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PROMISSIOYOUTH
INSPIRERER TIL KULTURMØDER
Unge PromissioYouth’ere inviterer deres naboer i
Aarhus-bydelen Gellerup indenfor til spisning for
at lære dem at kende og møde andre kulturer.
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TSIGE BEKÆMPER FALSK LÆRE I MENIGHEDERNE
På Addis Ababa-synodens kontor sidder Tsige Bereda Fujaga
klar til at svare på spørgsmål fra synodens præster og andre.
Målet er at skabe en god teologisk standard i menighederne,
så den sande og sunde tro kan vokse.
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KOM INDENFOR
Promissio er et fællesskab af mennesker,
som ønsker, at evangeliet sætter spor i men
neskers liv, og vi arbejder konstant med at
invitere flere ind i fællesskabet. For nyligt blev
PromissioYouth Aarhus stiftet, og det åbner
op for at få flere med.
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Promissios medlemmer og til
interesserede i Danmark og på
Færøerne.
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efter aftale med Promissio.
Fotos ved Promissio hvor
intet andet er anført.
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PromissioYouth drives af unge sammen
med netværkskoordinator Tuja Berg, og det
er vores arbejde for og blandt unge med det
fornemme fokus at sætte unge i forbindelse
med international mission.
Det skønne er, at det – hvis vi selv skal
sige det – lykkes ret godt gennem rejser
til Afrika, arrangementer i Danmark og
i samarbejde med andre organisationer
med samme mål, hvor vi i 2019 åbnede
bibelskolen Global Discipleship Training
sammen med Børkop Højskole.
For et par år siden begyndte en lille
gruppe i Gellerupparken det tværkulturelle
arrangement ”Kom ind”, og da det
primært var personer, som også havde
forbindelser til Promissio, blev det afholdt
i PromissioYouth-regi. Da der er en
artikel på side 3 om ”Kom ind”, vil jeg ikke
udfolde deres arbejde yderligere, men bare

Frede Ruby Østergård, generalsekretær

konstatere, at det var en rigtig god idé i
forhold til at aktivere unge i international
mission i Danmark. Nu bliver der flere
grupper i Aarhus, og vi håber, det også kan
brede sig til andre byer.
Desuden har arbejdet med "Kom ind"
betydet, at der i december blev dannet
en helt ny ungdomsgruppe kaldet
”PromissioYouth Aarhus”. Gruppen er via
Israelsmissionens Unge tilknyttet Dansk
Ungdoms Fællesråd, og derfor opnår de
mulighed for at søge penge til driften af
"Kom ind"-arrangementerne, og de kan også
søge til andre arrangementer – for eksempel
til at få besøg af gæster fra Liberia eller
Etiopien.
Vi glæder os over, at unge kan få et møde
med international mission – nu også på
hjemmebane!
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PROMISSIOYOUTH INSPIRERER
TIL KULTURMØDER
I bydelen Gellerup i Aarhus inviterer en gruppe unge Promissio
Youth’ere deres naboer i området indenfor til spisning for at lære dem
at kende og møde andre kulturer. Flere nye grupper er på vej.
Af Rikke Thomassen, journalist

en interkulturel kompetence – ikke kun
til at være i et andet land, men også til
at tænke mission ind i mange forskellige
sammenhænge i Danmark, og det vil vi
gerne bygge videre på,« siger Tuja Berg.
Hun glæder sig derfor over opbakningen
til PromissioYouth-arrangementet i Aarhus
den 10. januar, hvor Berit Østby underviste
i kulturmøder. Denne aften blev der også
dannet to nye ”Kom ind”-grupper i Gellerup,
som er klar til at invitere indenfor.
Tuja Berg pointerer dog også, at ”Kom ind”
ikke behøver at være et Aarhus-fænomen.
»Lige nu er det i Aarhus, men det kan jo
være hvor som helst i landet, at tidligere
volontører, CCT’ere eller andre har lyst til
at invitere til kulturmøder, der kan blive til
venskaber,« siger hun.
En glad ”Kom ind”-gruppe i Gellerup, som netop har sendt deres gæster afsted. Fra venstre er det Silas
Brøns, Marcus Taulborg (ungdomsnetværker i Promissio), Annika Lodahl og Caroline Ipsen.

Det kan måske lyde lidt udansk at invitere
fremmede indenfor. Det er i hvert fald
den respons, de unge PromissioYouth’ere
i Aarhus-bydelen Gellerup er blevet mødt
af, når de inviterer deres naboer i området
indenfor til aftensmad en gang om
måneden.
Men ud over overraskelse er de unge
også blevet mødt meget positivt, og mange
forskellige har taget imod invitationen.
»Vi har blandt andet haft besøg af en
somalisk kvinde og hendes børn, og hun
var meget åben og fortalte, at hun følte sig
ensom og bare gerne ville være sammen
med nogen,« siger Marcus Taulborg,

der er ansat som ungdomsnetværker i
PromissioYouth og frivillig i initiativet ”Kom
ind” i Gellerup, som er startet af unge fra
PromissioYouth.

Flere nye grupper i Gellerup
Marcus Taulborg har tidligere været
udsendt som Christian Culture Traveller
af Promissio, og netværkskoordinator
Tuja Berg fortæller, at ungdomsarbejdet i
Danmark er vigtigt, fordi det kan medvirke
til, at et udlandsophold ikke bare går
i glemmebogen, men at oplevelsen og
læringen holdes levende.
»Med en rejse til udlandet har de fået

Aldrig været i et dansk hjem
Når naboer og andre i området kommer
ind i Marcus Taulborgs lejlighed i Gellerup,
er det for mange af dem første gang, de
besøger et dansk hjem, og det er en af
grundene til, at han åbner sit hjem op.
»Jeg vil gerne være et godt billede på,
hvordan danske kristne kan være over for
nydanskere og over for folk, der kommer
hertil og gerne vil være i landet – at give et
andet billede end det, de ellers hører eller
møder,« siger Marcus Taulborg.

Kontakt Marcus Taulborg, hvis du vil
vide mere om PromissioYouth eller
”Kom ind”:
ungdomsnetvaerker@promissio.dk.

»KAN PER,
SÅ KAN JEG!«
For over 20 år siden mødte Worku Mekore Anne Grete og Per
Rasmussen i Dodola. Det møde gav ham nyt mod i arbejdet som
missionær i Asassa.
Af Berit Østby, missionær i Etiopien

Worku Mekore fremviser her stolt planerne om et nyt byggeri på kirkens compound.
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Worku Mekore mødte Anne Grete og Per
Rasmussen første gang i Dodola for over
20 år siden. Anne Grete og Per var udsendt
af Promissio (dengang DEM), og Worku var
som ung mand udsendt som missionær af
Mekane Yesus-kirkens Addis Ababa-synode
til Asassa, en lille afsidesliggende by nogle
kilometer nord for Dodola. Her befandt han
sig med næsten kun muslimer omkring sig.
»Det var ensomt og svært, men efter
noget tid hørte jeg, at Mekane Yesuskirken havde noget arbejde i Dodola, og
jeg tog dertil for at finde ud af noget mere.
Her mødte jeg de danske missionærer,
Anne Grete og Per, og deres to små børn,«
fortæller Worku Mekore.
Jeg møder Worku på et Cross Cultural
Training-kursus for 18 lokale evangelister
og missionærer i Nazareth, som ligger 93
kilometer sydøst for hovedstaden Addis
Ababa – et sted, som på mange måder er
døren til de mere muslimske områder i
Østetiopien.
I dag er Worku ledende præst i den ældste
menighed i Nazareth, og han leder arbejdet
i Nazareth Sogn. Han bor sammen med sin
kone og deres tre børn.

I november 2019 var Anne Grete og Per Rasmussen i Etiopien, og de mødtes med Worku Mekore i
Asella, hvor de fik en kop kaffe sammen. Et glædeligt gensyn.

Blev opmuntret i arbejdet
Tilbage i Dodola for over 20 år siden blev
Worku Mekore meget imponeret over, at
han fandt europæere, som havde forladt
deres eget land med alle de goder, som han
vidste, der fandtes dér, og var kommet til
Etiopien, hvor de kæmpede med at tale på
et sprog, som ikke var deres, en kultur, som
var fremmed, og uden nær familie omkring
sig.
Han begyndte at tænke på, hvordan han
selv syntes, det var vanskeligt at bo i Asassa,
som trods alt var hans eget hjemland.
»Kan Per, så kan jeg!« sagde han til sig selv
og tog tilbage til Asassa med nyt mod.
»Jeg husker også, hvordan Per og Anne
Grete kom hver måned for at besøge mig og
opmuntre mig i arbejdet i Asassa,« fortæller
Worku.
Da folk ønskede at få mere at vide om
Jesus og om kristendommens betydning,
så foreslog Anne Grete, at de nye kristne
kunne komme til dem i Dodola, hvor der
sandsynligvis var mere sikkert for dem.
»Men for at det ikke skulle virke for
mistænkeligt, allierede de sig med en
sundhedsklinik i Dodola, og de fik dem til
at udskrive aftaler for de nye kristne, så
de måtte komme til flere nye medicinske
undersøgelser,« fortæller Worku, og sådan
fik de fulgt op på flere af de nye kristne.
For ikke så længe siden var Worku

inviteret tilbage til Asassa, hvor
menigheden nu tæller over 200 medlemmer,
og de har plantet fire-fem outreaches i de
omkringliggende områder.

Ville have lært det lokale sprog
Venskabet med familien Rasmussen varede
de tre år, Worku boede i Asassa, og han var
med rundt i området, når Per skulle tale.
Det, at Per nægtede at bruge tolk, men
hellere kæmpede sig frem på amharisk, var
en anden ting, som imponerede Worku.
»Jeg husker, at Per havde Det Nye
Testamente på engelsk og amharisk, og han
brugte det til at lære amharisk,« siger han.
I løbet af CCT-kurset snakker vi om
vigtigheden af, at man som udsendt lærer
sig det lokale sprog, og Worku fortæller de
andre deltagere, at han fortryder, at han
ikke gjorde det.
»Jeg troede, at det kun var noget, de
udenlandske missionærer skulle. Det faldt
mig ikke ind, at vi etiopiske missionærer
burde lære sprog. Tænk, så meget mere
effektiv jeg kunne have været. Tænk på,
hvor stor Mekane Yesus-kirken kunne have
været, hvis alle lokale missionærer havde
gjort det. I stedet underviste jeg folk i
Asassa på mit eget sprog, amharisk.«

Han ryster på hovedet ad sin egen
dumhed og fortsætter:
»Vi har været alt for optaget af, at de nye
lokale missionærer skal sende en rapport
hver tredje måned om, hvor mange de har
fortalt om Kristus, hvor de har været, hvem
de har snakket med og så videre. Vi burde
fokusere mere på at udruste dem ordentligt
først, give dem gode råd om, hvordan man
nærmer sig en ny kultur og lærer sproget.
Vi har ofte set på kulturer hos dem med
en anden religion som noget satanisk i
stedet for at se på forskellighederne som en
mulighed for, at Gud kan arbejde.«

Mange er trætte og kæmper
Hvis Worku Mekore skal give et råd til
dagens ledere af Mekane Yesus-kirken, vil
det være dette:
»At de lokale missionærer først skal
udrustes og derefter følges op, mens de
er ude. Mange er trætte og kæmper på
ensomme steder. De har behov for nogen
til at besøge dem eller ringe til dem for at
spørge, hvordan det går. Og de har behov for
mange til at bede for sig,« siger han.
Det var noget af den opmuntring og
opbakning, Worku selv oplevede at få fra
Anne Grete og Per, da han var i Asassa.

TSIGE BEKÆMPER
FALSK LÆRE
I MENIGHEDERNE
På Addis Ababa-synodens kontor sidder Tsige Bereda Fujaga klar til at
svare på spørgsmål fra synodens præster og andre. Målet er at skabe en
god teologisk standard i menighederne, så den sande og sunde tro kan
vokse.
Af Anika Thorø Møller, journalist og deltager på kommunikationsrejse i 2019

Tsige Bereda Fujaga vejleder og underviser præster
og andre i Addis Ababa-synodens menigheder.

Foto: Marius Weber Jørgensen

Når præsterne i Addis Ababa-synoden i
Etiopien har spørgsmål til teologisk lære
eller praksis, kan de ringe til Tsige Bereda
Fujaga, som arbejder på synodens kontor i
hjertet af Addis Ababa.
»Præsterne kommer med mange
forskellige spørgsmål. Nogle spørger til,
hvordan man skal udøve spirituel praksis,
andre spørger til forskellen på rigtig og falsk
lære og praksis,« siger Tsige Bereda Fujaga.
Hun sidder klar ved telefonen, og mens
hun interviewes til Promissios blad, ringer
flere præster med spørgsmål.
En af gangene er det en præst, der vil
vide, hvad han skal gøre med en mand, der
gerne vil giftes igen efter en skilsmisse, og
hun aftaler et møde, så præsten kan komme
forbi til en snak om det. En anden ringer for
at få svar på, hvordan han skal forholde sig
til ændringerne fra outreach til menighed –
hvad er mulighederne, og hvad skal han være
opmærksom på?
»Jeg bliver nødt til at kunne give gode
svar, så vi kan gøre det bedre her i synoden.
Det handler om at skabe en god teologisk
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standard i alle menighederne,« siger Tsige, der
med sine svar ønsker at arbejde imod falsk
lære i menighederne.

Ingen skal stå alene med udfordringer
Addis Ababa-synoden består af 28
menigheder og mange flere outreaches, og
Tsiges arbejde er at være leder og overhoved
for præsterne i synoden. Det er en post,
man bliver valgt til, og hvor man sidder fire
år ad gangen. Tsige har tidligere haft posten
i fire år og nu i seks år i alt.
Etiopien er præget af meget falsk lære –
ofte herlighedsteologi eller fokus på loven
frem for evangeliet. Også falske profeter
er en stor udfordring, som Tsige arbejder
imod gennem sine møder og samtaler med
synodens præster.
Derudover træner og underviser hun
præster og andre medarbejdere i de enkelte
kirker. Nogle gange er hun ude i de enkelte
kirker, og andre gange samler hun præster fra
flere steder til et større kursus.
»Ingen skal stå alene med de udfordringer,
de har i en menighed. Der er et stort behov
for træning og for at have nogen at tale med
om de udfordringer, de har,« siger Tsige, der i
mere end 20 år har trænet og undervist andre
i evangeliet.

Har afsluttet en masteruddannelse
I 2018 blev hun færdig med en master i
teologi på Mekane Yesus-seminariet, som
Promissio støtter. Hun har behov for et
solidt teologisk fundament, når hun skal
undervise og træne andre, og uddannelsen
har givet hende en god ballast til dette
arbejde.
»Jeg har lært meget på seminaret, som jeg
bruger i mit arbejde nu. Blandt andet har jeg
lært rigtig meget om luthersk lære, og det er
vigtigt, at jeg har helt styr på det i den rolle,
jeg har, så jeg kan guide præsterne. Jeg har
også lært noget om lederskab og om at bruge
teologien i praksis. Med det, jeg har lært på
seminaret, kan jeg nu besvare de mange
spørgsmål ordentligt. Det kunne jeg ikke på
samme måde før – nu kan jeg svare mere
kvalificeret,« forklarer hun.

Elsker at undervise og træne
Samtidig er hun også opmærksom på, at der
stadig er meget, hun ikke ved.
»Jeg prøver altid at lære mere, så jeg kan
gøre mit arbejde bedre. Måske er en master
slet ikke nok,« siger hun med et smil og
fortæller, at hun overvejer at læse videre. Hun
vil også gerne skrive en bog for at formidle
noget af sin viden videre.
»Jeg elsker at undervise og træne

I 2018 afsluttede Tsige Bereda Fujaga en master i teologi på Mekane Yesus-seminariet. Her lærte hun
blandt andet om luthersk lære. »Det er vigtigt, at jeg har helt styr på det i den rolle, jeg har, så jeg kan
guide præsterne,« siger hun.
Foto: Marius Weber Jørgensen

mennesker. At træne og vejlede er min gave,
min passion, og derfor vil jeg gerne på sigt
gøre det mere end det koordineringsarbejde,
der også hører med i arbejdet her på kontoret.

Jeg vil gerne arbejde mere med generationer
og de forskelle, der er på, hvordan man skal
fortælle evangeliet til en pensionist og til et
barn,« siger Tsige Bereda Fujaga.

UNGE REJSER UD
Promissio sætter pris på alle henvendelser fra unge, som
ønsker at rejse ud som volontører eller praktikanter. Det er
derfor også med glæde, at vi igen til februar kan sende tre
volontører til Etiopien.
Christoffer Debel Christensen og Esben Kamstrup Mortensen rejser til Addis Ababa som Christian Culture Travellers. De vil være tilknyttet My Sisters, Win Souls for God og
samtalegrupper på Mekane Yesus-seminariet.
Dagmar Bech Hansen rejser til Bale Robe som praktisk
volontør på Global Discipleship Training. Hun skal blandt
andet stå for madlavning til eleverne på 2020-holdet.

DET ANDET HOLD GDT’ERE
ER REJST AFSTED
I begyndelsen af februar rejste eleverne på Global
Discipleship Training 2020 afsted til Etiopien efter de
forberedende uger på Børkop Højskole. De er blevet
indkvarteret i Bale Robe, hvor missionærer Lotte og Bjarne
Carlsen stod parate til at tage imod dem.
Eleverne får i løbet af opholdet i Etiopien besøg af tre
gæsteundervisere fra Danmark. I år er det sognepræst Erik
Holmgaard, tidligere generalsekretær i Israelsmissionen
Bodil Skjøtt og teologistuderende Andreas Knudsen, som
også er studentermedarbejder hos Promissio.
GDT er fortsat populært, og der er allerede tilmeldte til
holdet i 2021 – men der er plads til flere, så prik gerne unge i
dit netværk på skulderen, og send dem ind på globalDT.dk.

PER JERUP ER NU SØMANDSMISSIONÆR
Promissios udviklingskonsulent Per Jerup valgte at opsige
sin stilling med udgangen af december 2019. Han har siden
1. august 2017 været ansat i en tidsbegrænset deltidsstilling,
som efter planen udløb til sommer. Per Jerup har fra den
1. januar 2020 i stedet været at finde på landets havne som
sømandsmissionær for Sømandsmissionen.
Vi har meget at sige tak for, da Per har givet den fuld
gas for at få flere til at få syn for Promissios mission. Per
er kommet med masser af gode idéer og gåpåmod, og vi
siger ham stor tak for hans indsats og ønsker ham Guds
velsignelse i den nye tjeneste.

DIN GAVE GIVER MENNESKER ET
LIVSFORVANDLENDE MØDE MED
JESUS KRISTUS
En gave til Promissio er en gave til mission med hjerte, mund
og hænder! Sådan indbetaler du din gave til Promissio:
- Med betalingskort på www.stot.promissio.dk. Her kan du
også tilmelde dig som fastgiver via Betalingsservice.
- MobilePay 20848. Vigtigt: Skriv adresse og CPR-nummer i
beskedfeltet, hvis du ønsker fradrag.
- Nordea bank: 2207-0062262753.
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TAK FOR GAVER
Tak for gaver til Promissios arbejde på i alt 2.026.183 kr. i
fjerde kvartal 2019. Der blev i perioden samlet mindre ind,
end vi håbede på.
I 2019 havde Promissio brug for i alt 5.585.000 kr. i gaver,
og der blev samlet i alt 5.179.557 kr. ind. Vi er netop nu i
gang med at færdiggøre regnskabet, så vi har et endeligt
regnskabsresultat for 2019. Da vi har brugt den sum
arvemidler, som vi har nydt godt af i nogle år, nedjusteres
forventningerne til 2020, og vi budgetterer med et
underskud. Vi håber dog, at vi bliver positivt overraskede.
Tak for alle gaver.

ÅRSMØDE 4. APRIL
Promissio inviterer til årsmøde lørdag den 4. april i
Bjerringbro Missionshus fra kl. 9.00 til 18.00. Årsmødet vil i år
sætte fokus på international mission før og nu og lægge op
til en spændende drøftelse af, hvad det betyder for
missionsorganisationer som Promissio.
Årsmødet begynder med generalforsamling, hvor der vil
være indholdsrige beretninger fra såvel ind- og udland.
Medlemmer, som har betalt kontingent senest den 21.
februar 2020, har stemmeret på årsmødet. Stemmeberettigede medlemmer kan skriftligt sende forslag til behandling
på årsmødet. Forslag til dagsordenen skal være sekretariatet
i hænde senest den 6. marts 2020.
Se programmet for årsmødet på Promissios hjemmeside,
hvor du også kan tilmelde dig. Vi glæder os til at se dig!

HENRIK HØJLUND FORTÆLLER OM SIT
MØDE MED ETIOPISKE KRISTNE
VI EFTERLYSER KANDIDATER TIL
BESTYRELSEN
Er det dig eller en, du kender, der skal stille op til
Promissios bestyrelse? Til årsmødet den 4. april afslutter
to bestyrelsesmedlemmer deres valgperiode og har valgt
ikke at genopstille. Alle medlemmer, som har betalt
kontingent senest 21. februar 2020, kan opstille kandidater til
bestyrelsen. Det kræver kun underskrifter fra ti stillere, og
kandidater behøver ikke på forhånd at være medlemmer af
Promissio.
Du kan rekvirere en kandidatliste fra sekretariatet.
Send kandidatlisten med ti underskrifter fra Promissiomedlemmer, så den er sekretariatet i hænde senest den 6.
marts 2020.

Promissio inviterer den 25. februar til en smagfuld temaaften i godt selskab, hvor præst og forfatter Henrik Højlund
fortæller om sin nye bog "Jeg tror, du er her."
Bogen kredser om hans møde med en tilsyneladende
fremmed kultur og trospraksis i Etiopien, som sætter en
refleksion i gang, der får Henrik Højlund til at stille spørgsmålene: Er det muligt at tro med større overbevisning og
mindre blufærdighed? Og er det muligt her i Danmark?
Aftenens program varer fra kl. 19.30 til 21.00 med mulighed for drop-in til kaffe og snak fra kl. 19.00. Medarbejdere
fra Promissio vil også krydre aftenen med et kort indlæg
om den nyligt startede bibelskole i Etiopien, Global Discipleship Training.
Arrangementet er gratis for Promissios medlemmer og
givere ved forhåndstilmelding.
Se mere på promissio.dk/globus.

SKOLELEDER I LIBERIA:
»VI HAR BRUG FOR AT
OPLÆRE BØRNENE
I DET, DER ER RET OG GODT«
Skoleleder Myrnah Buseh ser børnene som en vigtig ressource for at
skabe bedre levevilkår og muligheder i Liberia.
Af Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia

»Vi har brug for at oplære børnene i det,
der er ret og godt. Vores land er udfordret
i forhold til løgn og korruption, og vores
ungdom har ikke mange muligheder i
fremtiden, hvis de ikke ved, hvad der er
rigtigt og forkert og kan leve et ærligt og
anstændigt liv.«
Sådan siger Myrnah Buseh, der er
skoleleder på Sct. Peters Lutheran School i
Sinkor i Monrovia, og gennem dette arbejde
har hun mulighed for at bidrage til børnenes
udvikling og dermed til bedre levevilkår og
muligheder i Liberia.
»Som leder er mit højeste ønske at kunne
skabe en forandring for vores samfund og
land,« siger Myrnah, der selv er uddannet
lærer og altid har haft interesse for at
undervise og vejlede børnene. Og netop den
vejledende del vægter hun også højt som
leder.

Børnene er vejen til et bedre Liberia
For blandt andet at lære børnene,
hvad der er ret og godt, lægger Myrnah
vægt på, at der undervises i det ved
morgensamlingerne, for eksempel i
ærlighed og i at finde det gode i mennesker.
Disse samlinger bidrager også til børnenes
tro.
»Andagten er med til at give os en indre
stilhed, så Gud får lov til at tale til os, uanset
hvilken alder vi har,« siger hun.

Skoleleder Myrnah Buseh håber, at den unge generation kan skabe et bedre Liberia,
der er bygget på et fundament af gudstro, ærlighed og visioner.

Hun ønsker dermed at påvirke både den
faglige, sociale og åndelige udvikling hos
børnene – og håber, at børnene kan bidrage
positivt ind i deres familier og samfundet
som helhed.
»Jeg ønsker, at de bliver en betydelig
ressource i bestræbelserne på at skabe bedre
levevilkår og muligheder for det enkelte
menneske i Liberia. Jeg føler et stort ansvar
over for den skole, jeg er sat til at lede, og jeg
tror på, at vi ved Guds hjælp går imod en
bedre morgendag, hvor den unge generation
får muligheder for at skabe et bedre Liberia,
der er bygget på et fundament af gudstro,
ærlighed og visioner – og at det sammenlagt
skal skabe gode forandringer i vores land,«
siger Myrnah Buseh.

Arbejdet i skolesystemet giver mening
I samtalen med Myrnah bliver det også
tydeligt for mig, hvor meget mening mit
arbejde i skolesystemet giver – at give lærerne
pædagogiske redskaber til at møde eleverne
på en anden måde, end de plejer at blive
mødt. Det er svært at give andet videre end
det, man selv har modtaget – hvilket gælder
for både lærere og elever – og derfor er det
vigtigt for mig at vise lærerne, at andre
undervisningsmetoder og mindre brug af
fysisk afstraffelse kan hjælpe børnene til
at lære endnu mere. Og det er der, vi skal
hen, hvis børnene skal blive og være den
forandring, de ønsker at se.
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ET ÅNDELIGT
OPLØFTENDE MØDE
MED FATTIGDOM
I Etiopien blev Henrik Højlund mødt af mange, der bad om penge. Det
medførte både frustration og refleksioner – og klarhed over, at det
åndelige også viser sig i relationen til mennesker.
Af Henrik Højlund, præst og forfatter

Min kones og min tid i Etiopien i nogle
perioder fra 2013-15 var åndeligt set kolossalt
opløftende. Etiopiernes umiddelbarhed i
gudsforholdet var skøn og inspirerende. Jeg
har skrevet en hel bog med udgangspunkt i
denne inspiration. Og tanken var, at denne
lille klumme kunne lægge sig op ad det.
Men mens jeg tænkte over, hvad jeg skulle
trække frem, bladrede jeg i en af mine
dagbøger fra turene derned og faldt over
noget helt andet. Og det slog mig: Ja, det
fyldte faktisk også rigtig meget i perioder. Og
det var der også en vigtig lærdom i.

Ville trække penge ud af os
Det handler om penge. Mange prøvede at
trække lidt penge ud af os, og der meldte sig
hurtigt en frustration hos os. Frustrationen
gik især på, om den venlighed og varme,
vi blev mødt af, handlede om rigtige
venskaber eller om penge.
Men efter et besøg hos en ung ven gik
det op for mig, at frustrationen lige så
meget handlede om noget andet, og at
anmodningerne om lidt økonomisk hjælp
på ingen måde satte spørgsmålstegn ved
ægtheden af venskaberne.
Vi besøgte en ung mand, Blæn, og hans
mor, hvis bolig bestod i et enkelt, lille rum i
den ene ende af et lille hus. Blæn var én af
en flok unge mænd, som tit besøgte os. Og
selvom vi oplevede vores eget hus dernede
som nærmest forfaldent i forhold til det, vi
kom fra i Danmark, så var det et palads ved

siden af det lille jordgulvsrum.
Blæns mor serverede det fineste,
hun var i stand til – en stor skål ris,
brød, sodavand og kaffe. Og dertil
dejligt befriende humor, da hun med
underspillet ironi sagde, at vores hus
vel var omtrent på størrelse med
deres.

SET MED
ANDRE ØJNE

Hvorfor giver jeg ikke penge?
Efter det besøg gik det op for mig, at
frustrationerne over de mange
forespørgsler om support ikke bare
handlede om usikkerheden i forhold
til relationerne, men også om det
ubehagelige ved at møde deres
fattigdom – i kontrast til min rigdom.
I min dagbog skrev jeg: »Dér sidder
jeg i Blæns hus og er venlig og rar og
finder det enormt interessant, men
jeg ved også, at de ved, at dette er en
skraldespand ved siden af vores. Og
hvordan kan jeg være uanfægtet
til stede? Hvorfor hoster jeg ikke
op med nogle af mine penge lige på
stedet? Vi er brødre og søstre i Herren, vi er
familie. Hernede er familie det samme som
forpligtelse på hinanden. Ergo kan jeg ikke
være her uden at dele med dem.«
Var denne erkendelse ”åndeligt
opløftende”? Ja, for ånd handler også om
hånd. Om håndgribelig hjælp.
Det er tankevækkende for mig at bladre
i mine dagbøger og opdage, hvor meget det

Hør mere om Henrik Højlunds møde med
Etiopien den 25. februar på TORVET.
Læs mere på side 9.

med support-anmodninger fylder. I stedet
skrev jeg en bog om ”det åndelige”, om
gudsrelationen. Jeg står helt og fuldt ved
bogen. Men det åndelige viser sig i den grad
også i menneskerelationen. »Alt hvad I har
gjort mod en af disse mine mindste brødre,
det har I gjort mod mig.«

præsentation af promissios
projekter 2020
Promissio støtter projekter i Etiopien og Liberia, som drager omsorg for menneskers helbred, trivsel og tro. Vi sender
missionærer, som er Promissios mund og hænder i det konkrete arbejde, og som styrker båndet til vores partnere – en
værdifuld forbindelse, som ikke kan erstattes af digitale alternativer.
Arbejdet bliver båret af gaver fra helt almindelige mennesker, som vil være med til at bringe evangeliet over grænser i
verden. Men mest af alt bliver det båret af forbøn. Tak, om du også vil bære med.

inDsatsoMrÅDer
kVALiFiCereDe meDArBejDere

FokUseret omsorG

Promissio støtter og sender fagligt,
åndeligt og personligt kvalificerede
medarbejdere.

Promissio arbejder med på sociale og
omsorgsmæssige opgaver.

sUND opLÆriNG

UrBANe UDForDriNGer

Promissio arbejder på en sund
evangelisk-luthersk teologisk oplæring
af både præster og kirkens medlemmer.

Promissio arbejder med på
udfordringerne ved kirkens arbejde i
storbyer.

stÆrk LeDeLse
Promissio arbejder på at styrke
partnernes ledelse af kirken og
menigheder.
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GUDs LØFte
- Vores seNDeLse
Promissio sender missionærer til arbejdet i Etiopien og
Liberia. I 2020 har vi tre missionærenheder udsendt foruden
korttidsudsendte og volontører.
eLisABetH poULseN
Missionær i Liberia (2019 - 2022)
Elisabeth Poulsen bor i Monrovia. Elisabeth er uddannet lærer
og arbejder i kirkens skoleafdeling på at opkvalificere lærerne
på kirkens skoler.

Lotte oG BjArNe CArLseN
Missionærer i Etiopien (2019 - 2023)
Lotte og Bjarne Carlsen bor i Bale Robe, Etiopien. Lotte er leder
af bibelskolen Global Discipleship Training. Bjarne arbejder
på universitetshospitalet i nabobyen Goba. Bjarne er også
Promissios landerepræsentant i Etiopien.

Berit ØstBY oG meHret-AB Bereke BerAki
Missionærer i Etiopien (2011 - 2022)
Berit Østby, Norge, og Mehret-Ab Bereke Beraki, Eritrea, bor i
Addis Ababa. Berit underviser på Mekane Yesus Language and
Intercultural Centre (MY-LINC) som Program Advisor og Cross
Cultural Training-konsulent.
Mehret-Ab har i 30 år været bibliotekar på Mekane Yesusseminariets bibliotek og gik i 2018 på pension.

FiNN AAseBØ rØNNe
Korttidsudsendt i Etiopien (2020)
Finn Aasebø Rønne er til daglig professor på Dansk
Bibel-Institut i København. En måned om året er han
i udsendt til Ethiopian Graduate School of Theology
i Addis Ababa, hvor han underviser i kirkehistorisk
metodelære.

promissio UDseNDer oGså
ANDre korttiDsUDseNDte tiL
eNkeLtståeNDe opGAVer i etiopieN
oG LiBeriA såsom ForkYNDeLse
eLLer UNDerVisNiNG.
DerUDoVer seNDer promissio
VoLoNtØrer oG prAktikANter tiL
ArBejDet. er Det NoGet For DiG?
UNDersØG mULiGHeDerNe på
www.promissio.Dk.

UD af prostitUtioN
Deborah Center hjælper unge etiopiske sexarbejdere væk fra gaden og ind i et værdigt liv.
Tiggeri, overgreb, kulde, ydmygelse, sygdom og evig søgen efter
mad. Gadelivet er hårdt, og det er hverdag for 150.000 mennesker
i Etiopiens hovedstad, Addis Ababa. De fleste er sendt på gaden af
fattigdom og sociale problemer. Mange af dem er børn og unge, og
alt for mange piger ender i prostitution.

en vej ud af prostitution
Deborah Center er Win Souls for God’s rehabiliteringscenter for
unge prostituerede piger. Her får pigerne konkret hjælp til at
komme ud af prostitutionen og omsorg efter den både fysisk og
psykisk hårde tid på gaden. Det sker ved, at de får ophold på hjemmet, en uddannelse og eventuelt et lille beløb til at starte egen
virksomhed for.

Det sker
○ Win Souls for God driver Deborah Center, som årligt bebos af
op til 16 tidligere prostituerede
○ Win Souls for God opsøger de prostituerede på gaden og
forsøger at bygge relationer
○ Omkostningerne for én pige i én måned på Deborah Center er
1.550 kr.

»Det er et vidunderligt sted at være. Før så vi
ikke engang os selv som mennesker, men nu
er vi kommet ud af det ødelæggende miljø og
bliver mødt som mennesker, og vi har lært
Gud at kende. Vi har indset, at der er håb for
os.«
Moskrom Geefooth, beboer på Deborah Center

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/udafprostitution
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Det BeDste tiL mUsLimerNe
I det sydøstlige Etiopien er op imod 95 % af befolkningen muslimer, og derfor er
der brug for kristne evangelister i området, som kan forkynde de gode nyheder.
I det sydlige Etiopien er Mekane Yesus-kirken fattig og trængt.
Wabe Batu-synodens 58.000 kristne medlemmer lever spredt i et
område, der er større end Danmark. Til sammenligning bor der
mere end 1.000.000 muslimer i området, som grænser op til det
islamdominerede Somalia.
Kirken har et brændende ønske om at nå alle disse mennesker
med evangeliet. Men synoden er fattig og har alt for få ledere,
præster og evangelister, og de kristne i menighederne har brug for
undervisning for at løfte opgaven.

Det sker
○ På Sister Janne Memorial Bible School i Dodola uddannes
evangelister til området
○ Wabe Batu-synoden underviser i etablering af gode relationer
mellem kristne og muslimer
○ Wabe Batu-synoden har ansat en universitetsevangelist i Robe,
som også afholder evangelisationskurser for de studerende
○ Wabe Batu-synodens ungdomskoordinator underviser og
opbygger de unge
○ Promissio har udsendt Lotte og Bjarne Carlsen, som bor og
arbejder i området

»Der er så mange mennesker, der ikke har
hørt evangeliet, og som ikke ved, at Gud frelser
mennesker. Særligt i mit område er der mange,
der ikke ved det. Guds ord siger: Gå ud i alverden
og undervis i Bibelen. Det er derfor, jeg er her!«
Yames Baohe Bekele, elev på bibelskolen i Dodola

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/detbedste

stYrK kViNDer oG BØrN
Omskærelse, udlejning af børn og tvangsægteskab er skæbnen for mange kvinder og
børn i Sydetiopien.
Sydetiopien er præget af en traditionel kultur, hvor nogle af
skikkene skader børn og kvinder. Piger bliver omskåret og gift,
længe før de er voksne, og mænd tager flere koner og bortfører
den brud, de ellers ikke kan få. Piger og kvinder betragtes som
mandens ejendom, og de har ingen indflydelse på familiens
beslutninger og kan hverken eje eller arve noget. Hvis man ender
som enlig mor, kan man desuden være nødsaget til at udleje sine
børn som arbejdskraft.

kirken skaber forandring
Mekane Yesus-kirken ønsker at ændre denne kultur. De laver
derfor oplysningskampagner henvendt til mænd og kvinder
om, at Gud har skabt mennesket i sit billede, og at alle derfor
fortjener at blive respekteret. Det ændrer ikke kun mændenes

syn på kvinden, men også kvindernes syn på sig selv. En deltager,
Tamanech fra Bochesa, fortæller: »Undervisningen har givet
mig nye åndelige indsigter, og jeg har besluttet mig for ikke at
omskære mine døtre«.

Det sker
○ Wabe Batu-synoden afholder workshops af to dages varighed i
en lang række byer
○ Indsatsen har betydet, at omskærelse af piger flere steder ikke
forekommer længere
○ Promissio og Wabe Batu-synoden driver sideløbende et Danidafinansieret projekt i området med samme formål
Safia bor i Kokossa-distriktet. Området er præget af stor
fattigdom, hvilket går hårdt ud over enlige kvinder.
Safia levede af at samle og sælge brænde og havde svært
ved at få råd til mad. En dag blev hun hjulpet ind i kirkens
udviklingsprojekt. I dag er hun leder i området og ser nu lyst på
fremtiden.

safia Har fÅet
HåB for FremtiDeN
Lær mere og støt projektet på promissio.dk/kvinderogborn

»Jeg håber, at jeg kan udvikle mig selv og min gruppe. Vi vil
fortsætte med at spare op, og jeg håber, at vi kan starte nye
virksomheder i fremtiden.«

16 I 17

sKoLeGanG tiL
Vi BYGGer
ForÆLDreLØse BØrn tAkkeNs HUs i roBe
Den Lutherske Kirke i Liberia giver verdens
svageste hjælp til en bedre fremtid.

Bibelskoleelever og rejsegrupper får
optimale rammer i et vigtigt område.

I Liberia har mange børn mistet deres forældre til aids eller
ebola. Disse børn bliver ofte afvist af familien og lever et liv på
samfundets bund uden håb om bedring. Det vil Den Lutherske
Kirke i Liberia ændre. De støtter derfor en række forældreløse
børn med mad, skolepenge, uniformer og skolematerialer.
Derudover kommer børnene på lejre og udflugter, hvor de kan
møde hinanden og opleve, at de ikke er alene.

Global Discipleship Training (GDT) er en bibelskole i Danmark og
Etiopien for danskere etableret af Promissio og Børkop Højskole.
Deltagerne skal i 12 uger bo, undervises og tjene i byen Robe i
det østlige Bale, som er et vigtigt fokusområde for Promissios
samarbejdspartner Wabe Batu-synoden.

Det sker
○ Cirka 150 elever er omfattet af projektet, heraf nogle få på en
videregående uddannelse
○ Den Lutherske Kirke i Liberia screener og udvælger børnene, så
dem med størst behov får hjælp – igennem udvælgelsen sikres
en ligelig kønsfordeling
○ En gruppe frivillige i Gjern finansierer projektet med støtte fra
Promissio ved at samle ind i Danmark
Læs mere på www.123hjemmeside.dk/liberia-born-planter

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/skolegang

For at skabe de bedste betingelser for GDT er det nødvendigt at
bygge nyt i Robe. Bygningerne hedder Mana Galataa, som betyder
”takkens hus”. Målet er, at stedet også bliver et ressourcecenter for
kommende rejsegrupper og missionsarbejdet i området.

Det sker
○ Promissio og Wabe Batu-synoden bygger nyt ressourcecenter i
Robe
○ Promissio og Børkop Højskole sender 12 bibelskoleelever på
GDT i 2020
○ Promissio har udsendt Lotte Carlsen, som leder GDT i Etiopien
○ 1 m2 af Mana Galataa koster 2.000 kr.

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/takkenshus

eVANGeLiet pÅ aLLe sproG
MY-LINC arbejder for at bringe evangeliet over kulturgrænser i et
land med flere end 80 forskellige sprog.
Etiopiens 105 millioner indbyggere taler cirka 80 forskellige stammesprog med i alt cirka 200 dialekter. Det er derfor ikke alle etiopiere, der kan tale med hinanden, og kulturforskellene kan være
store – selv mellem nabostammer. Det giver Mekane Yesus-kirken
en særlig opgave at løfte, når den ønsker at bringe evangeliet til
alle.

mY-LiNC vil være bindeled
Mekane Yesus Language and Intercultural Centre (MY-LINC) udruster præster, evangelister og missionærer til at forstå og begå sig
på tværs af landets mange sprog og kulturer. Centret arrangerer
blandt andet kurser ude i landet, hvor de hjælper kirkens medarbejdere til at begå sig bedre blandt stammer og sproggrupper
i nærområdet, så alle kan blive mødt af evangeliet på deres eget
sprog og i deres egen kultur.

»Nu indser jeg, at jeg burde have lært det
lokale sprog for længe siden! Jeg har brugt
tolk, men det er som at bruge krykker i
stedet for at lære at gå selv.«
Deltager i Cross Cultural training i Hosanna

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/allesprog

Det sker
○ MY-LINC underviser i sprog for at udruste præster, evangelister
og missionærer til deres tjeneste
○ MY-LINC arrangerer Cross Cultural Training-kurser rundt om
i Etiopien for at vejlede og udruste kirkens medarbejdere til at
begå sig bedre i lokalområdets kulturer og sprog
○ Promissio har udsendt missionær Berit Østby som Program
Advisor og Cross Cultural Training-konsulent på MY-LINC
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GoDe prÆster
tiL etiopien

FUNDAmeNt for
freMtiDen

Mekane Yesus-kirken i Etiopien tæller over
9,2 millioner kristne, og der kommer hele
tiden flere til. Derfor har kirken brug for
mange flere dygtige medarbejdere.

Kirken i Liberia har brug for uddannede
medarbejdere og et sundt, teologisk
fundament for de kristne.

Mekane Yesus-kirken er den største lutherske kirke i verden.
Kirken vokser hastigt med cirka 10 % om året, og for at sikre solid
og bibelfunderet forkyndelse i alle menigheder er der brug for
uddannede præster, som kan forkynde evangeliet og oplære i den
kristne tro.
Mekane Yesus Seminary (MYS) og Ethiopian Graduate School of
Theology (EGST) er teologiske uddannelsessteder. Her uddannes
teologer til hele Etiopien, og der arbejdes for at opretholde et højt
akademisk niveau.

Det sker
○ Mekane Yesus-kirken driver Mekane Yesus-seminariet, hvor der
uddannes teologer
○ Mekane Yesus-seminariet underviser de studerende i hebraisk
ved hjælp af Bible Online Learner, som Promissio har været
med til at implementere
○ Promissio udsender Finn Aasebø Rønne til at undervise på
Ethiopian Graduate School of Theology

De sidste 30 år har været meget turbulente for Liberia, og den
turbulente tid har også sat sine spor i kirken. Mange har mistet
fodfæstet i den lutherske lære og ved ikke, hvad deres tro bygger
på. Det fører nemt til vranglære og forvirring, og de kristne har
brug for at få fast fundament under fødderne.
Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota uddanner
evangelister og diakoner. Uddannelsen er bygget op med fire
moduler over to år. Et modul er på ni uger, og resten af tiden
kan de studerende passe deres arbejde og prøve kræfter i deres
menigheder med det, de har lært.

Det sker
○ Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota (LTB-LLMTC)
uddanner evangelister og diakoner
○ LTB-LLMTC underviser teologer i luthersk teologi og afholder
efteruddannelseskurser for præster og diakoner

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/godepraester

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/fundament

BØrN fortjener en GoD skoLe
Skolegang og god undervisning er første skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund.
Uddannelse og viden er vejen ud af fattigdom og ind i en lysere
fremtid for Liberia, som er et af verdens fattigste lande. Derfor
driver Den Lutherske Kirke i Liberia en lang række skoler.
Skolerne gør kirken synlig i lokalområdet og giver en god kontakt
til befolkningen.
Der er imidlertid mangel på kvalificerede lærere, og over halvdelen
af lærerne på kirkens skoler har ingen læreruddannelse. Derfor
har Promissio udsendt lærer Elisabeth Poulsen som konsulent til
kirkens skoleafdeling, hvor hun skal bidrage til at udruste lærerne
i blandt andet klasseledelse og undervisningsmetoder.

i Liberia er offentlig skolegang gratis.
Men eleverne skal selv betale for bøger
og skoleuniform, hvilket medvirker til,
at kun hvert tredje barn i Liberia går
i skole. samtidig får de elever, som
har råd til at gå i skole, ofte ikke den
undervisning, de har brug for, da mange
lærere kun kan undervise på 4. klassesniveau.

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/engodskole

Det sker
○ Den Lutherske Kirke i Liberia arbejder på at knytte skolerne
sammen til ét skolesystem, der skal sikre sammenhængskraft
og effektiv drift
○ Promissio har udsendt Elisabeth Poulsen som konsulent til
kirkens skoleafdeling med henblik på at udruste lærerne
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en HjÆLpeNDe HÅnD tiL kirkeN
Promissio er med til at sikre kirkens medarbejdere en løn, som de har råd til at leve af.
Det er en stor udfordring, at Mekane Yesus-kirken i Etiopien og
Den Lutherske Kirke i Liberia mange steder ikke har råd til at
betale en løn til deres medarbejdere, som sætter dem i stand til at
dække helt basale behov, såsom mad, tøj og børnenes skolegang. I
Den Lutherske Kirke i Liberia er der ikke altid penge på kontoen
til at udbetale løn, og i Mekane Yesus-kirken finder mange
medarbejdere et nyt arbejde uden for kirken, så arbejdet i kirken
derved svækkes.

Forbedret økonomi
Promissio ønsker at styrke kirkernes arbejde og skabe stabilitet.
Derfor giver Promissio en økonomisk håndsrækning, som sætter
kirkerne i stand til på sigt at generere øgede indtægter og hvile

økonomisk i sig selv. Hjælpen betyder blandt andet, at Wabe
Batu-synoden i Etiopien arbejder på at starte små virksomheder,
som kan skabe indtjening til kirken, og at øge bevidstheden hos
medlemmerne om at give tiende.

Det sker
○ Wabe Batu-synoden arbejder på at starte små virksomheder op,
som kan skabe indtjening til kirken
○ Wabe Batu-synoden arbejder også på at øge medlemmernes
bevidsthed om tiende
○ Den Lutherske Kirke i Liberia tjener samfundet med skoler,
hospitaler og sundhedsklinikker

»Vi har dårligt nok løn til vores
medarbejdere, hvilket medfører stor
udskiftning. For eksempel tjente en
af vores bibelskolelærere 1800 birr om
måneden. Han er flyttet, og nu tjener
han 8000. Hvordan skal vi holde på
vores medarbejdere?«
Mude Bati, synodepræsident i Wabe Batu-synoden

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/handtilkirken

jesUs tiL NYe BYDeLe
i aDDis aBaBa
Mekane Yesus-kirken planter endnu flere nye menigheder i
Addis Ababas mange nye boligkvarterer.
Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, er en hastigt voksende
millionby. For at nå disse mange mennesker med evangeliet
plantede Mekane Yesus-kirkens Addis Ababa-synode med støtte
fra Promissio 10 nye outreaches i årene 2016-2019. Det blev en stor
succes, og projektet fortsætter derfor med fem nye outreaches fra
2020-2023.

Det sker
○ Addis Ababa-synoden har ansat fem evangelister, som planter
hvert sit outreach
○ Addis Ababa-synoden har en koordinator, som opmuntrer og
sparrer med evangelisterne
○ De første 10 outreaches voksede fra 124 til 485 medlemmer på
fire år
○ Omkostningerne for ét outreach i én måned er 1.150 kr.
○ Promissio og Addis Ababa-synoden er sideløbende involveret i
en proces finansieret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
med at igangsætte diakoniarbejde ud fra etablerede menigheder
i synoden

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/nyebydele

GiZAw er
eVANGeList
I outreachet i Tulu Dimtu er Gizaw ansat som evangelist.
Siden 2016 er medlemstallet næsten ti-doblet, og outreachet
er med rekordfart igang med at blive en selvstændig
menighed. Spørger man Gizaw om, hvordan de gør, svarer
han: »Vi opfordrer alle medlemmer til at bede og til at
evangelisere. Vi vil være kendt for at være
dem, der prædiker evangeliet.«
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sÅDan Kan
DU GiVe en GaVe
BLiV FAstGiVer
Bliv fastgiver til Promissio eller et bestemt projekt på stot.promissio.dk
eller ved at kontakte sekretariatet på 7356 1260 / info@promissio.dk.

opret et GAVeBreV
Bliv fastgiver til Promissio eller et bestemt projekt og få skattemæssige
fordele ved at tegne et gavebrev. Gavebrevet varer i minimum 10 år og kan
være på et fast beløb eller en procentdel af din indkomst efter eget valg.
Find gavebrevsformularen, og læs mere på gavebrev.promissio.dk.

GiV et eNGANGsBiDrAG
Dankort
MobilePay
Netbank

Betal med dit betalingskort på stot.promissio.dk
20848 (skriv CPR-nummer og adresse, hvis du ønsker
fradrag)
Overfør en gave til kontonummer 2207 – 0062 262 753
eller giro +01 607-1104

testAmeNtÉr eN GAVe
Med et testamente sikrer du, at dine ejendele og penge går til det, du
ønsker, når du en gang ikke selv er her til at bestyre dem. Promissio
stiller kvit og frit en advokat til rådighed, som vil være behjælpelig med
at oprette testamentet, når du betænker Promissio. Gaver testamenteret
til Promissio indgår i arvefonden, som i mange år har dannet sikkerhed
for Promissios økonomiske beslutninger og initiativer. Kontakt
generalsekretær Frede Ruby Østergård for en uforpligtende snak
på 7356 1261 eller frede@promissio.dk.
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På Deborah Center får prostituerede en chance for et nyt og bedre liv.

ALLE SKAL HAVE EN CHANCE
Ealed Admasu har set flere end 70 piger få et nyt og bedre liv
på Deborah Center, og det, de får, er mere værd end penge.
Ealed Admasu var prostitueret og troede ikke
på, at et ophold på rehabiliteringshjemmet for
prostituerede i Addis Ababa, Deborah Center, kunne
ændre hendes livsbane. Men den kærlighed, hun
mødte på hjemmet, forvandlede hendes liv og bragte
hende til Jesus. I dag ønsker hun, at alle får en
chance som den, hun fik.
»I løbet af de fire-fem år, jeg har arbejdet på
centret, har jeg set 70-75 piger får et nyt og bedre liv,
og jeg har fået mulighed for at være som en mor og
søster for dem,« siger Ealed Admasu , som i dag leder
Deborah Center.
Deborah Center hjælper kvinder til at komme
videre med et liv uden prostitution. Medarbejderne
opsøger pigerne på gaden og inviterer dem til at bo
på hjemmet. Promissio har i en årrække været det
eneste fællesskab, der støtter hjemmet økonomisk,
og for Ealed Admasu er pengene nødvendige – men
hun ønsker at give pigerne noget, som er endnu mere
værd:
»Det er vigtigt, at pigerne på Deborah Center får
økonomisk støtte udefra, men det bedste, vi kan give
dem, er fortsat Guds kærlighed, som er så meget
mere værd end penge. Og netop fordi Promissio
støtter, får pigerne anledning til at opleve dette.«
Stå sammen med Promissio om at redde piger ud
af prostitution. Giv en gave til Deborah Center.

RED PIGER UD AF
PROSTITUTION
Giv en gave til Deborah Center og vær
med til at give prostituerede i Addis
Ababa et nyt og bedre liv.
Én uges ophold koster 350 kr.
Send dem via MobilePay til 395001.
For fradrag skriv adresse og CPRnummer i beskedfeltet. For andre
donationsmuligheder se side 8.

