Kjære forbedere!

Algerie er republikk, og det største landet i Afrika, men 4/5 er ørken, og både bosetting og
økonomisk liv er konsentrert til den nordlige kyst- og fjellsonen. Hovedstaden er Alger.
Arabisk og tamazigh er offisielle språk, og fransk er utbredt, unge behersker også engelsk.
Fransk koloni fra 1830 – 1932. Det har vært problemer fra 1991 – 2000 da det
fundamentalistiske partiet FIS (Den Islamske Frelsesfronten) har vært i konflikt med staten.
100.000 mennesker har dødd i denne konflikten. Landet hadde en unntakstilstand som tok
slutt i 2011, men fortsatt er det innskrenkninger i ytrings- og organisasjonsfriheten. Folketallet
er nesten 34 millioner, 99 % er sunnimuslimer, og 1 % er kristne og jøder. 70 % er arabere, 30
% berbere. Befolkningstilveksten er stor, 28 % er under 15 år, 46 % er under 25 år. I 2006 var
27 % av befolkningen over 15 år analfabeter. Landet har 26 universiteter, og all offentlig
utdanning er gratis.
Landet er helt avhengig av sin oljeproduksjon som i stor grad foregår i Sahara. Landet er en
av verdens ledende eksportører av olje og gass, men har også rike forekomster av andre
mineraler. En av landets største økonomiske utfordringer er en høy arbeidsledighet

Fra vår landskontakt hadde vi tidligere følgende:
•

Frelse for vårt land

•

Be om at Guds ord finner aksept og positiv respons i vårt land

•

Be om at Gud vil reise flere tjenere for sitt rike i Algerie

•

Be for sikkerheten til kirken

•

Be om at ånden av islam slipper taket i vårt land

•

Be for regjeringen og økonomien

Siste bønnebegjær er bare et par dager gammelt:
Here are few requests for Alg that I got via viber:
1- Pray for W**** who is facing a lot of persecution. She got baptized recently & when she
got home she was beaten severely & not allowed to go out.
2- This week there will be the 7th retreat this summer. It will be special for the youth. Pray for
the leaders & participants of the camp.
3- pray that the Lord lead us to fulfill His plan in planting a church in every area & town in
our country.
4- Pray that the Lord opens a door to send a new apostle to the east of the country.
5- There are 3 buildings that belonged to the church during the French occupation; in Oran,
Mustghanem & Constantine. Pray that the Lord makes a way for us to get them back.

I tillegg kan vi huske på bønnebegjærene som kom fram på bønnedagen på Arlanda i mai:
-

Å nå ut til 10 nye folkegrupper, og få strategier for å nå disse.
Å investere i nye arbeidere, som igjen kan investere i andreslik at Guds herlighet kan
dekke landet.

