
  Noen glimt fra den verdensvide kirken, der alle strever med korona-pandemien 
 
 
 
Mekane Yesus-kirken i 
Etiopia driver 
informasjons-
kampanjer om 
pandemien.  
Frivillige har distribuert 
plakater, bannere og 
møtt lokalbefolkningen 
vest i landet. 
 
Foto: EECMY`s 
facebookside 

 
 

 
 
Fra skolen til den 
lutherske kirken i 
Ramallah i Palestina. 
Lærer Vienna Abdel 
Rauf El-Roof El-Deek 
underviser om smitte-
beredskap.  
Den lutherske kirken i 
Jordan og Det hellige 
land har mistet store 
inntekter det siste året 
på grunn av 
nedstegning. 
 
Foto: ELCJHL`s 
facebookside 
 

 
 

 
 
 
Presten Steph Dodge 
innstifter nattverden 
under en friluftsmesse 
I Glendale United 
Methodist Church i 
Nashville, USA. 
 
Foto: Mike DuBose, 
UM News. 
 

  



 
 
Pastor Randrianiririana 
Dieu Donnè preker i 
kirken i Betesda 
Ambohibao på 
Madagaskar. 
 
Foto fra den lutherske 
kirkens facebookside 

 
 

 
 
 
I Ecuador driver 
evangeliske kirker 
Tamboskolen (Mushuk 
Kawsay). Det har ikke 
vært ordinær 
undervisning på flere 
måneder. Mye 
undervisning skjer 
digitalt, og lærerne 
besøker elevene 
hjemme. 
 
Foto: Skolens 
facebookside 

 
 
 
 
 
Biskop Lloyd Allen i 
den episkopale kirke I 
Honduras går nedover 
gaten i La Lima. Landet 
ble rammet av flom og 
jordskred i november. 
Kirken driver 
nødhjelpsarbeid for å 
hjelpe de som er 
rammet.  
 
Foto: Sean Hawkey 
 
 

 
 



 
 
 
 
Etiopia har over 80 
forskjellige språk, flere 
av dem er ikke 
skriftspråk. NMS 
jobber med 
minoritetsspråk. Mao-
informantene Olana og 
Milki jobber med den 
første ordboka på 
morsmålet deres. 
 
Foto: NMS 

 
 

 
Pave Frans i samtale 
med den økumeniske 
patriark Bartolomeus 
(okt. 2020). 
 
- Pandemien har ført til 
«nestekjærlighets-
økumenikk», har pave 
Frans sagt om den 
store felleskirkelige 
innsatsen som gjøres 
av kirkene for å hjelpe 
de som er rammet.  
 
Foto: CNS photo/Paul 
Haring 

 
 

 
 
 
 
En kvinne kneler i bønn 
i Santa Terezinha- 
kirken i Porto Alegre, 
Brasil. 
 
Foto: Marcelo 
Schneider/WCC 

 
 



 
 
En økumenisk 
aksjonsgruppe i 
Storbritannia 
arrangerte marsj for å 
få fortgang i 
klimapolitikken.  
Tidligere erkebiskop 
Rev. Dr Rowan 
Williams deltok blant 
annet. 
 
Foto: Sean Hawkey / 
WCC 

 
 

 
Nepal melder om 2000 
døde av pandemien. 
Bildet viser militært 
personell som bærer 
bort døde kropper på 
et krematorium i 
Kathmandu. 
 
HimalPartner, 
Normisjon og 
Misjonsalliansen har 
arbeid i Nepal. 
 
Foto: 
NikkeiAsia/Reuters 

 
 

 
 
 
Allerede 31. desember 
begynte vaksineringen 
mot koronaviruset på 
Augusta Victoria-
sykehuset i Jerusalem. 
De vaksinerer nå 300 
personer pr dag.  
Sykehuset drives av 
Lutherske 
Verdensforbund. 
 
Foto: LWF/ E.Shaheen 

 
 


