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v. Per Rasmussen

MED HJERTE MUND OG HÆNDER   
 

INDLEDNING  

”Med hjerte mund og hænder.” Det er temaet for dette årsmøde. Det er et tema, 
der har fulgt Promissio igennem hele dets lange historie; det er en del af vores 
DNA, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. 

Men det gælder bestemt også for vores partnere i Afrika. Jeg har haft glæden 
af at være på besøg i Etiopien her i februar måned, hvor jeg fik lejlighed til at 
være sammen med gode venner i både Wabe Batu synoden og i Addis Ababa – 
blandt andet Win Souls for God, hvor Anne Grete og jeg blev vist rundt af Men-
gistu, som nu er med os her på årsmødet. Men jeg fik også mulighed for at være 
sammen med nogen, jeg ikke kendte fra før, nemlig ledelsen af Addis Ababa Sy-
noden.  

Noget af det, der kendetegner alle stederne, ikke alene i kirken i Etiopien, men 
bestemt også kirken i Liberia, er, at der er syn for det hele menneske. Evangeliet 
bliver ikke kun udtrykt i ord men også i handling – i hjælpsomhed – i synet på 
dem, som er i nød. Hvorfor mon? Jo, fordi kirkerne dér har hjerte for det hele 
menneskes situation, både åndeligt og menneskeligt.  

Det er et stærkt vidnesbyrd, at blive mødt af. Det er noget, som jeg ikke kan 
lade være med at glæde mig meget over. Og så bliver det til en påmindelse for 
mig i mit virke herhjemme: Er det også det, der præger mig her? 

Jo, vi har brug for partnerskaber. Det er jeg helt overbevist om – og det er gen-
sidigt – det skinner også tydeligt igennem, når jeg kommer på besøg derude. Og 
at opleve det er bestemt en af de store glæder ved at sidde i bestyrelsen for Pro-
missio, som jeg nu har gjort de sidste seks år. Arbejdet som bestyrelsesmedlem 
rummer mange glæder, men det rummer også mange udfordringer – det rum-
mer svære beslutninger.  
 

OMSTRUKTURERINGEN AF KONTORET 

Det, som har fyldt meget siden sidste årsmøde – og ikke bare for kontoret og be-
styrelsen, har været omstruktureringen på kontoret, på Torvet. Det var en om-
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strukturering, der betød, at vi måtte sige farvel til Marianne Bach og Benedikte 
Pedersen - to mennesker, som har været på kontoret i rigtig mange år.  
Derfor er det heller ikke en beslutning, som man bare lige tager.  

Som jeg var inde på i sidste årsberetning, så sker der mange forandringer i det 
arbejde, vi som Promissio står i. Det gælder for partnerkirkerne, men også i vores 
arbejde herhjemme og blandt vennerne.  
Derfor har vi igennem længere tid i bestyrelsen, sammen med generalsekretæ-
ren, arbejdet på, hvordan vi bedst arbejder og strukturerer os i den foranderlige 
situation. Det er en proces, som begyndte allerede under den tidligere generalse-
kretær – og flytningen til Torvet var også en del af den proces.  

Da vi ansatte Frede, var det første, vi sagde til ham, at han skulle se konstruk-
tivt på organisationen Promissio. Han skulle sammen med os i bestyrelsen turde 
tænke ”ud af boksen”, turde sætte alle ting i spil.   
Vi sagde det vel vidende, at noget kunne ske, som bestemt ikke bare ville være 
let for bestyrelsen og for vennerne. Men hvis vi alle var overbevist om, at det 
ville være det rigtige for Promissio, så måtte vi være klar til også at gøre det svæ-
re.  

Det betød som bekendt, at vi måtte sige farvel til Marianne og Benedikte og 
goddag til Line Reckweg Nissen.  

Det har helt naturligt været noget, som flere i baglandet har reageret på. Det 
er vi i bestyrelsen meget glade for, uanset hvilken reaktion det har været, for det 
vidner om et bagland, som lever med i det, der sker i Promissio, og det er helt af-
gørende for en organisation som vores. Det har også været vigtig for os at svare 
tilbage på de reaktioner, der har været, for netop at få en god snak om det.  

Det var også helt naturligt, at omstruktureringen kom til at fylde en del på det 
årlige Landsudvalgsmøde. Her var der mange spørgsmål, og vi havde en god 
drøftelse af det. Det var en rigtig stor glæde for os at mærke den tillid og opbak-
ning, der blev vist bestyrelsen og ledelsen. Der blev udtrykt en tillid til, at vi har 
handlet ud fra, hvad der er bedst for Promissio, og det har altid været afgørende 
for os.  

Vi glæder os over de nye muligheder, som denne omstrukturering giver os – 
ikke mindst når den nye koordinator for international mission begynder den 1. 
maj. Frede vil senere præsentere ham.  

Samtidig har vi grund til at sige en stor tak til Marianne og Benedikte for de-
res mangeårige engagement i Promissio. Vi har aldrig været i tvivl om, at de vir-
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kelig havde hjerte for og har levet med i missionens sag i Promissio. Og det er 
godt at bede for dem i den situation, de nu hver især står i.  
 

JAKOB SWARTZ  

Men det er ikke kun de to, vi har måtte sige farvel til siden sidste årsmøde. Jakob 
Swartz valgte at gå på barsel den 1. september, og så meddelte han samtidig, at 
han ikke ville vende tilbage, for han har lyst til og kald til selv at rejse ud nu 
sammen med sin lille familie.  

Selvom vi er kede af, at Jakob nu ikke længere har sit virke i Promissio, ja, så 
er der også en stor forståelse for og faktisk også en glæde over, at der er en fami-
lie, som tager imod kaldet til at rejse ud i evangeliets tjeneste.  

Vi har i Promissio grund til at sige Jakob en stor tak for de fem år, han var se-
kretær for international mission.  

Jakob har haft en rigtig god kontakt til både vores samarbejdskirker og til de 
udsendte missionærer, som var hans hovedområde.  

Jeg har selv haft fornøjelsen af at være sammen med Jakob i både Etiopien og 
Botswana.  
   

BOTSWANA   

Sammen med netop Jakob og Frede var jeg i Botswana i november 2015 – og 
formålet med turen, som jeg fortalte ved sidste årsmøde, var at klargøre, om der 
var en vej frem for Promissio til at være i et aktivt partnerskab med den luther-
ske kirke dér.  

Efter en opfordring fra Landsudvalget i 2014 havde vi givet det frem til udgan-
gen af 2016 for at se, om der var en fremtid for Promissio i Botswana.  

Vores besøg i 2015 viste, at der var store konflikter i kirken, og en afgørende 
forudsætning for et fortsat partnerskab ville være, at disse konflikter skulle væ-
re bilagt – eller der skulle i hvert fald være en konstruktiv forsoningsproces i 
gang. De tiltag på en forsonings proces, der siden har været, er alle strandet, før 
de er kommet i gang.  

Sidste efterår var tidligere missionær Svend Erik Petersen på en privat tur 
med familien til Botswana. Vi spurgte ham, om han ville lave en redegørelse om 
forholdene i kirken. Hans redegørelse viste desværre, at endnu et forsøg på for-
soning var strandet, før det endnu var kommet i gang. På den baggrund tog be-
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styrelsen på vores møde i december den beslutning, at vi ikke ser nogen vej frem 
for et fortsat partnerskab med kirken dér. Vi vil meddele det til kirken her efter 
årsmødet. Derfor vil vi også til næste årsmøde komme med forslag om, at den 
lutherske kirke i Botswana bliver taget ud af vores vedtægter. 
Det har også været en af de svære beslutninger, og tanken kan godt komme: Har 
det så været spildt, at vi har været i kirken fra midt i 80’erne og frem til 2005 med 
missionærer?  

Vores besøg i 2015 viste, at sådan kan vi bestemt ikke se på det. Vi mødte flere 
af dem, som vores missionærer har været sammen med og undervist på forskel-
lig måde, og de udtrykte, at det havde haft stor betydning for dem. Det var også 
tydeligt for os, at netop disse mennesker giver et håb om, at noget nyt måske 
kan spire frem i den gamle kirke – måske i en ny kirke - og vi har tro på, at Gud 
kan bruge disse mennesker til stadig at bringe evangeliet ud til andre. Og måske 
vil der igen en dag være et kald til os om at skabe et partnerskab med en kirke i 
Botswana – men det ved kun Gud.    
 

WABE BATU SYNODEN  

I forbindelse med sidste årsmøde måtte vi tage afsked med Inger og Arne Holm-
gaard, som har været i Dodola. Deres hjemkomst betød, at vi nu igen er uden 
missionærer i Wabe Batu Synoden. Vi har i vores strategi lagt vægt på, at vi ger-
ne vil være tilstede i synoden. Det, tror vi, er vigtigt for partnerskabet dér, og det 
er også det, synodepræsidenten Qes Mude lagde meget vægt på, da han var med 
til et bestyrelsesmøde i forbindelse med sit studieophold i Aarhus i efteråret.  

I maj måned var bestyrelsesmedlem Ingrid Bjerre på en tur til Etiopien. Det 
var en særlig tur, da de sammen med synoden skulle undersøge, hvordan vi i 
fremtiden bedst kan støtte synoden med udsendte missionærer. De tog turen 
langt ud østpå og blev mødt af et stærkt kald til, at arbejdet må nå længere ud.  
Det har ført til flere overvejelser om mulige placeringer af kommende missionæ-
rer. Her er vi også i en drøftelse med synoden, for det er vigtigt, at vi arbejder tæt 
sammen for at finde de rigtige muligheder. Vi arbejder stadig med det og håber i 
den nærmeste fremtid at kunne sige mere om det. Ved en sådan missionærpla-
cering er der mange ting, der skal tages med i betragtning. Der er bolig og triv-
selsforhold, der er uddannelse; hvad er der brug for? Og hvad kan der fås ar-
bejdstilladelse til? Hvad med en evt. ægtefælle og ev.t børn? Det er ikke en enkel 
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proces. Alligevel kalder vi med frimodighed til en missionærtjeneste, fordi vi tror 
på, at Gud kalder og fordi kirkerne kalder.  

Situationen i Liberia vil Frede orientere mere om.  
 

TORVET  

Men ikke kun på udefronten er der spændende ting på vej.  I forlængelse af 
strukturændringer på kontoret ser vi også på, hvordan vi kan styrke samarbej-
det på Torvet. Hvordan udnytter vi de samlede resurser bedst? 

Sådan prøver vi os frem med et fællesnummer af vores blade og et fælles 
årsmøde til næste år, hvor vi hver især begynder med vores egen generalforsam-
ling om formiddagen, mens der om eftermiddagen vil være et fællesarrange-
ment. Vi har også senere i denne måned et fælles bestyrelsesmøde. Vi ser meget 
frem til, hvad dette kan føre med sig. Samtidig er vi meget bevidste om, at vi skal 
beholde vores egenart.  
 

NYT LAND  

Sidste år nævnte jeg, at vi i vores strategiplan havde åbnet for muligheden af at 
begynde et arbejde i et nyt land. På LU havde vi det med som et hovedpunkt, da 
det er vigtigt for os at inddrage vores bagland i tankerne om et nyt land.  Hvis 
det kun er bestyrelse og sekretariatet, der kan se en ide i det, så er det nok ikke 
det, vi skal. Det er noget vi må være sammen om og sammen se en god ide i – og 
et kald til.  

Vi oplevede på LU, at der var syn for at arbejde med det, også selvom det er 
svært at blive meget konkrete. Der kom flere spændende tanker på bordet, og de 
vil indgå i det videre arbejde. 
Øvelsen går på at få en afklaring på, både om vi virkelig skal begynde et nyt sted 
– i et nyt land – og hvis vi skal, hvor kan det være, og på hvilken måde skal et så-
dant nyt arbejde gribes an. Det er jo ikke sikkert, at vi skal gøre det på samme 
måde, som de steder vi arbejder nu.    

Vi håber, at vi kan komme tættere på nogle af spørgsmålene i løbet af det næ-
ste år, og det bliver en af de opgaver, vi ser frem til, at den nye koordinator for 
international mission også kan bidrage meget til.  
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ØKONOMIEN  

Noget af det, der giver os frimodighed til at tænke nyt land som en del af vores 
strategi, er den gode økonomi, som Promissio har. Det skyldes ikke mindst den 
store arvepulje. Vi har virkelig været velsignet ved, at nogle mennesker har be-
tænkt Promissio i deres testamente. Også i 2016 har vi fået sådanne gaver. Som 
jeg også sagde sidste år, er vi meget bevidste om, at de er givet, for at arven skal 
bruges i missionens tjeneste. Det har også gjort, at vi har kunnet give mere i 
støtte til noget af kirkernes arbejde, end vi ellers har kunnet, hvis vi alene havde 
de løbende gaver at arbejde med. Ja, det gør, at vi også kan kalde flere missionæ-
rer til at rejse ud. Det vil også kunne ses i regnskabet, som Frede fremlægger se-
nere. Der skal derfor lyde en stor tak til alle, der også i fremtiden tænker Promis-
sio med, når de tænker på, hvad der skal ske med deres midler, når man ikke selv 
er her.  

En anden ting, der glæder os, er, at det fald i de løbende gaver, som har været 
igennem de senere år – det er blevet ændret til en lille stigning. Og ikke alene det, 
men også faldet i antal givere er blevet ændret til en lille stigning.  

Vi har derfor kun grund til at udtrykke en stor taknemmelighed og en stor 
glæde over den støtte og opbakning, som vi oplever fra mange. Det er noget af 
det, der giver frimodighed til det videre arbejde.  
 

TAK  

Det, som der også er grund til at takke for, er den indsats, som gøres på kontoret 
på Torvet. Det har ikke været et let år, hvor gamle medarbejdere er stoppet, og 
en ny er begyndt. Dertil kommer, at der igennem en del måneder har manglet en 
koordinator for international mission. Det har betydet, at der har været og sta-
dig er en del ekstra opgaver, som har ligget på generalsekretærens bord, blandt 
andet i kontakten med partnerkirkerne og ikke mindst med missionærerne. 
Derfor har det været godt for os i bestyrelsen at læse i missionærernes rapporter 
– og høre det fra dem, da jeg var der – at de udtrykker glæde over den måde, Fre-
de har håndteret det på, og de ikke har følt sig forbigået.  

Fra bestyrelses side har vi grund til at sige vores generalsekretær Frede en 
stor tak for den ekstra indsats, han har ydet i den tid, der er gået. Vi skylder ikke 
mindst hans kone Mette en tak for, at hun og familien har levet med de afsavn, 
der har fulgt med på hjemmefronten. Frede har taget imod de ekstra udfordrin-
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ger uden at vise opgivenhed eller frustration. Han har gjort det med rigtig god 
hjælp og støtte fra de øvrige på kontoret, men særlig Lotte skal der også lyde en 
stor tak til for den ekstra indsats. Det har betydet meget, både for os i bestyrel-
sen, men også for de øvrige ansatte i Promissio.  

Dette årsmøde betyder også afskeden med bestyrelsesmedlem Carsten Thy-
gesen, der har været i bestyrelsen de sidste 9 år. Carsten har med sin baggrund 
bidraget med rigtig mange både spændende og nødvendige ting i bestyrelsesar-
bejdet, og det skylder vi ham tak for. Det er også dejligt at kunne byde Finn Balle 
velkommen som ny i bestyrelsen. Ja, der bliver jo ikke valg, så det kan vi godt 
gøre allerede nu.  

Der skal også lyde en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et rigtig 
godt samarbejde og for viljen til at fokusere på, hvad der bedst for Promissio, og 
det Promissio er sat i verden for. 

Til slut skal der også lyde en rigtig stor tak til alle Promissio´s venner, for 
uden jeres medleven og støtte så var der ikke noget Promissio, og så havde vi in-
gen mulighed for at være et redskab i Guds mission. Stor tak til alle. 
 

NÆVNELSE  

Jeg vil slutte med at nævne en, som vi også har måttet tage afsked med i løbet af 
året, og det er tidligere missionær Hanne Tudlik Jessen, der døde den 1. oktober 
efter længere tids sygdom. Hanne rejste til Addis Ababa i Etiopien i januar 2002. 
Der arbejdede hun som ergoterapeut - som den eneste i landet! Hun var med til 
at sætte fokus på vigtigheden af en god genoptræning. Hanne var også meget 
engageret i Win Souls for God, og det var til stor gensidig glæde og inspiration. 
Hanne sluttede sit virke i Etiopien i 2007. Efter sin hjemkomst fyldte mission 
stadig meget for hende, også som frivillig ind i Promissio-sammenhænge.  
Vi er glade for, at vi havde mulighed for at flytte vores Landsudvalgsmøde til 
Aabenraa, så vi kunne deltage i hendes begravelse fra Uge kirke. 
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v. Frede Ruby Østergård
 
Forandringer er et vilkår i den globaliserede verden, vi lever i, så der opstår man-
ge situationer, hvor vi må ændre på beslutninger og planer, for at vi kan nå i mål 
med at bringe ”Evangeliet over grænser – sammen med vore partnere”. På for-
skellige måder har vi både haft store forandringer på den interne arena og på 
den eksterne arena. Nogle gennemtænkte og andre påtvungne. 

En af forandringerne har medført, at jeg skal holde en arbejdsberetning, som 
både dækker vores arbejde i både Afrika og i Danmark – mere om den foran-
dring senere. 
 

LIBERIA 

Skoler og uddannelse 
Kirken har for alvor taget fat på en redningsplan for kirkens skolesystem. Den 
lutherske kirke driver skoler i hele landet, desværre med dårligt uddannede un-
dervisere og manglende faciliteter. Det bliver et langt sejt træk, og p.t. har man 
primært taget fat på de strukturelle udfordringer. 

Fra Promissios side har Ingrid Smidt som en del af hendes arbejde været ”Exe-
cutive Consultant”, og hun har arbejdet med at styrke administrationen af sko-
lesystemet. Hun er for eksempel med til at arrangere workshops, besøge skoler-
ne, som på forskellig vis skal løftes, og i det hele taget medvirker hun, når skole-
systemet har forskellige opgaver rundt på landets skoler. 

Desuden var Inge Jørgensen udsendt i tre måneder som volontør til at arbejde 
med videreuddannelse af kirkens lærere. Det vidste sig, at der ikke helt var mo-
mentum for dette fokus endnu, men vi forventer, at der vil blive taget fat på 
denne udfordring inden længe. 
 
Aidsarbejdet 
Vi har, siden sidste aidsprojekt er afsluttet, arbejdet på at få midler til en sidste 
etape af projektet, som så at sige skal cementere de gode resultater, som er 
kommet på baggrund af den lange periode med aidsprojektet. Desværre betød 
regeringens nedskæring af midler til udviklingshjælp, at vi har fået afslag to 
gange fra Civilsamfund i Udvikling (CISU), selvom vi har fået vurderet projektet 
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højt og som berettiget til støtte. Vi prøver en gang til, da der igen er kommet lidt 
flere midler og på grund af den høje vurdering af projektet. Arbejdet er ikke gået 
i stå, men det kører på et lavere blus. 

Et aspekt ved dette projekt er kirkens renommé, for kirken har fået lov til at 
tale de svages sag over for regering og myndigheder, fordi man også har vist 
handling.  

Gennem arbejdet med aidsprojektet er arbejdet med at støtte forældreløse 
børn vokset frem og har været til gavn i mange år. P.t. giver vi støtte til cirka 220 
forældreløse børn gennem hiv-/aids-arbejdet, og dette arbejde er også en del af 
Ingrids arbejdsområde, hvor hun for eksempel er med rundt for at se til de børn, 
som får hjælp gennem i arbejdet. 
 
Teologisk uddannelse 
Vi støtter stadig kirkens uddannelsescenter, The Louis T. Bowers Lay Leaders 
and Ministry Training Center (LTB-LLMTC) i Totota, og samtidig har vi nu ledt 
efter den rette person i to et halvt år, for vi ønsker fortsat at finde en lærer og 
teologisk rådgiver til kirken i Liberia. Det er kirkens ønske, og vi håber, at vi kan 
svare konkret på det inden længe. 

21 lægfolk begyndte et toårigt kursus i teologi på LTB-LLMTC i 2016. 7 elever 
gennemførte Luther-kurset. Eftersom de tager deres BA på et metodistisk uni-
versitet, er det obligatorisk at tage dette kursus, hvis man ønsker at blive præst i 
kirken.  
 
Evangelisation 
I 2016 støttede vi også kirkens afdeling for evangelisation med et mindre beløb, 
som de brugte til at afholde en workshop. Dette arbejde er sværere at finde pen-
ge til andre steder end hos missionsselskaberne. 
 
Udsendte og relationer 
Det har været rigtig godt at have en missionær i landet igen, og som omtalt 
ovenfor, så har Ingrid primært været beskæftiget med skolesystemet og de for-
ældreløse børn. Ingrid er i høj grad med til at sikre gode relationer i arbejdet og 
hjem til os. Ingrid bor i Monrovia på kirkens område. 

I løbet af 2016 har Jakob Swartz deltaget i partnermødet, og i begyndelsen af 
2017 var Kristiane Hummelmose, Bjarne Carlsen og Samuel Larsen i Liberia for 
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at samle indtryk fra arbejdet, hvorefter de skal rundt i foreninger og menigheder 
for at fortælle om det. 

Lige nu glæder vi os til, at Nanna og Daniel Rindom Vad er på vej til Liberia 
som henholdsvis praktikant i forhold til 3K-studiet på Diakonhøjskolen og vo-
lontør. 
 

ETIOPIEN 

Endnu engang kan vi glæde os over, at den etiopiske evangeliske Mekane Yesus 
Kirke stadig vokser. Sidste år voksede kirken til 8,3 millioner medlemmer. Det er 
både en glæde at få lov til at være med i kirkens liv og en opgave at hjælpe kir-
ken med at vokse med på andre områder, så den kan forsætte med at være en 
sund kirke. Vi har også i år støttet kirken i forhold til denne vækst ved at betale 
løn og arbejdsomkostninger for en medarbejder på kirkens strategikontor, som 
motiverer og koordinerer kirkens synoder. 

I januar 2017 blev der valgt en ny præsident, da man kun kan sidde i to perio-
der á 4 år. Den afgående Dr. Waksium Idosa har været præsident i en tid, hvor 
medlemstallet næsten er fordoblet på 8 år. Den nyvalgte præsident Rev. Yonas 
Yigezu var leder af Department for Mission and Theology (DMT), som vi har 
samarbejdet med. Vi må bede om, at han kan bære ansvaret godt og gør sit til at 
holde kirken på en sund teologisk linje.  
 
Uroligheder 
Arbejdet har været præget af de uroligheder, som begyndte i november 2015, og 
som endte i en undtagelsestilstand i oktober 2016. For Promissio har det betydet, 
at vi måtte aflyse vores studietur, flytte Tselot et andet sted hen i Etiopien og 
vente med at afgøre, om vi kunne sende nogen til Bale igen. Desuden har vi måt-
tet gennemgå sikkerhedssituationen mange gange og ændret ved vores måde at 
kommunikere på mellem Etiopien og Danmark. Nu kan vi sige, at der er fred, 
men der er stadig undtagelsestilstand. Set i bakspejlet var det godt, at Inger og 
Arne Holmgaard kom hjem fra Bale-området, for det har været rigtigt slemt at 
være der under perioden med uroligheder. 
 
Nødhjælp til Dawe Sarar 
I 2016 var vi med til at sikre nødhjælp til et område i Østbale, og vi samlede cirka 
150.000 kr. ekstra ind til dette. Sammen med 250.000 kr. fra DANIDA via Dansk 
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Missionsråds Udviklingsafdeling (DRMU) har vi været med til at hjælpe knap 
1.600 mennesker i tre måneder. Samtidigt bragte dette synodepræsident Mude 
Bati, Ingrid Bjerre fra bestyrelsen og missionær Anders Møberg på besøg i områ-
det, og der blev tændt et lys i synodepræsidenten for at synoden må overveje, 
hvordan den kan komme til at arbejdet mere direkte i dette område. Nogle over-
vejelser Ingrid og Anders også blev tændt af som omtalt i formandsberetningen. 
 
Addis Ababa Synoden 
I 2016 kom vi gang med projektet ”Jesus til nye bydele” sammen med den for-
holdsvis nye synode i Addis Ababa. De har været hurtige til at finde de personer, 
som skulle være evangelister rundt i byen, og arbejdet er kommet godt i gang. 
Byen vokser konstant, og nye boligområder skyder op uden plads til hverken 
grønne områder eller kirker mellem blokkene. Det er skønt at mærke, at Mekane 
Yesus, der står stærkest på landet, også er ved at finde en form, som ser ud til at 
være relevant for folk i storbyen. 
 
Wabe Batu Synoden 
Vi har et godt samarbejde med Wabe Batu Synoden, og det er kun blevet bedre 
af at vi havde mulighed for at give synodepræsident Mude Bati tre måneder på 
Diakonhøjskolens internationale linje i efteråret.  

Ud over dette har vi støttet ungdomsarbejdet, kvindearbejdet, bibelskolen på 
to sprog og styrkelse af synodens ledelse. Desuden fik vi mulighed for at støtte 
konstruktionen af en outreach og den igangværende bygning af kirken i Hebano 
ved hjælp af støtte fra partnere i Danmark. 

Jeg vil gerne trække studenterevangelistens arbejde ved universitetet i Robe 
frem, for de har på kort tid fået opbygget en studentermenighed på flere hund-
rede medlemmer, og der er vidnesbyrd om flere omvendte på årets tre sidste 
måneder. 
 
Projekt mod skadelige traditionelle skikke 
Projektet mod skadelige traditionelle skikke har lidt under urolighederne, men 
det kører stadig og er kommet i gear igen, nu hvor der igen er fredeligt. Projektet 
arbejder sammen med lokale ledere, præster, imamer, skoleelever og myndighe-
der for at forbedre kvinders vilkår. Vi skal snart til at overveje, om det skal fort-
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sætte. Samtidigt med projektet støtter vi også synoden i at sætte fokus på kvin-
dearbejdet og undervisning i bibelens syn på ægteskabet. 
 
Sund oplæring 
Vi er fortsat i samarbejde med Mekane Yesus Kirken om at afholde kurser for 
præster og prædikanter. På kurserne får deltagerne ny inspiration og luthersk 
teologisk bibelundervisning. Sune Skarsholm underviste i juli på to af kurserne – 
et i Addis Ababa og et i Gimbi i Wollega. I Gimbi var der 1.200 tilhørere, primært 
25-30 årige, da der var flest! 

Ethiopian Graduate School of Theology (EGST) uddanner teologistuderende 
på masterniveau. Vi samarbejder om at udsende dr. theol. Finn Rønne fra Dansk 
Bibel-Institut og dr. theol. Kurt Christensen fra Menighedsfakultetet som kort-
tidsundervisere på EGST. Finn Rønne underviste i både juni 2016 og januar 2017. 
Kurt underviste i februar-marts 2017. 
 
Win Souls for God 
I 2016 har vi støttet ti kvinder, som via deres ophold på Deborah Centeret får 
hjælp til at komme ud af prostitution. Der er plads til cirka 14 piger, og vi arbej-
der på, at der kan blive hjulpet flere kvinder på centeret. P.t. er Promissio den 
eneste partner, der støtter Deborah Centeret. 
 
Udsendte 
Sprogskolen er ved at lægge arbejdet om, så Berit Østby kan komme til at arbej-
de mere med træning af evangelister og præster i tværkulturel forståelse. Kir-
ken har brug for at udruste mennesker til tværkulturel mission, for der er man-
ge evangelister i Etiopien, som skal krydse kulturgrænser inden for Etiopien.  

Mehret-Ab Bereke Beraki arbejder fortsat som bibliotekar på Mekane Yesus 
Kirkens teologiske seminarium, der tilbyder teologisk uddannelse på bachelor- 
og masterniveau. Seminariet har fået en ny præsident, og det virker til at være 
godt for den teologiske gren af seminariet. 

Anders og Tine trives med deres fire børn Liv, Ruben, Vicki Bjørk og Storm, og 
samtidig med, at de er i fuld gang med deres arbejde, er de også ved at finde ud 
af, hvordan de skal vende hjem. Anders skal være sognepræst i Christianskirken 
i Aarhus til august. 
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Anders rådgiver fortsat Mekane Yesus Kirkens arbejde med unge i storbyer. 
Han deler sin tid mellem hovedkontoret for hele kirken og synodekontoret for 
Addis Ababa Synoden. Samtidig holder han også kontakten til Wabe Batu Syno-
den ved lige. Tine er fortsat Nursing Director med ledelsesansvar for alle syge-
plejerskerne, og siden februar har hun stået i spidsen for arbejdet med at etable-
rer en sygeplejeskole i tilknytning til Nordic.  

I 2016 har Rebecca Würtz Rasmussen og Anne Sofie Bank Møller, Christoffer 
Sander Andersen og Leon Danielsen været Christian Culture Travellers i Etiopi-
en, tilknyttet familien Møberg. Fra januar til marts 2017 har Anne Grete Rasmus-
sen haft denne opgave, og i maj rejser Else og Jens Pradsgaard af sted for at 
overtage. 

Som nævnt før har Sune Skarsholm, Finn Rønne og Kurt Christensen været i 
tjeneste i Etiopien. 

Tak for jeres tjeneste. 
 

DANMARK 

2016 blev ret anderledes end normalt, og derfor har vi ikke arbejdet med alt det, 
som vi havde en forventning op at kunne arbejde med. For eksempel har vi ikke 
kunnet være så fokuseret på vores nye visioner, som vi havde forventet. Vi er 
stadig glade for, at vi ved, hvor vi er på vej hen, og vi tror, at det er den rigtige vej. 
Samtidig kunne vi godt have tænkt os, at vi havde nået at arbejde lidt mere med 
de enkelte punkter i planen. Dog synes jeg, når jeg gennemgår beretningen for 
arbejdet i Danmark, at det flugter ganske godt med de ting, som vi gerne ville 
udvikle organisationen til at kunne gøre. 
 
Sekretariatet - omstrukturering 
Per har allerede været inden om bevæggrunden for omstruktureringerne på se-
kretariatet, og det er klart, at det er hovedårsagen til, at 2016 var anderledes end 
normalt. Jeg vil gerne fortælle, hvad der har været målet for omstruktureringen. 

Efter bestyrelsen havde besluttet den nye visions- og strategiplan var første 
skridt for virkeliggørelsen af planen at tjekke op på vores medarbejder-
ressourcer. Hvordan skal bemandingen optimalt set være, for at vi kan nå vores 
vision? Specielt med fokus på sekretariatet, som skal sørge for, at hele organisa-
tionen trives og visionerne nås. 
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Vi foretog en vurdering af, hvad Promissio har brug for, at sekretariatet løser 
af opgaver, og ud fra det fandt vi nogle afgørende delmål, som beskrev det, som 
vi skulle sigte efter med hensyn til sekretariatets opgaver i fremtiden. Forud-
sætningen var, at vi har samme driftsramme til administrationen, som vi har nu. 

Det gav os tre delmål: 

1) At vi får flere udadrettede ressourcer - det vigtigste delmål! 

Vi skal have større fokus på relationer og bedre kvalifikationer til at me-
stre de nutidige kommunikationsformer. 

2) At vi får større kompetence inden for markedsføring og fundraising, for 
eksempel via specialister. 

Vi skal have bedre mulighed for at få specialister og ekspert-hjælp til ud-
formning af markedsførings- og fundraisingaktiviteter. 

3) At vi effektiviserer den administrative indsats. 

Idet vi forventede samme størrelse på driftsrammen til sekretariatet i den 
nærmeste tid, og samtidigt øgede ressourcer på det udadrettede, så måtte 
det betyde, at vi skulle bruge færre ressourcer på administration. Vi skulle 
finde ting, som vi ikke behøver at gøre mere, og som vi kunne gøre mere 
effektivt sammen med de andre på TORVET. 

Derfor betød det, at vi skar ned på vores timeforbrug til administration og det 
generelle kommunikationsarbejde, så vi kunne bruge flere timer på:  

1) Den direkte personlige kommunikation. 

Det er en meget bred formulering, som skal signalere, at vi fremover skal 
tænke så meget udad som muligt. Vi skal tænke så meget på den enkelte  

 giver 

 forbeder  

 ulønnede medarbejder OG  

 den nye potentielle ven – som muligt. 

Vi har en sag, som vi skal markedsføre for dem, som vil høre om det, og 
derfor må vi bruge flere ressourcer på at møde dem. Vi skal så at sige mere 
”ud af kontoret” og møde mennesker på forskellig vis. 

2) Specialisthjælp til markedsføring og fundraising. 
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Nogle af de ”frie” timer vil blive konverteret til frie ressourcer, som vi kan 
bruge på specialisthjælp til markedsføring og fundraising. 

Efter denne overordnede plan måtte vi se på, hvad det betød konkret i forhold 
til de opgaver, vi har i sekretariatet, og derfor måtte vi også se på, hvordan vi 
strukturer opgaverne hos medarbejderne. For at vi kunne få kabalen til at gå op, 
måtte vi skære ned i den faste medarbejderflok og sikre, at vi havde en, som 
kunne løfte den nye stilling, som ville få et meget bredt sammensat indhold. 
Derfor nedlagde vi to stillinger og oprettede en ny – samtidig fik nogle af de øv-
rige stillingsbeskrivelser opgaver fra de to nedlagte stillinger. 

Helt konkret betød det, at Marianne Bach og Benedikte Pedersen blev opsagt i 
foråret, og vi i efteråret ansatte Line Reckweg Nissen som markedsførings- og 
sekretariatskoordinator.  

Det var en stor beslutning, og det fik stor betydning for Marianne og Benedik-
te, og jeg tilslutter mig helt og holdent Per Rasmussens ord i formandsberetnin-
gen om, at vi har grund til at sige tak for mange års loyalitet og trofasthed over-
for Guds riges arbejde gennem Promissio. De har på hver deres måde betydet 
meget for kollegaer og venner af organisationen. Vi har ønsket at hjælpe dem 
godt videre, og vi har prioriteret at give dem hjælp til at komme videre. Den 19. 
september 2016 holdte vi en afskedsmarkering for Benedikte Pedersen på TOR-
VET. 

Samtidig har vi haft glæden af at indføre Line i arbejdet, og vi kan allerede 
mærke, at hun brænder for Promissios sag, hvilket jeg er sikker på, at I kan 
mærke, når I møder hende eller får hende i røret. Hun har vist gå-på-mod, stor 
refleksion over arbejdet og opgaverne, og hun går positivt til arbejdet, selvom 
det ikke har været den nemmeste tid at lande i Promissio på. Husk, at hun ikke 
kender hele historien endnu, men jeg ved, at hun gerne vil være en del af den. 
 
International mission 
Som Per omtalte, så gik Jakob på barsel den 1. september 2016, og det viste sig, at 
den person, som vi gerne ville have til at overtage, ikke kunne komme før i for-
året 2017. Jeg vil gerne sige tak til Jakob for hans input i Promissio. Jeg kunne 
tække flere ting frem, men jeg vil nøjes med at sige, at det var tydeligt at mærke, 
at vi i Jakob havde en, som havde indsigt i at lave projekter med vore partnere. 
Vi har haft en rigtig god kontakt til vore partnere i Jakobs tid. Vi holdt en af-
skedsreception den 1. september 2016. 
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Det har selvfølgelig betydet meget for sekretariatet, og jeg vil gerne takke bå-
de Lotte Carlsen, som jo har stor erfaring med international mission på egen 
krop, og Line for den udholdenhed og villighed til at gå en ekstra mil i denne pe-
riode. Vi har ikke nået det hele, men jeg tror ikke, at omverdenen har mærket alt 
for meget til det. Ud over den manglende kollega på posten for international 
mission har der også været undtagelsestilstand i Etiopien, som bestemt ikke har 
gjort arbejdet enklere. 

Der skal også lyde en stor tak til missionærerne, som selvfølgelig har kunnet 
mærke, at deres nærmeste leder har haft rigtigt mange ting om ørerne og ofte 
har skullet sætte sig ind i ting fra bunden af – I har også taget en del af opgaver-
ne og været villige til udvise tålmodighed over for mig. Dette afsnit kunne fylde 
mere, men, kære medarbejdere, I ved hvad jeg mener! 

I efteråret ansatte vi en afløser, men da han er i tjeneste som missionær i Tan-
zania, kunne vi ikke bare lige få ham med det samme. Vi har ansat Simon Schø-
ler Kristensen, som har været missionær på Madagaskar og i Tanzania for Dan-
mission siden 2003. P.t. er han regionsleder for Madagaskar og Tanzania. Der vil 
komme en nærmere præsentation af Simon efterfølgende. 
 
Givere 
Senere skal vi se på økonomien, og der kan vi se, at vi har fået flere gaver i 2016 
end i 2015, og det er skønt, at det er blevet vendt, da det er afgørende for, at vi 
kan gøre det, som vi er sat i verden for. Faktisk kan vi se, at der er kommet 210 
nye givere, hvilket svarer til lidt flere end det, som vi havde sat os for at nå i 2016. 
Det er samtidig første gang siden 2009, at vi er flere givere ved årets udgang, end 
vi var ved årets indgang. Jeg håber, at I vil være med til, at vi kan gøre det til en 
tradition, for selvom vi arbejder på det i sekretariatet, så var det ikke gået uden 
gode venner, som arbejder med. 
 
Fritidsforkyndere 
I 2016 skulle vi have haft et par fritidsforkyndere med på studieturen, men da 
den blev aflyst, fik vi den ide, at de kunne besøge Ingrid i Liberia. På den bag-
grund besøgte Kristiane Hummelmose og Bjarne Carlsen Liberia i februar 2017 
for at samle indtryk fra arbejdet, hvorefter de skal rundt i foreninger og menig-
heder for at fortælle om det. De fik følgeskab af Samuel Larsen, som via billeder 
og video skal hjælpe os med at få mere fokus på arbejdet i Liberia. Vi er rigtig 



Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2016-2017  ·  årsmødet 1. april 2017 
 

19 
 

glade for dette på flere planer. For det første kan vi nå længere ud til menighe-
der og fællesskaber med vores arbejde, og for det andet har vi brug for at kunne 
sige mere om Liberia for at kunne tiltrække interesserede til at gøre tjeneste i 
Liberia. Tag godt imod dem og hjælp os med at finde andre mulige fritidsfor-
kyndere, når muligheden byder sig! 
 
Genbrug 
Genbrugsarbejdet har igen givet et større overskud i 2016, og det er bare nogle 
gode penge på mange måder. For det første giver det værdi til dem, som er med 
til at samle pengene ind, for det andet er det med til at sætte os på landkortet 
flere steder, og for det tredje er det ikke øremærkede penge, det vil sige, at de kan 
bruges til det, som bestyrelsen vurderer, er vigtigst. Vi er taknemmelige for den 
indsats, der gøres i genbrug, og vi overvejer, om vi skal gøre mere ud af det i 
fremtiden. 
 
Lokale grupper 
Vores netværkskoordinator Lotte Carlsen ligger ikke på den lade side, for vi har 
rigtig mange forskellige lokale grupper, som på forskellig vis er med til at støtte 
op om arbejdet. Det er både missionsfælleskaber, som støtter op om specifikke 
projekter, sendemenigheder som har fokus på en udsendt medarbejder eller de-
ciderede arbejdsgrupper, som ligeledes støtter op om specifikke projekter. Nogle 
grupper kommer aldrig helt i gang, mens andre bliver langtidsholdbare. 

Liberia-komitéen i Gjern er en af de langtidsholdbare, som fortsat samler im-
ponerede mange midler ind til de forældreløse børn i Liberia.  

I 2016 besluttede en gruppe i Vorbasse, at der skulle laves et cykelløb til fordel 
for Tine og Anders Møbergs arbejde. De knoklede med arbejdet, og 70 nye givere 
og mange nuværende givere gav til arbejdet gennem cykelløbet, og det blev en 
mindeværdig dag for dem, der var med – da vi fik luften igen! 

I slutningen af 2016 besluttede Rønnevang Kirke, at de ville sørge for 30.000 kr. 
til en ny kopimaskine til skolesystemet i Liberia – og det lykkedes dem! Blandt 
andet ved at samle ind på flere kreative måder. 
 
Skoler 
Igen i år har vi haft et samarbejde med Djurslands Efterskole og Indre Missions 
Bibelskole i Børkop (IMB). Begge samarbejder indeholder på forskellig vis et 
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stort element af dannelse i forhold til international mission, og samtidig får ele-
verne lov til at prøve at samle ind til arbejdet på forskellig vis. IMB er lige kom-
met hjem fra endnu en storslået tur, og både eleverne og den nye forstander fik 
rigtig mange indtryk af international mission med i rygsækken. 

Vi vil gerne gøre mere i dette, så når vi kommer på normalniveau på sekretari-
atet, vil vi gerne arbejde mere med dette sammen med flere skoler. 
 
PromissioYouth 
David Kristoffersen, ungdomsnetværker, og Nanna Rindom Vad, studentermed-
arbejder, har forsat fuldt tryk på kedlerne. De forsøger på forskellig vis at sætte 
international mission på dagsordenen ved forskellige events, og samarbejder og-
så med andre ungdomsorganisationer om det. Et nyt tilbud, PromissioYouth har 
fundet på i løbet af 2016, er til efterskolerne. De vil gerne komme på besøg med et 
lovsangsband og samtidig fortælle om arbejdet. Vi håber, at det må blive taget 
godt imod. 
 

TAK 

Jeg har undervejs i min beretning sagt tak til en del, og afslutningsvis vil jeg ger-
ne sige tak alle giverne, medlemmerne, de trofaste forbedere og landsudvalget – 
uden jeres støtte på forskellig vis ville Promissio falde.  

Jeg vil også gerne gentage min tak til hele teamet af kolleger – både lønnede 
og ulønnede.  

Jeg vil også gerne sige tak til bestyrelsen for tillid, handlekraft, mod og godt 
samarbejdsmiljø. 

Og så har jeg lyst til at slutte 2016 af med: Soli Deo gloria – Gud alene æren! 


