
'Krisen i Den centralafrikanske Republik' 

Et aktuelt og spændende foredrag  

til sogneaften eller eftermiddagsmøde 
 

Den centralafrikanske Republik er et af verdens fattigste lande, men rigt 

på ressourcer, både i naturen og blandt mennesker. Efter et kup i marts 

sidste år er der opstået en tilstand af total lovløshed og landet er ved 

bryde sammen og er på randen til borgerkrig.  

Jeg fortæller om mine oplevelser fra mit arbejde som sygeplejerske i Den 

centralafrikanske Republik i 1990'erne, og kommer med mit bud på, 

hvordan det kan gå så galt og et perspektiv på vejen frem. 

Der er mulighed for at se 'gammeldags' lysbilleder  

Varighed 1-1½ time 

Honorar  3000 kr plus transport, eller efter lokal takst 

Udtalelse  
"Der er flere der har opfordret mig til at takke dig skriftlig, for det foredrag du holdt i Ældre Sagen Østerbro. 

Afdelingen har ikke så store erfaringer med at arrangere foredrag. Dog har vi bemærket at hvis 

foredragsholderen har et tydelig engagement, smitter det af på tilhørerne, og vi blev bestemt ikke skuffede. 

I foredraget om dine oplevelser som sygeplejerske i Den Centralafrikanske Republik formåede du at 

anskueliggøre de livsbetingelser borgerne havde og har... Din formidling af oplevelserne og indtryk, 

bevirkede at tilhørerne fik et gribende billede af arbejdsvilkårene som sygeplejerske. Men samtidig også et 

lille indtryk af,  hvilke faktuelle ting der har skabt den nuværende politiske situation. 

Venlig hilsen 

Torben Knud" 

 

Lene Skovmark 
Jeg er sygeplejerske og præst. Har  arbejdet otte år som sygeplejerske i Den 

Centralafrikanske Republik, udsendt af Sudanmissionen. Har været præst i 

Vestre Fængsel. Jeg er engageret i mødet med åndeligt søgende mennesker 

og underviser i meditation og kristen spiritualitet, forstået som livsnær 

kristendom. Jeg holder foredrag og kurser i kirker, foreninger og på 

aftenskoler. Jeg er optaget af religionsdialog og har været på studieophold og 

undervist i Sydindien og Myanmar.   www.aabentland.dk 

 

Lene Skovmark 

Tlf. 2836 1176 

Mail: lene.skovmark@mail.dk  

www.aabentland.dk  
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