
DATOER 

Torsdag 29  juni 2017: 
Seneste tilmelding. 

Lørdag 16  september kl  10.00 - 17.00: 
Informationsdag i Aarhus (obligatorisk). 

Fredag 27 oktober: 
Afrejse fra Danmark til Addis Ababa. 

Søndag 5  november: 
Ankomst i Danmark. 

Der kan forekomme ændringer i rejsetiderne 
(op til +/- 24 timer i hver ende)! 

Lørdag 18 november kl  10.00 - 17.00: 
Gensynsdag i Aarhus (obligatorisk). 

PRIS 
11.900 kr. inkl. flybillet, transport i Etiopien, kost og 
logi i Etiopien, deltagelse i og kost på informati-
onsdag og gensynsdag. 

Du skal selv sørge for og betale for rejseforsikring 
og vaccinationer, transport til informationsdagen 
og gensynsdagen samt transport til og fra lufthavn 
i Danmark. 

Beløbet for rejsen skal indbetales senest 5. juli 
2017. Mere om dette i rejsebrev til tilmeldte. 

Promissio forbeholder sig grundet situationen i 
Etiopien retten til at ændre i programmet, hvilket 
kan betyde en prisændring på ca. +700 kr. 

TILMELDING 
Bed om tilmeldingsformular hos netværkskoordi-
nator Lotte Birch Carlsen: lotte@promissio.dk, 
telefon 7356 1265 eller 2452 5021. Send din tilmel-
ding senest torsdag den 29. juni 2017. 

HUSK 
Tilmelding senest 
29  juni 2017 

 

STUDIEREJSE TIL 

ETIOPIEN 
2017 

 

27  oktober - 5  november 

+ - 



MEKANE YESUS 
KIRKEN I ETIOPIEN 
Mekane Yesus Kirken i Etiopien er en luthersk, ka-
rismatisk kirke, som oplever både vækst og smerte. 

Som en del af studierejsen vil vi følges med og de-
le liv med medlemmer af en menighed i Addis 
Ababa. Mødet med kirken og etiopiske kristne vil 
både udfordre og opmuntre dig åndeligt, og du vil 
tage ændret hjem til dit kristne fællesskab. Det er 
vores erfaring, at det personlige åndsliv inspireres, 
og at synet for den globale kirke og international 
mission styrkes efter en rejse som denne. 

Bibellæser-Ringen og Promissio tilbyder sammen 
en tur til Etiopien i efteråret 2017, fordi vi ønsker at 
formidle denne inspiration til danske kristne. Det 
vil ske ved, at vi rejser rundt i Etiopien sammen 
med etiopiske kristne, samt møder Promissios mis-
sionærer i Etiopien. 

FRA PROGRAMMET 
· Gudstjeneste, bibelundervisning og bibelstu-

diegrupper med etiopiere. 

· Kulturundervisning sammen med etiopiske 
kristne. 

· Besøg i etiopiske hjem. 

· Fire dages rundtur fra Addis Ababa til Dodola 
(Sydøstetiopien) og Langano med medlem-
mer fra en etiopisk menighed i Addis Ababa. 

· Indtryk fra Promissios missionærers arbejde 
og hverdag. 

· Turistshopping. 

Se udførligt program på promissio.dk eller 
blr.dk/studierejse 

PRAKTISK INFO 
Rejseledere 
Netværkskoordinator i Promissio 
Lotte Birch Carlsen. 
Tidligere missionær i Etiopien og rejseleder på 
mange lignende studierejser. 

Bibelinspirator i Bibellæser-Ringen 
Ingolf Henoch Pedersen. 

Besøgte Etiopien i 2005. 

Overnatning 
Standarden bliver ikke høj, men vi satser på ind-
kvartering på steder med rindende vand, alminde-
lige toiletter og med elektricitet det meste af tiden. 
Der bliver sandsynligvis brug for at flere end to 
personer ind i mellem må deles om badeværelser. 

Sidst i juni udsendes rejsebrev med mange prakti-
ske detaljer, så man kan forberede sig mere på 
rejsen. 

DELTAGERKRAV 
Du er fysisk og psykisk i almindelig god form.  
Du kan begå dig på engelsk og har lyst til at kom-
munikere en del med de etiopiske kristne, som vi 
skal følges med i Etiopien.  

Er du i tvivl om det er noget for dig, så ring og 
snak med Lotte Carlsen på 2452 5021 eller landsle-
der i Bibellæser-Ringen Lasse Iversen på 2625 
5788. 
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