
Menighetsprosjektet

Mamma Maggies arbeid  
  blant kopterne i Kairo

STEFANUS- 
    barna 

•	 kunnskap	om	kristnes	situasjon	i	andre	
deler	av	verden

•	 være	med	på	å	gi	fattige	kristne	i	Kairo	
en	erfaring	av	at	de	ikke	står	alene

•	 informasjon	om	Mamma	Maggies	arbeid	
et	par	ganger	pr.	år

•	 jevnlig	forbønnsemner	til	gudstjenesten

En Stefanus-menighet får:

Interessert i å bli Stefanus-menighet?
Ta kontakt på tlf. 23 40 88 00 eller send 
en e-post til post@stefanus.no.  
Vår kontakt er Hilde Skaar Vollebæk.

Bli en  
Stefanus-menighet!

sammen for de forfulgte

stefanus
   alliansen

Stefanusalliansen      
 Besøksadresse:	Trondheimsvn.	137,	0570	Oslo
	 Postadresse:	P.b. 6603 Rodeløkka, 0502 OSLO
 Tlf.: 23 40 88 00 
 e-post: post@stefanus.no   www.stefanus.no
 Gavekonto: 3000 14 57922
   

Fakta om Stefanusalliansen 
 - Stiftet i 1967 under navnet Misjon bak jernteppet
 - Fra 1990-2011 var navnet Norsk Misjon i Øst
 - Prosjektbasert støtte i mange ulike land
 - Utgir bladet Magasinet Stefanus 7 ganger pr. år
 - Gen.sekr. Bjørn A Wegge

 Les	mer	på	www.stefanus.no

sammen for de forfulgte

stefanus
   alliansen

- gi barna i ”Søppelbyen”  
  en god start! 
- bring håp til et  
  undertrykt folk!



Det bor omkring 70 mill. innbyggere i Egypt, 
og ca. 10 mill. av disse er kristne. De fleste 
rkristne egner seg som koptere. Mange er utsatt 
for omfattende diskriminering i det egyptiske 
samfunnet. 

Hovedproblemer: 
•	 De kristne har ikke fulle kulturelle, sosiale, 

religiøse og politiske rettigheter, men lever 
som en underklasse i sitt eget samfunn. 
Kopterne utsettes for et stort press til å 
forlate sin tro og kultur.

•	 Muslimer som går over til kristen tro,  kan 
møte brutal forfølgelse både fra familie, 
omgivelser og det offentlige. 

•	 Kristne i Egypt forlater landet i tusentall 
hvert år og søker ny fremtid i Vesten. Dette 
fører til en utarming av det kristne nærvær i 
Egypt og Midtøsten.

•	 Kopterne utgjør hoveddelen av Egypts aller 
fattigste. Muligheten for et bedre liv er 
svært vanskelig.

Mamma Maggie
er kalt Egypts svar på Mor Teresa. Hun er en 
kristen koptisk kvinne som siden 1989 har viet 
sitt liv til fattige kristne i Kairo. Hun startet 
alene. Nå driver hun et omfattende hjelpe-
arbeid blant  
de fattigste  
i Kairo.

Å være kristen i Egypt

STEFANUS-BARNA
Undertrykkelse gjennom lange tider har ført til at mange 
koptere har søppel som eneste inntektskilde. De er overlatt 
til et liv av søppel og i søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet gir 
Mamma Maggie håp og hjelp til de fattigste barna i Kairos 
søppelbyer. 

Mamma Maggies hjelpearbeid, Stephen’s Children, omfatter 
ca. 1.500 medarbeidere, 76 barnehager, ukentlig besøk i mer 
enn 26.000 familier, leirarbeid, yrkesopplæring, lederutvikling 
mm. Det er et solid evangelikalt og diakonalt arbeid som syn-
liggjør Jesu kjærlighet, nært og konkret.

Barnehage, skole, yrkesopplæring, helsetilbud, mødregrupper, 
hjembesøk - det er noen av tilbudene Mamma Maggie kan gi  

gjennom arbeidet til Stephen’s Children.


