
  
 
 

Etiopien 

 Varig fred i Etiopien og forsoning 
mellem de stridende parter. 

 Missionærernes trivsel under undta-
gelsestilstand og optøjer. 

 Promissios partnerskab med 
Mekane Yesus Kirken. 

 
Sprogskolen og det teologiske  
seminarium i Addis Ababa 

 Den nye præsident på seminariet, 
Dr. Bruk Ayele. 

 Visdom til alle de involverede parter 
i sprogskolens langstrakte forsøg på 
at få et stykke jord, de kan bygge et 
nyt center på. 

 
 
Medarbejdere: 
 
Berit Østby og Mehret-Ab  
Bereke Beraki, sprogundervisning og 
bibliotekar, Etiopien. 

 

Tine og Anders’ sidste tid i landet 

 At Tine og Anders må få afsluttet de-
res opgaver på bedste vis. 

 Familien Møbergs hjemvenden og 
fremtid i Danmark. 

 Tines arbejde på Nordic Medical Cen-
tre. 

 
Win Souls for God i Etiopien 

 De mange gadebørn og unge pro-
stituerede og indsatsen for at hjælpe 
dem. 

 
PromissioYouth 

 At PromissioYouth må være lydhør 
over for, hvad Guds planer er for dan-
ske unge. 

 At deltagerne på ungdomsrejsen 
Tselot i januar oplever helt nye fa-
cetter af Jesus. 

 At PromissioYouth må være med til at 
opmuntre unge til et liv i mission. 

 

Medarbejdere: 

 

 

Line Nissen, 
markedsførings- 
og 
sekretariats-
koordinator 

 

 
 

Den evangelisk  
lutherske kirke i Botswana 

 Forsoning og enhed i kirken. 

 Afklaring af Promissios partnerskab 
med kirken. 

 

Nyt land 

 For processen med at udarbejde 
grundlaget for at starte arbejde i et 
nyt land. 

 
 
Medarbejdere: 

 

Lotte Birch Carlsen, 
netværks-

koordinator. 

 

 

 

Nanna Rindom 
Vad, studenter- 
medarbejder,    
mødesekretariat. 

 

 

 
 

Hvilket nyt land skal Promissio starte arbejde i? 



 

 
 
 
Den lutherske kirke i Liberia 

 Godt samarbejde i den lutherske kir-
kes skolesekretariat. 

 Den lutherske kirkes skoler - især ud-
dannelse og efteruddannelse af lære-
re og udviklingen af sunde, stærke 
skoler. 

 Bispevalg i den lutherske kirke i april 
2017. 

 Et fredfyldt og retfærdigt præsident-
valg i Liberia i 2017. 

 Kirkens aids-program og indsatsen for 
at hjælpe de syge og svage. 

 
Kald nye udsendinge til Liberia 

 Teologisk underviser til kirken. 

 Praktikanter til kirkens skolesystem. 
 
 
Medarbejdere: 

 

 

Inge Jørgensen, volon-
tør i den lutherske 
kirkes skolesekretari-
at, Liberia (sep.-dec.) 

 

 

Ingrid Smidt, 
 missionær i den 
lutherske kirkes  

skolesekretariat, 
Liberia 

 

 

 
 
 
Den lutherske kirke i Guinea 

 Kirkens ledelse og medarbejdere. 

 Ebola-frit Guinea - og at land, folk og 
kirke må komme godt på fode igen 
efter epidemien.  

 Kirkens forkyndelse og plantning af  
nye menigheder. 

 Kirkens aids-program. 
 
 
Promissio 

 Bestyrelsen og  
landsudvalget. 

 At fritidsforkynderne må få, hvad de 
har brug for, og at tilhørerne får et 
møde med Jesus. 

 De frivillige i genbrugsbutikkerne. 

 Missionsfælleskaberne, som samarbej-
der med Promissio - og at flere fælles-
skaber må tage imod invitationen til 
samarbejde. 

 Nødvendige pengegaver til arbejdet. 
 
 
Medarbejdere: 

 

 

 

Frede Ruby          
Østergård,                      
generalsekretær 
 
 

 
 

 
 
 
Mekane Yesus Kirken  
i Etiopien 

 Kirkens ledelse og medarbejdere. 

 Arbejdet blandt kirkens unge i     
hovedstaden. 

 Udfordringen ved at være kirke og 
nå mennesker i en millionby. 

 Indsatsen for at hjælpe de syge              
og svage. 

 At evangeliet må nå Addis Ababas 
nye bydele. 

 
 
 
Medarbejdere: 

Tine og Anders Møberg,  
sundhedsarbejde og  
ungdomsarbejde, Etiopien. 

Børn: Liv, Ruben, Vicki Bjørk og Storm. 

 

 
 
 
 
Mekane Yesus Kirkens  
Wabe Batu Synode, Etiopien 

 Synodens evangeliserende arbejde 
blandt muslimer. 

 Uddannelse af evangelister på bibel-
skolerne i Dodola og Worqa - på flere 
sprog. 

 Promissios partnerskab med syno-
den. 

 Indsatsen mod skadelige traditionelle 
skikke og bedre vilkår for kvinder. 

 
Nye missionærer 

 At flere må høre kaldet til at rejse ud 
som missionærer. 

 
Christian Culture Travellers 

 De to Christian Culture Travellers i 
Addis Ababa 

 
 
Medarbejdere: 
 

 
David Kristoffersen, 

ungdomsnetværker i 
PromissioYouth 

 
 
 
 

 

Jakob Swartz,        
sekretær for interna-
tionalmission 
P.t. på barsel. 


