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FORMANDENS BERETNING 
ved formand Per Rasmussen 

INDLEDNING 
"Guds ord det er vort arvegods" 

Det er temaet for dette årsmøde, og det har jeg ikke kunne lade være med at 
tænke lidt over.  

Vi synger det i en af vore salmer – vi siger det måske også, men hvad 
betyder det? Og hvad betyder det for Promissio?   

Det betyder, at hvis det ikke var sådan, at Guds ord er vort arvegodt, så har 
vi slet ikke nogen berettigelse. Så har vi ingen ret til at kalde sammen til 
årsmøde, for så er hele grundlaget for Promissio væk.  

Hvis Guds ord forsvandt som vort arvegods, som grundlaget for Promissio, 
så ville det ikke nødvendigvis betyde, at så forsvandt Promissio også!  Vi 
kunne godt stadigvæk have gang i meget arbejde. Vi kunne være i gang med 
at udvikle vores arbejde og organisation, og vi kunne nok stadig hjælpe 
mange mennesker i Etiopien og Liberia også. 

Måske ville det ovenikøbet betyde at nogle firmaer og andre så hellere ville 
støtte os. De ville måske synes, at nu var vi blevet til en bedre organisation. 
Andre ville måske slet ikke kunne se, at det gjorde nogen forskel, om Guds 
ord var et vigtigt arvegods for Promissio eller ej.  

Sådanne tanker fik jeg, og så kan der godt være nogen her, der sidder og 
tænker: Altså Per, nu er du da vist for langt ude. Det er da en helt skør tanke 
at få. Sådan er det da slet ikke, og sådan vil det da aldrig blive. Og det håber 
jeg da, at dem der måtte sidde og tænke sådan, har ret i.  

Men hvis denne indvending bygger på, at selvfølgelig er Guds ord da også 
vort arvegods, selvfølgelig er det hele grundlaget for vores arbejde, for det 
har det jo altid været, så selvfølgelig bliver det da også ved med at være det, 
så står vi i en reel fare for, at dette grundlag kan forsvinde for os. Det er så 
let at tænke, at en arv, det er da bare noget som kommer, den skal jeg ikke 
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gøre noget for at modtage.  Og det er jo rigtigt, en arv skal man bare tage 
imod. Men det skal man så også, for man kan godt miste sin arv, hvis man 
ikke tager imod den.  

Der er det ved en arv, at det er en anden, der har ydet en indsats for, at der 
skulle blive noget at arve, at der skal være en værdi at arve.  

Sådan har Gud ydet den indsats, at han lod sit ord blive et menneske i kød 
og blod. Dette menneske gik med sit kød og blod igennem lidelse, død og 
opstandelse for at blive til det levende ord, der kan gi’ os liv og frelse i al 
evighed.   

Det er vores arv, når vi tager imod det ord. Men det ord og det liv, der er i 
dette ord, er ikke kun vores. Det skal gives videre, ikke kun for de andres 
skyld, men også for vores egen. Den dag vi ikke længere kan se, at andre har 
brug for netop dette ord, har brug for det liv, som alene er i dette ord, da 
begynder vi også at miste troen på, at vi selv har brug for det. 

Guds ord det er vort arvegods. Det er det, fordi vi selv har brug for det mere 
end noget andet, og fordi der ikke er noget bedre, vi kan gi´ videre til andre 
mennesker.  

Derfor kalder vi sammen til årsmøde. Vi gør det, fordi der er mennesker 
andre steder, som vi kan være med til at give dette ord videre til, og fordi 
der er mennesker andre steder, der kan være med til at minde os om, at vi 
stadig også har brug for det. 

Jo, vi har brug for at synge med på ”Guds ord det er vort arvegods”. Og 
inden prædikanten stikker helt af med mig, så vil jeg standse ved et andet 
perspektiv i det med arvegods.  

 
TAK FOR ARV OG GAVER  
For i Promissio er arvegods nemlig også noget andet end Guds ord! Vi er 
afhængige af arvegods også på en anden måde. 
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Vi er afhængige af, at der er mennesker der har ydet en indsats på forskellig 
måde, og som giver resultatet heraf videre til Promissio, som vi så får lov til 
at tage imod.  

Det er sket ved små og store arvebeløb til Promissio igennem de sidste flere 
år. Arvebeløb, der har gjort, at vi har været i stand til at sende missionærer 
til kirkerne i Liberia og Etiopien, som vi ellers ikke havde kunnet sende, og 
vi har også kunnet støtte kirkerne på anden måde.  

Ikke mindst har det betydet, at vi har turdet gå i gang med GDT eller Global 
Discipleship Training, som Frede vil fortælle mere om.  

Jo, det at der er mennesker, der har påtænkt Promissio i deres testamente, 
har en stor betydning for det arbejde, vi kan være med i. På den måde kan 
mennesker være med til at støtte missionsarbejdet længe efter, de ikke er 
her på jorden. Vi skylder dem, der har påtænkt Promissio på denne måde en 
stor tak. Også tak til dem, der fremadrettet ønsker at støtte på denne måde. 

Men det er heldigvis ikke de eneste gaver, vi må tage imod. Der er nemlig en 
stor gruppe mennesker, en stor gruppe venner, og mange af jer sidder her i 
dag - der år efter år – eller bare i nogle få år, sender store eller små beløb. 
Uden disse midler måtte vi hurtigt stoppe arbejdet og støtten. Derfor har vi 
grund til at sige dem og jer en stor tak for disse midler. Tak for den indsats, 
som I yder på denne måde.  Tak til alle der er med i frivilligt arbejde for 
Promissio i genbrug eller anden sammenhæng. Jo, der bliver ydet meget for 
at vores arv fra Gud kan blive givet videre på forskellig måde.  

Der er grund til stor taknemmelighed. Men samtidig er der også noget 
ydmygende og ind imellem noget, der er hårdt sådan hvert år at skulle 
lægge et budget i tro på, at der også i det kommende år vil være mange, der 
vil bære med på opgaven og gi´ til arbejdet.  

Det er ikke en selvfølge, at der kommer de penge ind, som vi forsøger at 
lægge budget efter. Det er jo ikke penge, vi har krav på, og vi har ikke et 
produkt, som folk for at få del i er nødt til at betale for.   
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Nej, langt, langt de fleste af de penge, som vi forvalter, er ren gave fra 
mennesker. Og spørgsmålet kører meget af tiden på kontoret og i 
bestyrelsen: Hvad er det, vi kan gøre for at mennesker har lyst til at gi´ en 
gave til arbejdet? Hvordan når vi bedst også nye venner osv. Frede vil sige 
noget mere om dette. 

Det kan godt være hårdt at skulle leve af andres gaver, at skulle leve i tro på, 
at der bliver givet de penge der er brug for også i de kommende år. 

Men det giver også en forbundethed med vennerne, med dem, som støtter 
Det er der en glæde ved og også noget sundt ved, tror jeg. 

Promissio må nemlig aldrig bare arbejde for sin egen skyld, men altid for 
andres skyld. Vi arbejder både for dem som støtter arbejdet på forskellig 
måde og for dem, som modtager støtte. 

 
GDT 
Mange midler kommer forhåbentlig i år til at gå til at få bygget 
bygningerne, som skal rumme GDT i Robe.  

Vi glæder os over, at det første hold nu er afsted og forhåbentlig får rigtig 
meget ud af det. Det er jo et helt nyt satsningsområde, som vi håber og tror 
på kommer til at køre i mange år – det synes tilmeldingen til de kommende 
hold at bekræfte. Vi tror på, at det må være noget, som sætter sig gode 
frugter hos dem som er af sted. Vi kommer til at høre mere om dette senere. 

 
NYT MISSIONSOMRÅDE  
At være med i Guds mission er ikke noget statisk. For Guds mission er at nå 
mennesker, der er i bevægelse, mennesker, der forandrer sig og som lever i 
forskellige situationer. Derfor må vi også som missionsorganisation være 
klar til forandringer med spørgsmålet om, hvordan og hvor er det, at 
Promissio bedst kan være en del af denne mission. 

 Det er denne åbenhed, der i første omgang har ført til oprettelsen af GDT.  
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Men spørgsmålet er ikke stoppet med det, for vi ønsker også at være åbne 
for andre muligheder for et nyt missionsområde. Også i det forgangne år 
har det fyldt en del for bestyrelsen.  

Det er ikke enkelt at nå frem til en konklusion på dette, for når vi afsøger 
nogle områder, ser vi både muligheder og store udfordringer. 

Vi har bl.a. arbejdet med muligheden for at tage udgangspunkt hos nogle af 
dem, som er kommet her til landet som flygtninge eller på anden måde, så 
vi i en eller anden form for samarbejde med dem kan være med til at støtte 
et evt. missionsarbejde i de lande, de kommer fra. Det kunne være igennem 
de relationer, som flygtninge og andre har i deres hjemlande, eller det 
kunne være ved at støtte dem, som en dag måtte rejse tilbage til deres 
hjemland, når og hvis den mulighed opstår. 

Det er spændende at få et indblik i, hvad der allerede gøres og de 
muligheder der evt. måtte være her. Men det er også tydeligt, at der er 
mange udfordringer i det og mange spørgsmål til det, som det tager tid at 
finde svarene på. 

Det har været godt, at forskellige mennesker omkring Promissio og ikke 
mindst Landsudvalget har budt ind med deres tanker og viden. 

Der, hvor vi er nu, er der stadig en lang vej til en endelig konklusion på, om 
og hvis vi skal, hvor og hvordan vi kan gå ind i et nyt missionsområde.  

En vigtig side af dette er også spørgsmålet om økonomien. Vores gaver er 
ikke steget igennem de sidste flere år, og derfor må vi også tage stilling til, 
hvor meget vi må tage fra det, vi allerede er i gang med i Etiopien og Liberia 
for at starte noget nyt. Er der noget her, vi godt kan prioritere fra af det, vi 
gør nu? Hvilken besked skal vi sende til vores partnerkirker? Eller må det 
nye arbejde alene være noget, der ikke tager noget fra det nuværende? Eller 
skal vi turde gå videre i tro på, at så kommer midlerne også?  

Andre spørgsmål er også dette med at arbejde tværkirkeligt, for det er de 
færreste af dem, som kommer her til landet, som kommer fra steder, hvor 
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der er en luthersk baggrund at knytte til ved. Kan vi gå ind i et tæt 
samarbejde med nogen, der har en anden kirkelig baggrund?   

Det er nogle af de spørgsmål, som vi stiller os selv i bestyrelsen og gerne vil 
stille til jer også, for vi er ikke kommet frem til de gode svar på dem endnu, 
og det vil vi gerne have hjælp til. 

 

UDFORDRINGEN VED AT SENDE MISSIONÆRER UD I DAG  
Det er også svært for bestyrelsen, når noget af det, vi gerne vil skal lykkes, 
alligevel ikke lykkes - såsom at finde missionærer til bestemte opgaver. –  

Men ikke mindst er det svært, når vi oplever, at dem vi har sendt ud, ikke 
trives eller at de opgaver, som de var sendt ud til, ikke var som de og vi 
havde forventet og forberedt os på, og derfor kan missionæren ikke fungere 
i det. 

Vi ved godt, at når vi sender nogen ud, er der en udfordring i at få klarlagt 
de opgaver, der er til de udsendte, så vi tror på, at opgaverne er sådan, at de 
kan gå ind i og fungere i dem i løbet af en tid. Men noget kan gå galt i 
kommunikationen og forventningerne mellem kirken og Promissio, og 
nogle gange ændrer situationen sig bare, så den ikke bliver som forventet.  

Fra Promissios side forsøger vi hele tiden at være opmærksomme på dette, 
så der kan være nogle fornuftige arbejdsbetingelser for vores udsendte. 

Alligevel kommer det ikke altid til at fungere, og missionærer må rejse hjem 
før planlagt. Det er desværre noget, vi har oplevet flere gange. 

 

THOMAS OF SISSEL  
Det er også situationen, som Thomas og Sissel er havnet i.   

Thomas rejste for at undervise både kommende og nuværende præster og 
andre medarbejdere i kirken i Liberia. Det er en vigtig opgave, som 
Promissio altid gerne har villet støtte og har gjort det igennem mange år. 
Derfor var vi glade for at kunne sende Thomas ud til denne opgave. 
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Men da han kom i gang, vidste det sig at opgaven slet ikke havde det 
omfang, som han og vi havde forventet. Det betød, at en stor del af tiden 
var der ingen opgave for Thomas, og det blev svært for ham at se meningen 
i at være der. Det er ikke en god forudsætning for at trives et helt nyt og så 
anderledes sted.  

Der er blevet gjort meget fra kontorets side i samarbejde med både kirken 
og Thomas og Sissel selv for at se andre relevante opgaver, som han og 
Sissel kunne fungere og trives i. Det lykkedes desværre ikke, og derfor er 
Thomas og Sissel kommet hjem her for kort tid siden.  

Vi er meget kede af, at det er gået sådan, da vi har set, at både Thomas og 
Sissel har mange gode kvaliteter og rummer så meget godt, som både folket 
og kirken kunne have fået stor glæde af. 

Jeg vil gerne på bestyrelses vegne sige en stor tak til Thomas og Sissel, fordi 
de var villige til at stille sig til rådighed for en opgave i missionstjeneste på 
denne måde. 

Vi tror og beder om, at Gud nu vil åbne nye veje og opgaver for dem. 
Opgaver, hvor de også kan gøre brug af den erfaring, de trods alt har fået 
med fra tiden i Promissio.  

 

TAK TIL DE ANSATTE    
Fra bestyrelsen har vi også grund til at sige en stor tak til de ansatte på 
kontoret. Der er ikke mange år og dage, der ligner hinanden på sådan et 
kontor. Derfor er det godt at opleve den store fleksibilitet, der er, og jeg skal 
heller ikke undlade at sige, at der stilles store krav til vores generalsekretær. 
Vi skylder dig, Frede, en særlig stor tak for din indsats og de mange ting, 
som du skal tage hånd om. Også tak til din kone, at du er der for ham også i 
disse udfordringer. 
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TAK TIL BIRGIT OG SIMON  
Og så er det årsmødet, hvor der er to, der stopper i bestyrelsen.  Birgit 
Poulsen og Simon Nielsen. Simon har været med i 9 år og Birgit har været 
med i 13 år.  

Det bliver mærkeligt at skulle undvære jer to. Særligt dine mange år i 
bestyrelsen, Birgit, har vi andre kunne trække på, og den erfaring og den 
historie, som du repræsenterer, kommer vi til at savne – foruden de mange 
andre kompetencer, som I begge har haft på forskellig måde og virkelig 
beriget bestyrelsesarbejdet med. 

Men det, at I stopper, gør jo også, at vi kan byde velkommen til to nye i 
bestyrelsen, Thorkil Vad og David Høeg Kristoffersen. Vi glæder os til 
samarbejdet med jer og til at hilse på jer lidt senere i programmet, når I er 
formelt valgt til bestyrelsen.  

Tak  
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GENERALSEKRETÆRENS BERETNING 
ved generalsekretær Frede Ruby Østergaard 

Jeg har fået til opgave at fokusere på Promissios opgave med at kalde til 
tjeneste i international mission for både individer og grupper – herunder 
tjenesten som forbedere og givere. 2018 har været et godt år i den 
henseende, selvom vi også har været udfordret af at nå det hele. Når vi 
kigger tilbage, så er vi selv lidt skyld i det, da vi har fået lov til at stå med en 
succes, som først begyndte for alvor i 2019; Global Discipleship Training 
(GDT). 

Lad mig begynde med nogle af de aktiviteter, hvorigennem vi giver 
mennesker et møde med international mission i Afrika.  

 

REJSER MED INDHOLD 
Tselot, vores missions- og dannelsesrejse for unge til Etiopien, løb af stablen 
i januar 2018, men holdt pause i 2019, da den faldt sammen med GDT. Vi 
regner med at tage den op igen i 2020, for den giver så meget godt til de ca. 
10 unge, som er med i de 10 dage turen varer. Det er 10 dage med 
undervisning og fællesskab med unge etiopiere.  

Det er også et af de tilbud, som styrker vores ungdomsnetværk 
PromissioYouth, og giver det et unikt tilbud til de unge. 

I efteråret 2018 arrangerede vi sammen med Felix Rejser en tur til Etiopien, 
og det blev igen til nogle stærke oplevelser for deltagerne, som virkelig får 
et personligt møde med international mission. I 2018 forsøgte vi at lave et 
familievenligt tilbud med særlige programpunkter, hvor det var børn og 
voksne hver for sig. Det var dog ikke dem, som tilmeldte sig, så turen blev 
rettet til efter dem, der tilmeldte sig. 

Vi gentager tilbuddet i efteråret 2019, så spred det – hvis vi vil lade Guds 
internationale mission sætte sig spor i Danmark, så er det en af de mest 
forandrende måder. Og så betaler de selv for det! 
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Endelig har vi stadig glæden af at medvirke ved Børkop Højskoles 
forårsholds rejse til Etiopien, så de får et møde med international mission. 
Faktisk rejser forårsholdet rundt sammen med GDT-eleverne. 

 
GLOBAL DISCIPLESHIP TRAINING 
Nu har jeg nævnt Global Discipleship Training (GDT) et par gange, og det 
selvom det første hold først begyndte i Børkop den 3. januar 2019 og landede 
i Etiopien den 1. februar 2019. Men sagen er, at GDT har fyldt mere, end vi 
havde troet, men – når vi ser bagud – så kan vi godt se hvorfor! Der har 
været meget arbejde i at gøre klar til elevernes ophold og indhold – alt fra 
dyner til klaver skulle være i orden. Og så har vi brugt en del tid på noget, 
som ikke er blevet virkeligt endnu – bygningen! Vi afventer stadig en 
byggetilladelse, men vi er løbet ind i et større arbejde med at forny 
lokalplanen for hele byen, så alt står stille! 

I skrivende stund er de i fuld gang, og de siger bare tak! De får så meget med 
sig hjem – ja, nogen af dem taler ligefrem om, at de kunne overveje at rejse 
ud som missionærer! Holdet ledes af Lotte Carlsen, og derudover har hun 3 
volontører med sig til det daglige arbejde. Desuden har Søren Rønn og 
Daniel Lind medvirket med en uges undervisning i Etiopien og Andreas 
Bøge kommer her i april. 

Når vi ser på fremtiden, så er der fyldt på holdet til 2020 og meget tæt på 
fyldt på 2021-holdet – det i sig selv ser vi som ret underfuldt! 

 

INSPIRATION I DANMARK 
Vi kan desværre ikke sende alle kristne i Danmark en tur til Etiopien, så 
derfor arbejder vi også på at inspirere til international mission i Danmark. 

I 2018 havde vi besøg af pastor Kiros Lakew, synodepræsident for Addis 
Ababa-synoden og vise-præsident for Mekane Yesus-kirken, hvor han 
medvirkede ved den fælles årsfest på TORVET. Desuden besøgte han 
forskellige fællesskaber og delte nogle af de sjælesørgeriske udfordringer 
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man står i som præst i Etiopien med de studerende på 
Menighedsfakultetet. 

Den fælles årsfest var for øvrigt noget nyt, og det blev en god dag, som vi 
tænker kunne gentages engang i fremtiden – der er dog ikke planlagt noget 
endnu. 

PromissioYouth arrangerede i oktober et særligt arrangement for tidligere 
volontører og andre unge, som har været ude med Promissio. De kaldte 
arrangementet Genskin, da det både gik på gensyn og på, at vi må skinne 
inspireret af vores afrikanske søskende. Om aftenen var der en 
lovsangsaften hvor alle var velkommen. Som det særlige trækplaster havde 
de inviteret pastor Soboka Tessos, som tidligere har besøgt os, da vi har haft 
et samarbejde med ham og hans menigheder i mange år.  

Desuden betød det også, at han kunne medvirke ved landsudvalgsmødet 
2018. 

I 2018 lancerede vi ”Giv’ en burger”, for at konfirmander i Danmark skal lære 
mere om international mission. Undervisningsmateriale stilles gratis til 
rådighed for præster og konfirmander i hele landet og godt 3.000 
konfirmander har det på skemaet i dette skoleår. Materialet indeholder 
lærervejledninger, videoer, øvelser og spørgsmål – og en klip-ud-og-fold-
sammen-burgeræske. Det hedder ”Giv’ en burger” da de skal relatere til 
noget, som er meget kendt for en teenager, og som man kan overveje at 
spare væk, så pengene kan gives til nogen i nød. 

Materialet er også blevet brugt på nogle friskoler. 

Vi har fortsat samarbejde med efterskoler. I skoleåret 2017/18 havde vi et 
samarbejde med Djurslands Efterskole og Frøstuphave Efterskole og i 
skoleåret 2018/19 har vi forsat samarbejdet med Frøstruphave. Samarbejdet 
aftales med skolen, og ofte handler det om et specifikt projekt, som de 
støtter, og så giver vi dem fx historier om de projekter, som de støtter eller 
decideret undervisning relateret til international mission. Dette skoleår er 
ikke slut, men FE har ved udgangen af 2018 samlet ca. 83.000 kr. ind – super 
flot indsats fra teenagerne. 
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PROMISSIOYOUTH 
Jeg har allerede nævnt nogle af de vigtige ting vores ungdomsnetværk har 
lavet, så her vil jeg bare nævne, at vores to studentermedarbejdere Caroline 
Ipsen og Philip Kristoffersen arbejder for at sætte international mission på 
dagsordenen ved forskellige events og i samarbejde med andre 
ungdomsorganisationer. Fx ved Konnect i Store Bededags-weekenden. De 
arbejder også på at koble de unge sammen, som har været ude med 
Promissio, så de har mulighed for at fortsætte i et fællesskab med 
international mission som omdrejningspunktet. 

En særlig ting fra 2018 var PromissioYouth’s (PY) indsamling til et 
kirkebyggeri i Yerer, Etiopien. PY har tidligere samlet ind til nogle specifikke 
projekter, men i 2018 gik det over al forventning – de samlede over 70.000 kr. 
ind til kirkebyggeriet. Meget flot! 

 

LOKALE GRUPPER 
Vi har også en masse gode partnere i 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 deciderede arbejdsgrupper, som ligeledes støtter 
op om specifikke projekter. 

Liberia-komitéen i Gjern er en af de langtidsholdbare, som fortsat samler 
imponerede mange midler ind til de forældreløse børn i Liberia. I 2018 nåede 
de op på hele 395.000 kr. til børnene. Stor respekt for deres indsats. 

Vi fortsætter med at sige højt, at vi gerne samarbejder med andre grupper, 
der har lyst til at arbejde på et særligt projekt. 

 

FREMTIDENS GIVERE 
I 2018 har vi på en særlig måde arbejdet med den udfordring, som alle 
missionsselskaber står med – et fortsat fald i de personlige gaver. Selvom vi 
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er en af de organisationer som mister procentvist mindst, så kan det også 
mærkes i Promissio. Der skal arbejdes hårdere for at få gaverne ind.  

I 2018 og ind i 2019 har vi med hjælp fra Charlotte Dyhr arbejdet med dette 
område. For det første har vi foretaget en analyse af os selv – hvem er vi 
egentlig? Os der giver til arbejdet i Promissio. Og hvad er det, vi forventer, at 
vi støtter, når vi giver til Promissio? 

For det andet har vi arbejdet med at lave en plan for, hvordan vi vil 
prioritere at få samlet gaverne ind – ja, endda få samlet flere gaver ind end 
vi gør i dag! 

Det har blandt andet resulteret i en kampagne, hvor vi vil forsøge at få flere 
venner til at være med i en givertjeneste til Promissios sag. Ud fra 
Promissios kernesag har vi givet kampagnen overskriften ”Det handler om 
mennesker – og det livsforvandlende møde”. 

Vi satser på, at vi kan få nuværende venner af Promissio til at hjælpe med 
at få flere venner med – så tag godt imod os, når vi spørger dig!  

Promissio er jo ikke andet end en fælles sag for de venner, som bakker op 
om formålet:  

”Promissio vil bringe evangeliet over nationale, kulturelle og 
religiøse grænser for at mennesker får et livsforvandlende møde 
med Jesus Kristus. 

 Det sker gennem forkyndelse, undervisning og opbyggelse af 
ledelse. 

 Det sker gennem omsorgs- og hjælpearbejde og opbygning af 
partnernes kapacitet.”1 

 

 

                                                                 

1 §3 i Promissios vedtægter. 
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SOMMEREN 2018 – OG MØDER I ØVRIGT 
I sommer 2018 brugte Per Jerup 12 dage på at besøge kristne SommerCamps, 
og vi kom i tale med mange mennesker, hvoraf nogle sagde ja tak til at få 
nyheder fra Promissio. Det er vigtigt, at vi kommer ud og møder vores 
venner og potentielle venner – derfor medvirker vi også forsat ved mange 
møder i kristne fællesskaber og menigheder.  

I 2019 vil vi bruge flere ressourcer ud fra det, vi lærte i 2018 og med baggrund 
i vores kampagne for at få nye venner 

 
CSR – VIRKSOMHEDENS SAMFUNDSANSVAR2 
Sidste år fortalte jeg, at vi ville satse på at få samarbejde med virksomheder 
under overskriften ”Sammen forvandler vi fremtiden”. Vi har nu et godt 
koncept, men det har vist sig at være svært at få virksomhederne til at købe 
ind i et missionsselskab.  

Vi har dog fået seks aftaler, som I kan finde på hjemmesiden, og vi 
modtager meget gerne forslag til virksomheder, som vores venner har 
kendskab til. Skriv gerne til Per Jerup, så han kan tage kontakt. 

 

GENBRUG 
I 2017 oplevede vi et dyk i overskuddet på genbrugsarbejdet, og i 2018 
fortsatte den tendens, men der er stadig ca. 400.000 kr. til mission via 
genbrugsarbejdet. Genbrugsarbejdet giver – ud over gode oplevelse til 
folkene i butikkerne – nogle ikke-øremærkede penge, som kan bruges til 
det, som bestyrelsen vurderer, er vigtigst. Vi er taknemmelige for den 
indsats, der gøres i genbrug.  

                                                                 

2 Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen for virksomheders arbejde med at 
integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i deres interaktion 
med interessenterne. ’Virksomhedens samfundsansvar’ er en dansk betegnelse for begrebet. 
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Vi driver en butik selv i Brøndby og så driver vi seks butikker sammen med 
Mission Afrika. I skrivende stund knokler de i Haderslev, da vi er ved at 
åbne en butik sammen med Indre Mission. 

 

SEKRETARIAT 
På kontoret har GDT flyttet lidt på prioriteringerne, men ellers har det i det 
store hele forløbet godt i 2018. Ændringerne er primært sket i forhold til 
studentermedarbejderne, hvor Nanna Rindom Vad stoppede i august, og vi 
ansatte i stedet Philip Kristoffersen til at tage vare på volontørrelaterede 
opgaver. Han hjælper også ungdomsnetværkeren Caroline Ipsen med 
PromissioYouth. Derudover har vi to andre studentermedarbejdere; Marius 
Weber layouter og lave videoer. Andreas Knudsen har mødebookingen, 
planlægger rejser og andre praktiske ting. 

Ellers er største ændring, at Line R. Nissen gik på barsel i november, og vi 
ansatte Christina Søndergaard Møller som barselsvikar. 

Simon Schøler Kristensen er kommet helt ind i rollen som koordinator for 
international mission.  

Lotte Carlsen er stadig vores netværkskoordinator, men har som antydet 
brugt meget tid på GDT.  

Derfor har vi også haft god brug for Per Jerup, som ind imellem alle hans 
gode idéer har fået nogle netværksrelaterede opgaver fra områderne fra 
Lotte. Per er fortsat ansat i en tidsbegrænset deltidsstilling som 
udviklingskonsulent.  

Lotte er for øvrigt også i gang med en master indenfor teologi, som hun skal 
bruge, når hun og Bjarne rejser til Etiopien. 

Ud over Promissios egne på kontoret får vi også hjælp fra 
fællesadministrationen på TORVET. Det er specielt Walther P. Hansen og 
Henning Thorlund, som arbejder med Promissio opgaver. 
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Endelig har vi også gjort brug af Rikke Thomasen i forhold til produktionen 
af bladet – noget af det, som har kunnet lade sig gøre på grund af 
omstruktureringen i 2016. 

Vi ønsker Guds velsignelse over det nye til Nanna og Lines lille ny og siger 
varmt velkommen til både Christina og Philip. 

 
TAK 
Til sidst skal der lyde en tak til alle giverne, medlemmerne, de trofaste 
forbedere og landsudvalget – Promissio er ikke noget uden jer.  

Samtidigt vil jeg også gerne sige tak til hele teamet af kolleger – både 
lønnede og ulønnede. Det er rigtigt godt og velsignet, at arbejde sammen 
med jer.  

Endelig vil jeg også gerne sige tak for samarbejdet til bestyrelsen – jeg 
tænker, at Promissio også er velsignet i den henseende. 
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BERETNING OM DET INTERNATIONALE 
ARBEJDE 
ved koordinator for international mission Simon S. Kristensen 

INDLEDNING 
I det følgende gives nogle indtryk fra situationen hos Promissios partnere i 
Liberia og Etiopien og vores samarbejde med dem i 2018. For mig personligt 
har det været godt i 2018 at blive bedre kendt med dem, da personlige 
relationer ofte betyder rigtig meget i internationalt missionssamarbejde – 
ikke mindst når partnerne er afrikanske. Styrkelsen af relationerne har 
fundet sted både under besøg i Liberia og Etiopien og i forbindelse med 
værtskabet for etiopiske gæster her i Danmark.  

 

LIBERIA 
Efter en fredelig valgkamp og -handling i slutningen af 2017 blev den 
tidligere internationale fodboldstjerne, George Weah, indsat som Liberias 
præsident den 22. januar 2018. Efter den festlige ceremoni omkring denne 
første fredelige magtoverdragelse i 73 år mellem to demokratisk valgte 
præsidenter, har den udfordrende hverdag meldt sig for præsidenten. 
Liberias egen dollar taber værdi over for den amerikanske ditto, og da 
brændstof og fødevarer i høj grad importeres, oplever befolkningen 
stigende priser. Således har inflationsraten i 2018 været over 10%. Dette 
rammer især folk i byerne, da de ikke på samme måde som folk på landet 
har jordlodder, hvor de kan dyrke deres fødevarer. Derfor kan der ifølge 
Thomas Kofoed Nedergaard spores en tiltagende krisestemning i Monrovia. 
Her mærkes det også, at mange udlændinge forlader landet dels forårsaget 
af afslutningen af FN’s fredsbevarende mission. Det medvirker til at 
reducere tilførslen af udenlandsk valuta til landet. Til problemerne 
kommer, at flere store virksomheder har annonceret fyringer af hundredvis 
af medarbejdere, f.eks. gummiproducenten Firestone. 
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DEN LUTHERSKE KIRKE I LIBERIA (LCL)  
I 2018 kunne LCL’s ledere på kirkens hovedkontor flytte ind i nye lokaler. 
Oven på en eksisterende bygning på kirkens hovedkontors grund i 
Monrovia var der blevet bygget en ny etage med kontorfaciliteter til både 
biskop, generalsekretær, kirkekasserer samt andre medarbejdere. Byggeriet 
af de nye lokaler samt istandsættelse og udvidelse af LCL’s gæstehus, som 
blev finansieret af et banklån på USD 150.000, blev ifølge biskop Jensen 
Seyenkulo af mange medarbejdere i kirken anset som en tiltrængt 
forandring på hovedkontorets grund, efter at intet var sket der i mange år.  

LCL oplevede i 2018 betydelige økonomiske udfordringer i den almindelige 
drift, fordi Svenska Kyrkan pludseligt trak sin økonomiske støtte til kirken 
allerede ved udgangen af 2017 i stedet for som tidligere varslet ved 
udgangen af 2018. Dette betød, at LCL’s hovedkontor i 2018 – i hvert fald i 
årets første måneder – ikke var i stand til at betale lønninger til sine 
medarbejdere til tiden – heriblandt biskoppen selv.  

 

BIBELSKOLEN I TOTOTA  
Med støtte fra Promissio og fra LCL’s andre amerikanske og tyske 
missionspartnere begyndte et nyt hold elever på Louis T. Bowers Lay 
Leaders and Ministers Training Center, som er bibelskolens fulde navn. 21 
nye elever tog i januar 2018 fat på den toårige evangelistuddannelse, hvor de 
modtager undervisning på bibelskolen i fire gange to måneder. Af de 21 
elever er de fire fra nabolandet, Sierra Leone. Det var første gang, 
bibelskolen modtog elever derfra. Derudover afholdtes et særligt kursus i 
luthersk teologi for syv teologer, hvoraf en var fra Guinea, fire fra Sierra 
Leone og to fra LCL. Sidstnævnte havde taget deres teologiuddannelse på 
Gbarnga School of Theology, der drives af metodistkirken. Deres deltagelse 
i dette kursus er en forudsætning for, at de kan blive ordineret til 
præstetjeneste i LCL. Af andre aktiviteter på bibelskolen i 2018 kan nævnes 
præstekonference i maj med fokus på LCL’s strategiplan og en 
standardisering af gudstjenestepraksis rundt i LCL-menighederne; 
efteruddannelseskurser i oktober for henholdsvis præster (34 deltagere) og 
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diakoner (94 deltagere) – begge med fokus på forkyndelse ud fra kirkens 
tekstrække; og et seminar for særligt inviterede præster om luthersk 
identitet i dag.  

 

LCL’S SKOLEAFDELING (LCLSS) 
Med støtte fra Promissio afholdte LCLSS i februar og marts 2018 tre kurser 
for forskellige lokale kirkeledere med tilknytning til LCL’s knap 30 skoler. 
Således deltog i alt 96 præster, menighedsrådsformænd, 
skolebestyrelsesmedlemmer og skoleledere i kurserne, der havde som 
formål at skabe en fælles forståelse af ansvarsfordelingen mellem de 
enkelte skoler og de pastorater, som de hører under, samt LCLSS. Dette 
skete gennem en grundig indføring i kirkens politik og procedurer 
angående driften og tilsynet af dens skoler. LCLSS berettede efterfølgende, 
at kurserne generelt havde skabt en større enhed mellem de ovennævnte 
aktører. Derudover var lokale skolebestyrelser blevet enten valgt eller 
havde mødtes for at aftale, hvordan de kan udfylde deres rolle. Dette havde 
som konsekvens, at LCLSS oplevede at blive kontaktet af lokale 
skolebestyrelser med anmodning om vejledning til den daglige skoledrift og 
med spørgsmål i forbindelse med skolernes økonomistyringsmanual.  

I tillæg til ovennævnte støtte blev Promissios gamle bil overdraget til 
kirken med henblik på anvendelse i LCLSS’ arbejde i forlængelse af, at 
Ingrid Smidt vendte tilbage til Danmark.  

 

HIV/AIDS-PROGRAMMET 
HIV/AIDS-programmets arbejde med dels at oplyse om og dermed 
forebygge spredningen af HIV/AIDS og dels at teste for HIV-smitte finder 
sted i høj grad igennem en række lokalsamfundsorganisationer rundt i 
landet. Blandt medlemmerne af disse organisationer er også personer, der 
selv er HIV-positive. I 2018 har man fortsat samarbejdet med 14 
lokalsamfundsorganisationer og deres indsats for at opbygge og styrke 
disse. Nogle af dem har eksisteret i efterhånden nogle år og har formået at 
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tiltrække midler fra andre donorer til deres arbejde. Et godt eksempel på 
det fandt sted i begyndelsen af 2018, hvor organisationen ”Peer Vision” i 
byen Kakata modtog USD 83.145 fra en japansk udviklingsorganisation til 
opførelsen af en kontorbygning. Dermed slipper ”Peer Vision” for at skulle 
betale husleje, og pengene dertil kan HIV/AIDS-programmet i stedet 
anvende til at støtte andre lokalsamfundsorganisationer. Som eksempel på 
oplysningsaktiviteter, som HIV/AIDS-programmet gennemførte i 2018 til 
dels i samarbejde med lokalsamfundsorganisationerne, kan nævnes 
oprettelsen af ungdomsklubber på skoler, hvorigennem 7.676 personer 
modtog oplysning om blandt andet smitteveje og HIV-tests. Et andet 
eksempel er 17 radioprogrammer, hvor folk kunne ringe ind med spørgsmål 
om HIV/AIDS. Det anslås, at i alt cirka 20.000 mennesker på den måde har 
fået information om HIV/AIDS. I tilknytning til HIV/AIDS-programmet 
fortsatte i 2018 programmet for forældreløse og sårbare børn (OVC), som 
hjælper disse med skolegang. 166 børn fordelt på fem af Liberias regioner 
begyndte skoleåret 2018-19 med hjælp fra OVC-programmet. Nogle af disse 
var nye som erstatning for 15 børn, der 2017-18 havde afsluttet deres 
skolegang med bestået folkeskoleeksamen. For sit mangeårige og 
vedvarende arbejde for forebyggelse af HIV/AIDS i Liberia modtog LCL’s 
HIV/AIDS-program på Verdens-AIDS-dagen d. 1. december 2018 en 
hædersbevisning fra Liberias Nationale AIDS Kommission. 

 

LEDERTRÆNING I GUINEA 
LCL’s afdeling for evangelisation og diakoni ansøgte i 2017 om og fik tildelt 
støtte til afholdelse af et kursus for menighedsledere i Den Lutherske Kirke 
i Guinea (LCG). Kurset blev dog først afholdt i maj 2018 i Koryamah, Guinea. 
På kurset deltog 65 unge og voksne, kvinder og mænd, præster, evangelister 
og lægfolk, som repræsenterede alle menighederne i LCG. Blandt emnerne, 
som der blev undervist i på kurset, var luthersk teologi, liturgi og tjenende 
lederskab. På trods af sproglige udfordringer der betød, at undervisningen 
skulle oversættes til både fransk, lorma og kpelleh, berettede lederen af 
LCL’s afdeling for evangelisation og diakoni om positiv respons fra 
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kursusdeltagerne på undervisningen, og LCG’s generalsekretær udtrykte en 
stor tak og et ønske om, at både omfanget og hyppigheden af sådanne 
kurser skulle vokse. Således blev der med Promissio-støtte planlagt et nyt 
kursus til afholdelse senere i 2018. Udfordringer med at finde en dato, der 
kunne passe alle, betød dog, at kurset først blev afholdt i slutningen af 
januar 2019. 

 

ETIOPIEN 
Etiopien trak i løbet af 2018 positive overskrifter i internationale medier på 
grund af de store politiske forandringer i landet. Særligt gav det genlyd, at 
der blev indgået fredsaftale mellem Etiopien og Eritrea efter over 20 års 
koldkrigslignende tilstand. Initiativet til aftalen kom fra den nye etiopiske 
premierminister, Abiy Ahmed, der tiltrådte den 2. april efter et par år med 
gentagne folkelige protester og to perioder med undtagelsestilstand. I sin 
tiltrædelsestale anlagde han en forsonlig tone og har siden fulgt op ved 
også at beordre frigivelsen af flere tusinde fanger, der var blevet arresteret i 
forbindelse med demonstrationer mod regeringskoalitionen. Desuden har 
han åbnet op for, at oppositionsledere har kunnet vende tilbage til landet. 
Abiy Ahmed nyder stor popularitet i langt størstedelen af befolkningen. 
Samtidig har der været spekulationer om, at nogle ønsker at destabilisere 
landet under hans regering. I hvert fald er voldelige konflikter brudt ud 
flere forskellige steder i landet. Det har ført til en situation med anslået 2-3 
mio. internt fordrevne. Heldigvis har der ikke været uroligheder i de dele af 
landet, hvor Promissio er engageret. 

 

MEKANE YESUS-KIRKEN (EECMY) 
EECMY, som i 2018 berettede, at medlemstallet var nået op på 9,3 mio., 
vedtog i 2018 en ny femårs strategiplan gældende for perioden 2019-23. 
Strategiplanen er meget omfattende og ambitiøs og indeholder mål i 
relation til følgende temaer: evangelisation, discipelskab og trosoplæring, 
menighedsplantning, lokal tværkulturel mission, bibeloversættelse, kristen-
muslim relationer, lederskabstræning, kvalitets-(efter-) uddannelse – både 
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kort- og langvarig – af præster, evangelister og forkyndere, arbejde for børn 
og unge herunder for studerende på gymnasie- og universitetsniveau. 
Derudover er der også emner som teologisk selvforståelse og konfessionel 
identitet, diakoni, særligt evangelisationsprogram i lavlands- og 
kvægavlsområder og endelig godt forvalterskab (stewardship) og 
kirkeøkonomi.  

 

MEKANE YESUS LANGUAGE AND INTERCULTURAL CENTER 
(MY-LINC) 
For MY-LINC var 2018 et udfordrende år på flere måder. Flere sproglærere 
sagde op, fordi de havde fundet bedre betalt arbejde andre steder, og 
grundet et underskud var der ikke råd til at ansætte nye. Det betød, at de 
øvrige medarbejdere – herunder Berit Østby – blev nødt til at varetage 
andre opgaver end normalt. De økonomiske problemer var forårsaget af et 
vigende antal studerende, som igen skyldtes de politiske uroligheder i årene 
forinden, der havde ført til, at folk afholdte sig fra at rejse til Etiopien. En 
anden grund til de økonomiske problemer er, at MY-LINC heller ikke i 2018 
fik tildelt et stykke jord fra kirken, hvorpå man kunne bygge sine egne 
bygninger. Det betød, at man måtte fortsætte de foregående mange års 
betydelige udgifter til betaling af husleje. For at imødegå disse udfordringer 
åbnede MY-LINC i slutningen af året en lille afdeling i et lejet lokale mere 
centralt i Addis Ababa, hvor det er lettere og billigere for sprogstuderende 
at tage til. De foreløbige erfaringer fra denne afdeling er positive. 

I lighed med andre af Mekane Yesus-kirkens missionspartnere ydede 
Promissio i 2018 støtte til MY-LINC’s afholdelse af kurser for præster og 
evangelister forskellige steder i Etiopien vedrørende forkyndelse af 
evangeliet på tværs af kulturelle og sproglige skel i landet. På disse kurser 
oplever MY-LINC, at deltagerne får en forståelse for nødvendigheden af at 
lære andre sprog, og at deres indstilling over for andres sprog og kultur 
ændres, så den bliver præget af respekt.  
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ADDIS ABABA-SYNODEN (AAS) 
Promissio fortsatte i 2018 samarbejdet med AAS om 
menighedsplantningsprojektet, Jesus til nye bydele, hvor 10 nye 
menigheder forsøges etableret i de nye bydele, der skyder eksplosivt op i 
udkanten af Addis Ababa. Det er glædeligt på baggrund af AAS’ rapport fra 
projektet for 2018 at kunne konstatere, at hvor det samlede medlemsantal i 
de 10 nye menigheder lå på 124 i 2016, hvor projektet blev søsat, så er det 
totale antal medlemmer ved udgangen af 2018 nu oppe på 550. Denne vækst 
er dog ujævnt fordelt på menighederne. I nogle af menighederne er der et 
stabilt, voksende antal, og hvad tre af dem angår, er der sågar tanker om, at 
de vil kunne ændre status fra ”outreach” til selvstændig menighed inden for 
en overskuelig fremtid. Omvendt er nogle af menighederne ramt af stor 
mobilitet blandt befolkningen i deres bydel, fordi mange ofte kun har 
arbejde der en kort periode, hvorefter de flytter videre i deres søgen efter 
nyt arbejde. Dette gør det svært for dem at opbygge en stabil kerne af 
menighedsmedlemmer. For alle menighederne er de høje og stigende 
huslejepriser en udfordring.  

Derudover skal det nævnes, at AAS i 2018 for alvor igangsatte arbejdet med 
at få tildelt en grund i Addis Ababa fra EECMY, hvor man gerne i etaper vil 
bygge en stor synodebygning, der skal indeholde både butiks- og 
kontorlokaler til udlejning, kontorer til synodeledelsen og 
undervisningslokaler, hvor synoden gerne vil etablere en bibelskole. En 
central figur i dette projekt er AAS-generalsekretær, Berhanu Eshete, som i 
2018 genvalgtes til en ny periode.  

 

WABE BATU-SYNODEN (WBS) 
På synoderådsmødet i december 2018 valgte man en ny generalsekretær, 
synodekasserer og leder for afdelingen for mission og teologi (DMT). Dette 
skete, fordi Kefelegn Negash og Tesfaye Thomas havde nået enden på deres 
maksimalt to fireårige valgperioder som henholdsvis generalsekretær og 
synodekasserer. Ny generalsekretær blev den hidtidige DMT-leder, pastor 
Geleto Deko, mens forhenværende skoleleder på synodens skole i Linsho, 
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Mr. Negewo Tuyubi, blev valgt som synodekasserer. Endelig blev pastor 
Dinberu Dido valgt til posten som DMT-leder. Disse nye ledere skal 
sammen med synodepræsident, Mude Bati, stå i spidsen for en synode, der 
oplever, at den efter indsættelsen af landets nye præsident og ophøret af de 
tidligere jævnlige demonstrationer og uroligheder nu kan arbejde mere 
uforstyrret. Samtidig mærker man dog stadig, at synodens område er 
domineret af muslimer, hvoraf nogle giver udtryk for deres modstand mod 
kirken ved at kaste sten mod kirkebygninger og afskære de kristne fra jord 
at begrave deres døde i. 

WBS påbegyndte i 2018 byggeriet af et cafeteria og gæstehus på synodens 
grund i Dodola. Størstedelen af pengene til byggeriet – mere præcist 1,1 mio. 
birr (svarende til godt og vel 350.000 kr.) – fik synoden fra EECMY efter 
afhændelsen af det hus i Hawassa, som danske missionærer tidligere havde 
boet i. Planen er, at det skal generere indtægter til synodens trange 
økonomi, der har forårsaget, at Promissio som lovet i 2018 påbegyndte en 
femårig periode med gradvist faldende løntilskud til synoden. 

 

BIBELSKOLEN I DODOLA 
Promissio fortsatte i 2018 med at støtte driften af Sister Janne Memorial 
Bible School i Dodola. På baggrund af en synodebeslutning overgik 
bibelskolen i 2018 til kun at undervise på oromo-sproget. Dette har ført til 
en glædelig stigning i elevantallet, så det er kommet op på 31. Tidligere lå det 
ofte på 16-20. I december 2018 vedtog synoderådsmødet en femårsplan for 
årene 2020-2024 for overgangen til fuld lokal finansiering af 
bibelskoledriften. Ambitionen om at opnå økonomisk selvstændighed i 
synoden, hvad angår bibelskolen, havde været nævnt i rapporter og 
ansøgninger fra bibelskolen, og fra Promissio opfordrede vi WBS til at 
arbejde videre med disse tanker. Det har ført til en plan, hvor man vil 
opfordre menighederne til at bidrage mere til bibelskolen blandt andet ved, 
at alle indsamlede penge i alle synodens menigheder på én søndag om året 
skal gå til bibelskolen. Desuden vil bibelskolen også påbegynde mindre 
indtægtsgenererende aktiviteter i form af bogsalg og havebrug. Hvis alt går 



 

Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2018-2019 – Årsmødet 6. april 2019 

26 

efter planen, vil Promissio således i 2020-2024 gradvist kunne reducere 
støtten til bibelskolen. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at 
WBS også har en bibelskole i Worqa, der kører uden udenlandsk støtte. 

 
ANDRE STØTTEDE AKTIVITETER I WABE BATU-SYNODEN 
Promissio har i et par år støttet to kvinder fra WBS i at studere teologi på 
Tabor Evangelical College i Hawassa. Den første afsluttede sine studier i 
2018, men vendte desværre ikke tilbage til synoden, da hun i løbet af 
studierne var blevet gift med en mand fra Hawassa og derfor forblev der. 
Den anden kvinde er i forvejen gift med en evangelist fra WBS og forventes 
derfor at returnere til synoden for at blive lærer på bibelskolen i Dodola, 
når hun efter planen afslutter sine studier i 2019.  
WBS anvendte i 2018 sidste del af det beløb til brug for undervisning i 
kristen-muslim-relationer, som Promissio havde overført i 2017. Således fik 
43 præster, evangelister samt ungdoms- og kvinderepræsentanter fra fire 
pastorater undervisning i evangelisation over for muslimer, opbygning af 
relationer til muslimer og måder hvorpå man kan overvinde de 
udfordringer, man kan møde fra muslimer. Denne undervisning blev givet 
for at imødegå problemer med, at kristne isolerer sig fra muslimerne, fordi 
de anser dem som fjender, og med manglende mod til at dele evangeliet 
med muslimer.  

 

NØDHJÆLP I ETIOPIEN 
Distributionen af nødhjælpen i Dawe Serar distrikt kom med et par 
måneders forsinkelse i gang i februar 2018. Forsinkelsen var blandt andet 
forårsaget af stort arbejdspres på EECMYs udviklingsafdelings nationale 
kontor, som forestod indkøbet af de fødevarer, der skulle uddeles. En anden 
grund til forsinkelsen var de voldelige konflikter i grænselandet mellem 
Oromia og Somali-delstaterne i månederne omkring årsskiftet 2017/18. Disse 
førte til en tilstrømning af mange tusinde internt fordrevne fra Somali-
delstaten til Dawe Serar distrikt, der grænser op til Somali-delstaten. Den 
ovennævnte forsinkelse samt det forhold, at de ankomne internt fordrevne 
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ikke var med på de oprindeligt udarbejdede distributionslister, afstedkom 
en ansøgning til og et tilsagn fra CISU om en forlængelse af 
projektperioden. Senere hen blev projektperioden igen forlænget for at give 
plads til en planlagt evaluering af projektet. Projektet sluttede således 
primo oktober. Gennem det fik 2.814 underernærede børn under fem år og 
gravide eller ammende, underernærede kvinder fra lokalbefolkningen 
livsvigtige fødevarerationer for seks måneder. Det samme fik 2.400 
underernærede børn under fem år og gravide eller ammende, 
underernærede kvinder fra gruppen af de ankomne internt fordrevne for to 
måneder. Derudover blev der også som led i projektet givet undervisning til 
lokale mandlige og kvindelige ledere i, hvad lokalbefolkningen kan gøre for 
at reducere risikoen i tilfælde af fremtidige katastrofer.  

 

PROJEKTET MOD SKADELIGE TRADITIONELLE SKIKKE 
Efter forsinkelser i første halvår af 2018 i opstarten af den nye 
projektperiode på grund af en sygemelding hos en projektkonsulent i 
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling samt bureaukrati hos de regionale 
myndigheder i forbindelse med indgåelsen af den lovpligtige projektaftale 
med disse kom arbejdet med at styrke kvinders og børns vilkår i Kokossa 
distrikt i gang i midten af året. Dette finder blandt andet sted ved at 
organisere fattige kvinder i små spare-/lånegrupper, hvor de kan tage lån, 
som nogle har anvendt til at købe geder. 200 kvinder er med i sådanne 
grupper og har formået at opspare i alt 25.000 birr (ca. 8.000 kr.) Derudover 
afholdes undervisning i lighed mellem kvinder og mænd, i forskellige 
indkomstgenererende aktiviteter og i etablering af otte ungdomsklubber på 
skoler som led i oplysning af børnene om deres rettigheder. Alt arbejdet 
finder sted i tæt samarbejde med de lokale myndigheder, som man i årenes 
løb har opbygget en god relation til. Samtidig med disse positive aktiviteter 
og resultater oplevede projektet den generelle udfordring i kirken – nemlig 
at den lønmæssigt har svært ved at konkurrere med det øvrige 
arbejdsmarked. Således har man måttet ansætte to nye 
projektmedarbejdere, fordi to af de ansatte, der var placeret ude i de 
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landsbyer, som projektet arbejder i, for dagligt at kunne rådgive 
landsbybeboerne, forlod deres stilling på grund af bedre løn andre steder.  

 
WIN SOULS FOR GOD (WSG) 
Særligt i Addis Ababa driver WSG forskellige former for socialt arbejde for 
børn og unge. Dette finder mestendels sted på forskellige institutioner, 
mens den overordnede koordination finder sted på WSG’s hovedkontor. En 
udfordring, som WSG’s leder, Gizachew Ayka, omtalte på partnermødet i 
november 2018 er, at man på grund af økonomiske begrænsninger ikke har 
kunnet give lønstigninger til de ledende medarbejdere på hovedkontoret 
siden 2014. Han betegnede det som lidt af et mirakel, at de er forblevet i 
deres stillinger. Med sigte på at få mulighed for i højere grad at kunne 
udføre indtægtsgenererende arbejde har WSG i 2018 arbejdet på at etablere 
en separat organisation, der kan få sin egen myndighedsregistrering som 
profitvirksomhed. Håbet er at få dette helt på plads i løbet af 2019. På 
partnermødet løftede Gizachew Ayka desuden sløret for, at en 
forsoningsproces mellem Yonas Tesfaye og ham selv har stået på de sidste 
par år. Yonas leder organisationen Hope for Children in Ethiopia (HCE). 
Sammen med et par andre etablerede han og Gizachew WSG i 1997, men i 
2014 førte uenigheder til, at de gik hver til sit. Forsoningen har ført til, at 
Gizachew anser det for muligt, at WSG-partnermødet i 2019 muligvis bliver 
gennemført sammen med HCE.  

Den del af WSG’s arbejde, som Promissio støtter er Deborah-centret i Addis 
Ababa, hvor unge kvinder, der har arbejdet som prostituerede, bor og får en 
uddannelse, der kan give dem mulighed for en anden levevej. I 2018 boede 12 
på Deborah-centret, som WSG foretrækker at kalde et hjem, fordi de unge 
kvinder skal opleve den varme og kærlighed, der normalt er i et hjem. 
Desuden skal alle hjælpe til med både madlavning og rengøring og deltage i 
de daglige andagter for på den måde at ruste dem både menneskeligt og 
åndeligt til et nyt liv.  
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KIRKEBYGGERI I YERER 
Som følge af aftalen fra 2017 om Promissio-støtte til byggeriet af en større 
kirke i Yerer påbegyndtes dette byggeri i 2018, og Promissios bidrag på 
120.000 kr. blev overført til Yerer-menighedens særlige bankkonto for 
kirkebyggeriet. Ud over fundamentet er de bærende piller og rammen oven 
på dem blevet støbt. Derudover har man gjort klar til støbningen af 
betongulvet. Byggearbejdet er dog ikke uden udfordringer. Således har 
inflation ført til øgede priser på byggematerialer, og pastor Soboka Tesso, 
som var mellemmand mellem Yerer menigheden og Promissio i forbindelse 
med indgåelsen af aftalen, havde i løbet af 2018 nogle helbredsproblemer, 
som forhindrede ham i at være så aktiv med den lokale fundraising til 
byggeriet, som han gerne havde villet. På trods af disse udfordringer er der 
allerede glædelige nyheder fra Yerer i tilknytning til kirkebyggeriet. Dette 
har nemlig ifølge Pastor Soboka allerede i sig selv tiltrukket flere folk til 
menigheden, som er blevet døbt.  

 

MISSIONÆRER OG KORTTIDSUDSENDINGE 
Ingrid Smidt afsluttede ved udgangen af marts 2018 sin toårige kontrakt og 
vendte tilbage til Danmark. Hun arbejdede i LCL’s skoleafdeling, hvor hun 
ifølge den taknemmelige afdelingsleder i sin tid i afdelingen havde styrket 
personaleadministrationen, i og med at hun havde fået oprettet mapper 
med personaledata for alle medarbejderne på alle LCL’s skoler. Relationen 
mellem disse og skoleafdelingens hovedkontor var også blevet tættere på 
grund af hendes adgang til bil, som blev benyttet til at besøge skolerne. 
Desuden havde hun fået indført fælles månedlig tavleplanlægning for alle 
på skoleafdelingens hovedkontor, så alle kan se, hvad der skal ske i den 
indeværende måned. Ud over opgaverne i skoleafdelingen fulgte Ingrid 
også projektet vedrørende skolegang for forældreløse og sårbare børn. 

Sissel og Thomas Kofoed Nedergaard ankom til Liberia og flyttede ind på 
bibelskolen i Totota lige omkring årsskiftet 2017-18. Thomas gik med det 
samme i gang med sin undervisning af nyankomne bibelskoleelever i 
luthersk dogmatik. Efter at komme på plads i huset og noget arbejde med 
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de sidste detaljer i forlængelse af istandsættelsen af huset tog Sissel fat på 
en tidskrævende proces med at opnå en liberiansk 
sygeplejerskeautorisation. Sideløbende hermed begyndte hun at bygge 
relation til den lokale klinik tæt på bibelskolen, hvor hun sidenhen har haft 
sin gang. For Thomas blev det i lyset af, at eleverne på bibelskolen kun er 
der to gange to måneder om året, aftalt med kirkens biskop, at han også 
blev tilknyttet Gbarnga School of Theology (GST) som underviser – først 
som medunderviser på et kursus og sidenhen fra begyndelsen af studieåret 
2018-19 som ansvarshavende underviser på et fag. På GST assisterede han 
desuden i en revidering af læreplanen. Et par gange i løbet af 2018 
medvirkede Thomas med andagter eller bibeltimer ved forskellige 
konferencer for præster i LCL. Sissel og Thomas var i Danmark i sommeren 
2018 og medvirkede ved forskellige møder og gudstjenester. Som afslutning 
på dette ophold tog Sissel i august et kursus i international sundhed på 
Københavns Universitet, og i efteråret begyndte Sissel også at arbejde på 
LCL’s Phebe Hospital og tog desuden fat på planlægningen af et 
praktikophold i Liberia for to danske sygeplejestuderende.  

Berit Østby fortsatte i 2018 sit arbejde på Mekane Yesus Language and 
Intercultural Center (MY-LINC). På MY-LINC er Berit blandt andet 
involveret i afholdelsen af kurser rundt i Etiopien for præster og 
evangelister om, hvordan man bedst rækker ud til mennesker og forkynder 
evangeliet på tværs af kulturer, hvoraf der findes mange forskellige i 
Etiopien. Sammen med MY-LINC’s direktør har hun desuden dels fortsat 
indsatsen for at få tildelt et stykke jord fra EECMY og dels forsøgt at 
opfordre til samarbejde mellem forskellige EECMY-arbejdsgrene, der på 
hver sin måde er engageret i tværkulturel mission – nemlig Tabor 
Evangelical College, som underviser i missionsteologi, EECMY’s 
missionsorganisation, International Mission Society, og MY-LINC selv. 
Tanken er, at MY-LINC’s erfaring med at klæde mennesker på til at kunne 
arbejde med mission i en anden kulturel kontekst end deres egen også kan 
blive til gavn for EECMY selv og de missionærer, kirken sender til andre 
kulturer i både Etiopien og udenlands. Derudover har Berit også 
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koordineret samtalegrupper på engelsk for studerende på Mekane Yesus 
Seminary for at styrke disses engelskkundskaber.  

Berits mand, Mehret-Ab Bereke Beraki, gik på pension i foråret 2018 fra sin 
mangeårige stilling som bibliotekar på Mekane Yesus Seminary. Han lever 
dog en aktiv pensionisttilværelse, idet han er involveret i færdiggørelsen af 
en sangbog. Desuden har både Berit og han – lige som også Katrine og 
Christian – ydet en ekstra indsats i forbindelse med indkøb af inventar til 
Global Discipleship Training.  

Katrine Holmgaard har repræsenteret Promissio i MY-LINCs bestyrelse og 
har i den forbindelse medvirket i et udvalg, der analyserede MY-LINCs 
økonomi og undersøgte forskellige fremtidsscenarier for MY-LINC. Tillige 
har hun løbende været behjælpsom med at udføre forskellige Promissio-
relaterede opgaver. Efter endt barsel begyndte hun i november i en 
rådgivende funktion i Win Souls for God vedrørende administration og 
rapportering.  

Christian Holmgaard begyndte 2018 med succesfuldt at forsvare sin PhD-
afhandling om en ny skabning i Matthæus-evangeliet og har ellers fortsat 
sit arbejde som underviser på både bachelor og masterniveau i forskellige 
nytestamentlige fag på Mekane Yesus Seminary (MYS). Hans arbejde som 
lærer har også indebåret vejledning af teologistuderende i forbindelse med 
deres skrivning af afsluttende opgaver. Christian medvirkede således til, at 
MYS i 2018 gav 31 studerende bevis på master-graden teologi, mens 47 
studerende fik bevis på, at de er bachelorer i teologi. Derudover varetog 
Christian også i 2018 funktionen som Promissios landerepræsentant i 
Etiopien, med alt hvad den indebærer af repræsentative opgaver, 
kommunikation med samarbejdspartnere, arbejdsgiverrolle for etiopiske 
ansatte, modtagelse af volontører og gæster m.m. Som eksempel kan 
nævnes besøg hos og forkyndelse i nogle af de nye menigheder i udkanten 
af Addis Ababa, som er blevet etableret som led i projektet, Jesus til nye 
bydele.  

Simon Stoof Taulborg var i foråret 2018 med henblik på at medvirke i 
byggeriet af faciliteterne til Global Discipleship Training i Robe. Det viste 
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sig desværre, at byggetilladelsen lod vente på sig. Derfor udførte Simon 
andre mindre, kortvarige håndværksopgaver ved Promissios hus i Addis 
Ababa og rejste derefter tidligere tilbage til Danmark efter aftale med 
sekretariatet.  

Anton Kviesgaard og Marcus Taulborg var i efteråret 2018 Christian Culture 
Travellers i Addis Ababa. Her deltog de bl.a. i engelsksprogede 
samtalegrupper med studerende på Mekane Yesus Seminary for at styrke 
disses sprogfærdigheder. Desuden besøgte de jævnligt Deborah centret og 
blev derigennem meget optaget af Win Souls for God’s arbejde.  

Endelig var Finn Aasebø Rønne fra Dansk Bibel-Institut også i 2018 
korttidsudsendt til Ethiopian Graduate School of Theology som underviser 
på et kompaktkursus i faget historiografi og metoder i historiske studier. 
Over for de 25 studerende på holdet fik han tilrettelagt undervisningen 
sådan, at den også fik relevans for deres bibelfag med tanke på, at 
forskningsmetodernes forudsætninger for indflydelse på det resultat, man 
når frem til.  

Vi har i 2018 søgt efter nye missionærer. Dette har affødt nogle 
henvendelser, hvoraf to har resulteret i egentlige ansøgninger. Det har 
været godt at mærke denne interesse. Kontakten til nogle af de 
interesserede har af forskellige årsager ikke udviklet sig til mere, mens der 
for andres vedkommende måske kan vise sig muligheder i fremtiden.  

 

 

 

 


