
MANDAG TIRSDAG ONSDAG

MY-LINC OG MEKANE YESUS-
SEMINARIET I ADDIS ABABA

• Flere studerende på MY-LINC.
• MY-LINC har ha�  økonomiske 

problemer de sidste to år. Bed 
om visdom til at håndtere 
de udfordringer som det har 
medført med tanke på MY-
LINC’s videre eksistens.

• At MY-LINC må få et stykke jord 
til at bygge sine egne bygninger 
på, fordi huslejepriserne er så 
høje.

• Cross Cultural Training-kurser 
rundt om i landet.

• De lokale missionærer, som har 
været på et indledende Cross 
Cultural Training-kursus og 
tankerne om, hvordan MY-LINC 
kan følge op på det.

• De studerende på seminariet og 
særligt masterstuderende, som 
afslu� er og skal i gang med at 
arbejde i kirken.

• Det nye indtag af 
teologistuderende, som starter 
på uddannelsen i september.

DEN LUTHERSKE KIRKE I LIBERIA

• At kirken må forkynde det sande 
evangelium til opbyggelse og 
vækkelse.

• At lederne i kirken må lede med 
visdom og troskab.

• Kirkens skoler.
• Uddannelsen af præster og 

evangelister til kirken.

SISSEL OG THOMAS NEDER-
GAARDS NYE TILVÆRELSE I 
DANMARK

• At de må lande godt i Danmark 
igen.

• Tak for at de har fået relevante 
jobs.

DEN LUTHERSKE KIRKE I 
LIBERIA OG GUINEA

• Kirkens ledelse og medarbejdere.
• Kirkens aids-program.

PROMISSIO

• Tak for fritidsforkynderne i Dan-
mark, som fortæller om arbejdet 
og prædiker evangeliet, og bed 
for fl ere.

• Tak for missionsfællesskaberne, 
som samarbejder med Promissio, 
og bed om at fl ere må tage imod 
invitationen til at samarbejde.

• Tak for de virksomheder, som 
har valgt at stø� e arbejdet 
økonomisk.

• Bestyrelsen og landsudvalget.
• Promissios genbrugsbutikker og 

arbejdet med at etablere nye.

TORSDAG

Liberia

Lotte og Bjarne Birch 
Carlsen
Missionærer

Sissel og Thomas 
Kofoed Nedergaard
Hjemvendte 
missionærer

Etiopien

Frede Ruby Østergård
Generalsekretær

Christina Flyvholm
Markedsførings- og 
sekretariats-
koordinator (vikar)

Liberia

MEKANE YESUS-KIRKEN I 
ADDIS ABABA

• Kirkens ledelse og medarbejdere.
• Udfordringerne ved at være 

kirke og nå mennesker i en 
millionby.

• Indsatsen for at hjælpe de syge 
og svage.

• Evangelisterne, som har 
etableret menigheder i Addis 
Ababas nye bydele, og deres 
udfordringer.

GLOBAL DISCIPLESHIP TRAINING

• Tak for det første hold, som nu 
skal have erfaringerne med ud i 
resten livet.

• Bed for den endelige byggetil-
ladelse, så vi kan få bygget 
færdigt.

• Tak og bed for det andet hold, 
som begynder januar 2020.

Etiopien

Marius Weber 
Jørgensen
Studentermedarbejder 
til layout

Simon Schøler 
Kristensen
Koordinator for 
international mission



FREDAG LØRDAG SØNDAG

BEDELISTE

Berit Østby & Mehret-
Ab Bereke Beraki
Missionær og 
pensioneret missionær 
i Mekane Yesus-kirken

Andreas Gjaldbæk 
Knudsen
Studentermedarbejder 
i mødesekretariatet

Katrine og Christian 
Schøler Holmgaard
Missionærer i Mekane 
Yesus-kirken
Børn: Laura og Bertha

Caroline Kikkenborg 
Ipsen
Ungdomsnetværker

Danmark

Etiopien

NYT MISSIONSOMRÅDE

• For processen med at fi nde et 
nyt missionsområde og starte 
arbejde der.

PROMISSIOYOUTH

• At PromissioYouth må 
opmuntre unge til at leve et liv i 
mission.

• At fl ere unge i Danmark og 
Afrika må lære Jesus at kende 
og ønske at gøre ham kendt.

MEKANE YESUS-KIRKENS 
WABE BATU-SYNODE

• Uddannelse af evangelisterne på 
bibelskolen i Dodola, og at de må 
nå ud til muslimerne i området.

• Indsatsen mod skadelige tradi-
tionelle skikke og bedre vilkår 
for kvinder.

• Den nye generalsekretær og 
kasserer.

• Frimodighed til de menigheder, 
der oplever problemer fra det 
muslimske fl ertal

WIN SOULS FOR GOD I ETIOPIEN

• De 150.000 prostituerede, som 
hver dag går på gaden i Addis 
Ababa.

• Deborah Center som hjælper 
kvindelige prostituerede væk fra 
gaden og ind i et værdigt liv.

• At de ledige pladser på Deborah 
Centret snart må blive optaget 
af piger, som ønsker sig en an-
den tilværelse.

ETIOPIEN

• Færdiggørelse af kirkebyggeriet 
i Yerer.

• Christian Culture Travellers i 
Etiopien.

• Varig fred i landet og en regering, 
som træff er kloge valg.

• Visdom hos myndighederne til 
at håndtere de mange etniske 
uroligheder, som af og til blusser 
op rundt om i landet.

• At Mekane Yesus-kirken ud 
over landet må gå forrest som 
eksempel på fredsskabende og 
forsonende instans.

• At Katrine, Christian og børnene 
må falde godt til i Danmark når 
de rejser hjem i juli.

Promissio
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info@promissio.dk
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EVANGELIET
OVER GRÆNSER
- SAMMEN MED
VORE PARTNERE

Etiopien

Philip Østerby 
Kristoffersen
Volontørkoordinator

Per Jerup
Udviklingskonsulent


