Tlf. 97593614 mobil 21795615
E mail: elseogankjaer@mail.dk

