
  
 
 
Mekane Yesus Kirken i 
Etiopien 

· Arbejdet med at føre kirkens strate-
giplan ud i livet. 

· Uddannelse af præster og ledere på 
kirkens teologiske institutioner. 

· Plantningen af nye menigheder, sær-
ligt i Addis Ababa. 

· Sprogskolens undervisning i sprog og 
kultur for udenlandske og etiopiske 
missionærer og engelskundervisning 
for teologistuderende. 

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

 
 

Benedikte Peder-
sen, sekretær og                   
sekretariats-
koordinator. 

 
Evangelisation og  
menighedsopbygning i Afrika 

· At mennesker får et livsforvandlende 
møde med Jesus Kristus – og solid 
oplæring i den kristne tro. 

· Mission blandt muslimer, særligt i 
Wabe Batu Synoden i Etiopien og i 
Guinea. 

· Lutheran Church of Liberias evangeli-
serende arbejde i Liberia. 

 
PromissioYouth 

· At særligt unge må blive inspireret til 
et liv i mission. 

· PromissioYouths arrangementer. 

 
Christian Culture Travellers i Etiopien: 

 
 

Christoffer Sander 
Andersen 

(30/8-25/11)  
 
 
 

 
 

Leon Danielsen 
(30/8-25/11) 

 
 

 
Medarbejder: 

 

Marianne Bach, 
kommunikations-

sekretær og                 
fundraiser. 

 

 
 
Den evangelisk  
lutherske kirke i Botswana 

· Forsoning og enhed i kirken. 
· Afklaring af Promissios partnerskab 

med kirken. 
 
Engagement i mission 
· Indsatsen med at inspirere menne-

sker i alle aldre til selv at leve i              
mission. 

· Tselot, ungdomsrejsen til Etiopien i 
januar. 

 
Medarbejdere: 

 

Lotte Birch Carlsen, 
netværks-

koordinator. 

 

 

 

Nanna Rindom 
Vad, studenter- 
medarbejder,    
mødesekretariat. 
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Den lutherske kirke i Liberia 

· Kirkens ledelse og medarbejdere. 
· Kirkens arbejde med at styrke forkyn-

delsen og plante nye menigheder. 
· Uddannelse og efteruddannelse af 

evangelister, diakoner og præster. 
· 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.-mar.) 
 
 

 

Ingrid Smidt, 
 missionær i den lu-

therske kirkes skolese-
kretariat, Liberia 

 

 

 

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

 

 
 
 
 
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 lands-

udvalget. 
· Arbejdet med ny strategiplan for Pro-

missio. 
· Promissios talere og de frivillige i          

genbrugsbutikkerne. 
· Kald til nye missionsvenner. 
· Nødvendige pengegaver til arbejdet. 
 
 
Medarbejdere: 

 

Frede Ruby          
Østergård,                      
generalsekretær 
 
 
 

 

 

Line Reckweg, 
markedsførings- og 

sekretariats-
koordinator 

 

 
 
 
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. 
 
Win Souls for God i Etiopien 
· De mange gadebørn og unge pro-

stituerede og indsatsen for at hjæl-
pe dem. 

 
Medarbejdere: 

Tine og Anders Møberg,  
sundhedsarbejde og  
ungdomsarbejde, Etiopien. 
Børn: Liv, Ruben, Vicki Bjørk og Storm. 

 

 
 
 
 
Mekane Yesus Kirkens  
Wabe Batu Synode, Etiopien 

· Synodens ledelse og medarbejdere. 
· Uddannelse af evangelister på bibel-

skolerne i Dodola og Worqa - på flere 
sprog. 

· Undervisning i menighederne og  
arbejdet med at nå mennesker med 
evangeliet. 

· Indsatsen mod skadelige traditionelle 
skikke og bedre vilkår for kvinder. 

 
 
Medarbejdere: 
 

 
David Kristoffersen, 

ungdomsnetværker i 
PromissioYouth 

 
 
 
Hjemvendte medarbejdere: 
 
Inger og Arne Holmgaard, tjente som 
missionærer i Sydetiopien indtil hhv. 
29/2 og 30/4 2016.


