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FORMANDENS BERETNING 
ved formand Per Rasmussen 

MISSION FØR OG NU  
Denne generalforsamling skulle have været en del af Promissios årsmøde, 
sådan som vores generalforsamlinger har været det, sikkert siden 
begyndelsen af Promissio/DEMs historie. Men i år bliver det helt 
anderledes, nemlig med en online generalforsamling, som vi håber bliver 
taget godt imod. 

Temaet for dette årsmøde var »Mission før og nu«, og der var planlagt flere 
gode foredrag og indlæg om dette emne. Det er ikke muligt nu på grund af 
den situation, som coronavirusset har sat os i, hvor vi ikke må være 
sammen. Vi planlægger at udvide vores Landsudvalgsmøde lørdag den 3. 
oktober til at blive en dag for alle Promissios venner, i håb om at vi dér kan 
være sammen og hente den inspiration, der er ved at være sammen. Der vil 
komme mere om det, når vi ved hvordan situationen er til den tid. 

Vi skulle have hørt om »Mission før og nu«, dels fordi vi godt kan lære noget 
om og af, hvordan missionsarbejdet forgik før i tiden. Men også fordi vi 
altid må være bevidste om, at tiden også ændrer sig og dermed ændrer den 
måde, vi skal og kan møde mennesker på - på tværs af landegrænser og 
kulturelle grænser. Coronatiden viser os også, at det vi kunne for en måned 
siden, kan vi ikke i dag, og vi må derfor gøre tingene på en anden måde. 

For Promissio er det vigtigt, at vi er gode til at indstille os på den 
virkelighed, vi har i dag. Hvordan hjælper vi bedst vores partnerkirker i dag, 
hvordan kan de hjælpe os, hvordan bruger vi bedst vores midler, hvordan 
kommunikerer vi bedst til vores bagland osv. 
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Vi tror ikke, at alt skal laves om, men at vi stadig har et kald til at sende 
mennesker ud på tværs af landegrænser, for kirken kan aldrig lukke 
grænser; den må krydse grænser!  

UDSENDELSE AF NYE MISSIONÆRER  
Derfor er det altid en glæde, når vi i Promissio kan sende nye missionærer 
ud til vores partnerkirker, dels fordi det hører med til det kald, vi har fået at 
sende mennesker ud i tjeneste for andre, der hvor der er brug for det, dels 
også fordi det knytter os tæt til vores partnere i Etiopien og Liberia. Sidst, 
men ikke mindst, så giver det os også mulighed for på en særlig måde at 
bringe inspirationen fra disse kirken ind i vores egne sammenhænge her i 
Danmark. 

Siden sidste årsmøde/generalforsamling har vi sendt tre nye missionærer 
ud til kirkerne i Etiopien og Liberia. Ja, nye er vel ikke det rigtige ord, for de 
har alle været ude før på forskellige måder.  

Søndag den 11. august 2019 havde vi en festlig udsendelse af Lotte og Bjarne 
Carlsen ved gudstjenesten i Herning Bykirke. Det er en menighed, hvor 
Lotte og Bjarne har været meget engagerede også med deres missionssyn 
og tilknytning til Promissio. Det var dejligt at opleve, at Promissio havde en 
naturlig plads i denne menighed og ikke mindst at opleve den store 
opbakning, der var og er om Lotte og Bjarnes til deres udsendelse. Det er en 
dag, som vi er mange, der kan se tilbage på med glæde og taknemmelighed. 
Som en lille historisk betragtning, så er det første gang, Promissio sender 
nogen ud fra en luthersk frimenighed i Danmark.  

Lotte og Bjarne Carlsen er blevet udsendt for at virke, dels i Wabe-Batu-
synoden og på universitet i Robe, og del er det dem, der står med 
hovedansvaret for Global Discipleship Training-eleverne, mens de er i Robe.  

 Lørdag den 21. september blev Elisabeth Poulsen udsendt fra Skála Kirke 
på Færøerne og med en udsendelsesfest i missionshuset efterfølgende. Fra 
Promissio deltog generalsekretær Frede Ruby Østergård og 
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netværkskoordinator Tuja Berg fra kontoret. De har fortalt, at det var en 
både god og festlig dag. Det er en stor glæde for Promissio igen at have 
udsendte fra Færøerne. Elisabeth har begyndt sit virke i Den Lutherske 
Kirke i Liberia, hvor hun hjælper med deres skolearbejde. 

TAK TIL AFSLUTTENDE MISSIONÆRER   
Sidste sommer sluttede Katrine og Christian Holmgaard deres toårige 
periode i Etiopien. Det har været en stor glæde for Promissio at opleve, 
hvordan de er gået ind i opgaverne i Addis Ababa. Christian har gennem sin 
undervisning på Mekane Yesus Seminar været med til at styrke kirken i 
den uddannelse af de mange leder og præster, som kirken har så stor brug 
for. Og Katrine har brugt sin kompetence inden for det administrative til at 
styrke særligt Win Souls for God. 

Der skal fra bestyrelses side lyde en rigtig stor tak for deres indsats og 
måde at være på, både overfor kirkens folk og i forhold til Promissio. 

Vi vil ønske dem og deres to børn, Laura og Bertha, Guds velsignelse over 
deres fremtid.    

»MANA GALATAA« – TAKKENS HUS 
Noget af det, som har fyldt meget både for bestyrelsen men ikke mindst for 
kontoret i året, der er gået, er opbygningen af Mana Galataa, Takkens Hus, i 
Robe, hvor bl.a. Global Discipleship Training (GDT) skal holde til, men hvor 
også Lotte og Bjarne skal bo. 

Det har været tydeligt, at det er en udfordring at skulle bygge i en helt 
anden sammenhæng end den danske. Et byggeri i Danmark kan være 
udfordrende nok, men i Etiopien er der mange flere ubekendte ting at 
skulle forsøge at tage højde for. En udfordring har også været at få 
byggetilladelsen igennem, hvilket har taget meget længere tid end 
forventet. 

Disse ting har betydet, at byggeriet bliver noget dyrere end forventet.                                                                                                
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Der skal her lyde en stor tak til særligt Lotte og Bjarne for deres indsats 
med at få Mana Galataa til at blive til virkelighed. Men vi skylder også en 
stor tak til kontoret og til bestyrelsesmedlem Finn Balle, for det store 
arbejde de har lagt i det, i forhold til de mange ting, de pludselig skulle tage 
stilling til. De har alle kæmpet med at få et godt resultat ud af det, som 
forhåbentlig kan blive til stor glæde og velsignelse for mange GDT-elever i 
fremtiden. Men vi har også en tro på, at det kan være med til at styrke 
kirken i Østbale, hvilket der er stor brug for.   

NYT MISSIONSOMRÅDE  
Vi har i Promissio igennem de sidste år, som en del af vores strategi, 
arbejdet på om og hvordan vi kunne tage del i et nyt missionsområde. 

Det, vi er kommet frem til på nuværende tidspunkt, er, at et nyt område for 
Promissio naturligt skal ligge i forlængelse af de GDT-forløb, som vi har i 
Etiopien. Her kommer vi i tæt kontakt med mange unge, der kommer til at 
brænde for tværkulturelt arbejde. Det vil være naturligt at arbejde på, 
hvordan dette kan videreføres for dem, som kommer hjem fra disse ophold, 
til glæde for det tværkulturelle arbejde her i Danmark og andre steder. Vi 
har ikke nogle klare svar på, hvordan dette kommer til at udformes, men 
det er det, vi vil arbejde videre på, i den udstrækning der er kræfter og 
økonomi til det.   

ØKONOMIEN OG ARVEPULJEN   
Vi har igennem nu efterhånden mange år været velsignet med nogle store 
arvemidler. Disse arvemidler har vi sat ind i en særlig arvepulje, hvor vi har 
besluttet, at vi vil overføre 20 % hvert år til den almindelige drift.  

De øvrige midler skulle bruges til en særlig indsats på forskellige måder, da 
vi var meget bevidste om, at midlerne ikke bare skulle stå som en pose 
penge, der er rare at have i baghånden. Når vi har valgt ikke bare at lade 
dem stå, er det fordi, de er givet for at blive brugt i missionens tjeneste. 
Disse arvebeløb har bl.a. gjort det muligt for os at gå med i byggeriet af 
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Torvet. Det har betydet, at vi har kunnet støtte kirkerne i nogle af deres 
prioriter på en helt anden måde, end vi ellers har kunnet gøre det. Det er 
også denne arvepulje, der har gjort, at vi kunne gå all-in på at få opbygget et 
GDT-program med fysiske rammer i Etiopien. Det har vi alt sammen 
kunnet gøre, uden at være helt afhængige af at skulle samle 
ekstraordinært mange penge ind blandt Promissios venner. 

Vi har hele tiden vidst, at hvis der ikke fortsat ville komme nye større 
arvemidler ind, ja, så ville denne pulje løbe tør på et tidspunkt. Det 
tidspunkt er vi så kommet til nu. Nok lidt før end vi have planlagt, på 
grund af de ekstra udgifter der har vist sig at være ved det forsinkede 
byggeri af Mana Galataa. Det betyder, at denne pulje ikke længere - 
medmindre der kommer nogle nye, store arvebeløb ind - kan bidrage til den 
daglige drift eller give os mulighed for nogle særlige tiltag. Det betyder 
også, at vi i særlig grad er afhængige af de løbende indsamlede midler som 
vennerne giver for at kunne fastholde vores aktiviteter og hjælp til 
partnerkirkerne. 

TAK  
Herfra skal der lyde en tak til de mange trofaste venner og givere til 
Promissio. Vi er som sagt helt afhængige af jer, af jeres medleven, jeres 
forbøn og giversind. Og det er ikke kun Promissio, der er taknemmelig. Det 
er også vores partnerkirker; kirker, der er udfordret af den coronasituation, 
som vi alle står i lige nu. 

Der skal også lyde en tak til vores medarbejdere, både ude og hjemme, der 
alle yder en fantastisk indsats i det kald til at være en del af Guds mission, 
som Promissio har fået.  

Vi skal også ved denne generalforsamling sige farvel til to medlemmer i 
bestyrelsen:  
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Det drejer sig om Roar Steffensen, der kom i bestyrelsen i 2013, og Malene 
Fibiger, der trådte ind i bestyrelsen i 2014. Det skal lyde en stor tak for jeres 
indsats og mange gode input, som vi kommer til at savne. 

Samtidig er det en glæde, at to nye kandidater har sagt ja til at opstille til 
bestyrelsen. De er begge kendt med Promissio, da de begge har været 
udsendt til Etiopien. Det er Kurt Rønne og Gitte Rasmussen. Velkommen til 
jer. 

 

Per Rasmussen 
Formand   
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GENERALSEKRETÆRENS BERETNING 
ved generalsekretær Frede Ruby Østergaard 

Uden at skele ret meget til COVID-19, som har fyldt meget i den sidste tid, 
og som vil komme til at præge den næste beretning, er det en glæde at 
kunne berette om Promissios opgave med at kalde til tjeneste i 
international mission for både individer og grupper – herunder tjenesten 
som forbedere og givere. Gennem 2019 er vi blevet tydeligere på vores 
”hvorfor” over for nye venner og mulige givere, og samtidigt har vi også 
været udfordret på at nå det hele. 

REJSER MED INDHOLD 
- HERUNDER GLOBAL DISCIPLESHIP TRAINING (GDT) 
Vi ved, at de aktiviteter, hvor vi giver mennesker et møde med international 
mission i Afrika, flytter meget for deltagerne, så det er forsat en væsentlig 
opgave for os, når vi skal være en hjertestarter til international mission i 
Danmark.  

I 2019 udgjorde denne aktivitet primært GDT, da efterårets kulturrejse blev 
aflyst på grund af for få tilmeldte. Vi håber, at vi med færdiggørelsen af 
Mana Galataa/Takkens Hus kan tilbyde endnu bedre muligheder for at 
blive inspireret af kirken i Etiopien – både for bibelskoleeleverne og for 
andre besøgende grupper. 

Vi er fortsat glade for, at vi tog springet sammen med Børkop Højskole og 
åbnede Global Discipleship Training. Lige nu er vi i gang med det andet 
hold. Det er igen med Lotte Carlsen som leder, men nu er det samtidigt 
sammen med Bjarne, og de er nu også missionærparret i området. På GDT-
20 har de haft besøg af Erik Holmgaard med en uges undervisning, og de 
skulle ligeledes have haft besøg af Bodil Skjøtt og Andreas Knudsen, men 
da vi blev nødt til at hente de unge hjem på grund af pandemien, har de 
fået deres undervisning som onlineundervisning. De fik også undervisning 
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af forskellige undervisere fra Etiopien, og selvom opholdet ikke blev så 
langt i denne omgang, så har oplevelserne sat sine positive spor hos dem. 

Ud over samarbejdet omkring GDT har vi også haft glæden af at medvirke 
ved Børkop Højskoles forårsholds rejse til Etiopien. Det er selvfølgeligt et 
kortere møde med Guds internationale mission, men det sætter også 
tydelige og gode spor hos eleverne. Forårsholdets knap to ugers rejse sker 
sammen med GDT-eleverne. 

Vi kan allerede nu sige, at det er med at få sig tilmeldt, hvis man vil sikre sig 
en plads. Vi har meget brug for, at Promissios venner nævner det rundt 
omkring, da vi – selvom vi gør meget ud af markedsføringen – oplever, at 
nogle ikke har hørt om det endnu, og de skal da ikke gå glip af den 
inspiration i trygge rammer! 

INSPIRATION I DANMARK 
Desværre kan vi ikke få alle kristne i Danmark en tur til Liberia eller 
Etiopien, så vi arbejder også med at inspirere til international mission i 
Danmark. Både ved at få gæster til landet og ved at besøge forskellige 
kristne fællesskaber rundt i landet.  

Et nyt tiltag i 2019 hedder Mission Back. Mission Back er et besøg fra 
organisationen Win Souls for God (WSG). WSG driver Deborah Centeret for 
piger der har levet på gaden, hvilket vi har støttet i mange år. Målet er, at 
cirka 4 personer fra WSG kommer til Danmark for at give noget tilbage af 
det, som de har fået, via en turné rundt i landet, hvor de synger, prædiker 
og fortæller om livet i Etiopien. De besøgte i 2019 syv efterskoler, tre 
friskoler, en folkeskole og en ungdomsforening. 

Vi havde planlagt deres besøg igen i 2020, men dette er aflyst på grund af 
COVID-19. 

Ud over forskellige tiltag med forskellige skoler har vi fortsat samarbejde 
med efterskoler. I skoleåret 2019/20 har vi et specifikt samarbejde med 
Frøstuphave Efterskole, og som noget nyt har vi også lavet et samarbejde 
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med en friskole – Filipskolen i Aalborg. Samarbejdet aftales med skolen, og 
ofte handler det om et specifikt projekt, som de støtter, og så giver vi dem 
for eksempel historier om det eller de projekter, som de støtter, eller 
decideret undervisning relateret til international mission. Dette skoleår er 
ikke slut, men Frøstruphave Efterskole har indtil videre samlet 118.685 kr. 
ind. Det er primært sket gennem et sponsorløb. 

PROMISSIOYOUTH 
I året, der er gået, har vores studentermedarbejdere arbejdet for at sætte 
international mission på dagsordenen ved forskellige events og i 
samarbejde med andre ungdomsorganisationer. En særlig vigtig dimension 
er arbejdet med at koble de unge, som har været ude med Promissio, til et 
arbejde/fællesskab, hvor de kan fortsætte med international mission i 
Danmark. 

Det helt særlige i 2019 var oprettelsen af en lokalgruppe i Aarhus, som på 
grund af samarbejdet med Israelsmissionens Unge, kan komme i 
betragtning til støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd. Vi kalder gruppen for 
PromissioYouth Aarhus, og deres vigtigste aktivitet hedder Kom Ind. Det 
begyndte i bydelen Gellerup i Aarhus, hvor en gruppe unge 
PromissioYouth’ere inviterede deres naboer i området indenfor til spisning 
for at lære dem at kende og møde andre kulturer. 

LOKALE GRUPPER 
Vi arbejder fortsat på at have gode partnere i lokale grupper, som på 
forskellig vis kan 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. 
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Vi vil meget gerne samarbejde med andre grupper, der har lyst til at arbejde 
på et særligt projekt, ligesom Liberia-komitéen i Gjern, som i mange år har 
arbejdet for at samle midler ind til de forældreløse børn i Liberia.  

SOMMEREN 2019 – OG MØDER I ØVRIGT 
Ud fra erfaringerne fra 2018 lagde vi en ny plan for 2019, og Per Jerup brugte 
21 dage på at besøge kristne sommercamps, og vi kom i tale med mange 
mennesker.  Vi havde lavet en sommerkonkurrence, og vi fik mange nye 
venner, som nu modtager vores nyhedsmails og nogle også bladet. Vi håber 
selvfølgelig, at en del af dem får lyst til at være med til at støtte økonomisk 
også, for Promissio er jo ikke andet end en fælles sag for de venner, som 
bakker op om formålet. 

Vi brugte en folder, som forklarer Promissios kernesag: »Det handler om 
mennesker - og det livsforvandlende møde«. 

Også i 2019 har vi besøgt en del missionshuse og sognegårde, for det er 
stadig en af de gode måder at møde vennerne på. 

GENBRUG 
Genbrug løftede sig igen i 2019 efter et par knapt så gode år samlet set. Der 
går mange aktive timer fra ulønnede medarbejdere med opgaven. Det er 
skønt at mødes med medarbejderne og se deres engagement i arbejdet og 
for sagen.  

Vi driver fortsat selv en butik i Brøndby og seks butikker sammen med 
Mission Afrika.  

I 2019 kunne vi også glæde os over, at vi fik åbnet ny butik i Haderslev – en 
butik som vi har åbnet sammen med Indre Mission. Vi er glade for 
samarbejdet af flere grunde – både Indre Missions kompetence og så det 
store sammenfald af venner, som både bakker op om Promissios sag og 
Indre Missions arbejde. 
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SEKRETARIAT 
Arbejdet på kontoret i Aarhus har i det forløbne år har været præget af 
forandringer, da Line R. Nissen var på barsel og Lotte Carlsen skiftede 
Aarhus ud med Addis Ababa/Robe.  

Først havde Christina Søndergaard Møller rollen som barselsvikar til og 
med april, hvorefter Christina Flyvholm kom og overtog fra juni til oktober, 
hvor Line kom tilbage. Det var selvfølgelig svært at overtage en så 
mangefacetteret rolle for så umiddelbart kort en periode. Det betød i 
sagens natur, at ikke alt blev som forventet, men med skarp prioritering og 
ihærdig indsats gik det godt alligevel. Lige om lidt skal Line på barsel igen, 
og vi er ved at planlægge, hvordan vi forestiller os, det kan forløbe denne 
gang. 

Lottes titel var i begyndelsen af 2019 netværkskoordinator, men reelt var 
hun leder af GDT de første 4 måneder, under afviklingen af det første hold 
elever. Da hun kom hjem fra Robe, gik vi i gang med at forberede 
overgangen til en ny netværkskoordinator – det blev Tuja Stjær Berg. Tuja 
begyndte den 5. august, og fik hurtigt smagt på Promissios 
netværksarbejde for både unge og voksne. Hun har nu både besøgt 
Etiopien og Færøerne. 

I det forløbne år har Per Jerup haft titlen af udviklingskonsulent, hvilket 
han var på deltid sammen med sin ansættelse i Soma Biblía, Tanzania. Per 
stoppede ved udgangen af 2019, da han stoppede i Soma Biblía og fik en 
fuldtidstjeneste i Sømandsmissionen. Vi har været meget glade for Pers 
gåpåmod og idérigdom.  

Der er også sket en ændring blandt studentermedarbejderne. Caroline 
Ipsen stoppede som ungdomsnetværker i november 2019 og Marcus 
Taulborg overtog i begyndelsen af januar 2020. Derudover er Andreas 
Knudsen og Philip Kristoffersen stadig i gang med deres opgaver. Marius 
Weber Jørgensen stopper desværre nu, da han færdiggør sit studie til 
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sommer. Marius har virkeligt løftet vores grafiske udtryk på de løbende 
opgaver og lavet nogle kvalitetsmæssigt gode videoer. 

 

Simon Schøler Kristensen er forsat fuldt beskæftiget som koordinator for 
international mission, som man bliver forvisset om, når man læser hans 
beretning. 

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 Promissios opgaver. 

Endelig har vi også gjort brug af Rikke Thomassen i forhold til 
produktionen af bladet, og vi har haft tilknyttet konsulent Charlotte Dyhr i 
forbindelse med virkeliggørelsen af den nye fundraisingplan. 

Vi ønsker Guds velsignelse over det nye til Per, Caroline og Marius og siger 
varmt velkommen til både Tuja og Marcus. 

MEDARBEJDERRETRÆTE 
I året, der er gået, har vi prøvet noget helt nyt. For første gang nogensinde, 
så vidt jeg ved, har vi haft samlet missionærerne fra både Etiopien og 
Liberia og medarbejderne i Danmark til en fælles medarbejderretræte. Vi 
var samlet nogle dage i Skovhuset nær Silkeborg. Det var rigtig godt at få 
tid sammen, hvor vi kunne mærke hinandens passion for og udfordringer i 
arbejdet på de forskellige områder, vi arbejder med. Bestyrelsen var også 
med en af dagene, og det gav også et øget kendskab mellem os, hvilket vi 
lukrerer på til dagligt.  

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

 

Frede Ruby Østergaard 
Generalsekretær  



 

Beretninger om Promissios virksomhed i Danmark og Afrika 2019-2020 

 

15 

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 2019. For mig personligt 
har 2019 været præget af stor aktivitet med bl.a. to missionærenheders 
hjemkomster og to missionærenheders udrejse, samt forberedelsen af og 
værtsopgaver under en etiopisk kirkeleders deltagelse på Diakonhøjskolens 
tremåneders internationale lederkursus i efteråret 2019. 

LIBERIA 

Efter også i 2018 at have haft en inflation på over 20 % fortsatte 
stigningerne i forbrugerpriserne ifølge Den Afrikanske Udviklingsbank 
med at være på mere end 20 % i 2019. Liberias egen dollar tabte rigtig meget 
i værdi over for den amerikanske ditto, og da brændstof og mange 
fødevarer importeres, oplever befolkningen stigende priser. Dette har ud 
over en forøget kriminalitet ført til flere eksempler knaphed på brændstof. 
Generelt er befolkningen blev mere økonomisk trængte, hvilket har fået 
utilfredsheden med den tidligere internationale fodboldstjerne George 
Weahs regering til at vokse. Dette ledte et par gange i løbet af 2019 til 
offentlige demonstrationer, som især fandt sted i Monrovia. 
Demonstranterne udtrykte utilfredshed med de forværrede levevilkår med 
den udbredte korruption og et fortsat udeblevet retsopgør med de skyldige 
fra borgerkrigen. Demonstrationerne har heldigvis for det meste forløbet 
fredeligt, men desværre lader det ikke til, at de har haft nogen mærkbar 
effekt i forhold til de problemer, de har peget på.  
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DEN LUTHERSKE KIRKE I LIBERIA (LCL)  
Kirken er også mærket af de økonomiske vanskeligheder i landet. Således 
havde biskop Jensen Seyenkulo i sin rapport til det årlige partnermøde 
valgt ”stress” som nøgleord til at beskrive kirkens situation. Han lagde ikke 
skjul på, at penge er det store problem, som går ud over kirkens mulighed 
for at udføre dets arbejde – herunder kirkeledelsens mulighed for at besøge 
kirkedistrikterne og pastoraterne rundt omkring i landet. Desuden betød 
det i 2019 nogle gange flere måneders forsinkelse i udbetalingen af løn til 
kirkens medarbejdere.  

LCL, der på partnermødet rapporterede om 350+ menigheder og 
prædikepladser, 79 præster heraf fem kvinder og ca. 150 diakoner, der 
fungerer som en slags hjælpepræster, oplevede dog også ifølge biskoppen, 
at flere hundrede nye kom med i kirken i forbindelse med påskefejringen i 
2019, og generelt oplever man, at kirkens medlemmer prioriterer deres 
deltagelse i forskellige aktiviteter, møder og gudstjenester højt på trods af 
de vanskelige levevilkår.  

I 2019 inviterede Promissio LCL-præsten og lærer på bibelskolen i Totota, 
Anthony Mulbah, til Danmark for bl.a. at medvirke på Promissios årsmøde. 
Desværre fik han afslag på sin visumansøgning.  

BIBELSKOLEN I TOTOTA  
Blandt andet pga. et langt sygefravær fandt LCL’s ledelse det i midten af 
2019 nødvendigt at udskifte direktøren for Louis T. Bowers Lay Leaders and 
Ministers Training Center, som er bibelskolens fulde navn. Som ny, 
midlertidig direktør udpegede biskoppen den forhenværende biskop 
Sumoward Harris, indtil en anden kan rekrutteres til at lede bibelskolen.  

Med støtte fra Promissio og fra LCL’s andre amerikanske og tyske 
missionspartnere fortsatte og dimitterede det hold elever, der i januar 2018 
begyndte på den toårige evangelistuddannelse, hvor de modtager 
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undervisning på bibelskolen i fire gange to måneder. Fire af eleverne var 
fra nabolandet Sierra Leone.  

I lyset af faldende økonomisk støtte fra de udenlandske partnere har man 
på bibelskolen øget fokus på dels at øge lokale indtægter gennem forøget 
elevbetaling fra de sendende LCL-menigheder og udlejning af lokaler til 
andre organisationers møder og kurser og dels at reducere udgifterne ved 
f.eks. at udlicitere madlavningen til bibelskoleeleverne til en tredjepart.  

HIV/AIDS-PROGRAMMET 
Hiv/aids-programmet fortsatte i 2019 sit arbejde med dels at oplyse om og 
dermed forebygge spredningen af hiv/aids og dels at teste for hiv-smitte. 
Det sker i høj grad igennem 14 lokalsamfundsorganisationer (CBO) rundt i 
landet. Blandt medlemmerne af disse CBO’er er også personer, der selv er 
hiv-positive. Hiv/aids-programmets arbejde i denne projektperiode sigter 
især mod at styrke CBO’erne, så de i så høj grad som muligt kan stå på egne 
ben og fortsætte arbejdet, når denne projektperiode, som forventes at være 
den sidste, slutter. Med en række af dem er det allerede lykkedes godt, 
mens der fortsat er behov for en ekstra indsats i forhold til resten.  

Et problem, som de alle oplever, er, at den årlige fornyelse af 
organisationens officielle registrering hos myndighederne samt betaling af 
forskellige afgifter til myndighederne er dyr. Flere CBO’er var derfor ét eller 
flere år bagud med deres registreringer, og fraværet af et opdateret 
registreringsbevis afskærer dem fra at søge om penge hos andre donorer. 
Et tilsynsbesøg i oktober 2019 i samarbejde med Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling, som Promissio samarbejder med om administrationen 
af bevillingen til hiv/aids-programmet fra CISU (Civilsamfund i Udvikling), 
anbefalede derfor dels at foretage budgetrevision og dels at anmode CISU 
om en tremåneders forlængelse af projektperioden, så den løber frem til 
slutningen af maj 2020. Begge dele har som formål at sikre CBO’ernes 
levedygtighed i så høj grad som muligt, bl.a. ved at hjælpe dem med at få 
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betalt og dermed ajourført deres registreringer. Begge dele blev godkendt af 
CISU.  

I tilknytning til HIV/AIDS-programmet fortsatte i 2019 programmet for 
forældreløse og sårbare børn (OVC), som hjælper disse med skolegang, og 
som for langt størstedelens vedkommende er finansieret med midler 
indsamlet af Liberia-komitéen i Gjern. Ved slutningen af skoleåret 2018-19 
afsluttede 16 unge deres skolegang med bestået studentereksamen og to 
med eksamen fra en videregående uddannelse. Det efterlod 151 børn, der 
begyndte skoleåret 2019-20 med fortsat hjælp fra OVC-programmet.  

LCL’S AFDELING FOR MISSION, EVANGELISATION OG 
DIAKONI (DMEDM) 
LCL’s afdeling for evangelisation og diakoni ansøgte i 2019 Promissio om og 
fik tildelt støtte dels til opfølgningsbesøg i forlængelse af tidligere kurser – 
herunder ledertræning – afholdt i Slogbaye i Sinoe amt i 2016 og i Guinea, 
og dels til afholdelsen af et kursus for præster, evangelister og lægfolk i 
Nyor pastorat. DMEDM beretter, at ikke blot er medlemsantallet i Slogbaye 
intakt, de har også formået at plante to nye menigheder.  

Efter besøget i St. Matthew pastorat i Koyamah, Guinea, rapporterer 
DMEDM, at de nogenlunde følger luthersk gudstjenesteliturgi, samt at de i 
pastoratet har åbnet tre nye prædikepladser. De deltog i en 
søndagsgudstjeneste på en af disse prædikepladser, hvor de bevidnede en 
mands omvendelse efter dennes mangeårige modstand mod etableringen 
af en kirke i hans by. Et møde med en evangelist og en diakon havde 
ændret dette, og nu ville han ikke blot komme i den nye lutherske 
menighed frem til sin død, men også forære menigheden et stykke jord 
hvorpå de kan bygge en kirke.  

Fra kurset i Nyor pastorat, som ligger meget tæt på grænsen til 
Elfenbenskysten, fortæller DMEDM, at de forventede deltagere fra en 
luthersk menighed inde i Elfenbenskysten desværre blev forhindret af de 
ivorianske grænsemyndigheder i at deltage i kurset. Til gengæld var de 53 
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deltagere fra Nyor pastorat så interesserede i undervisningen, at kurset, 
som var planlagt til at vare tre dage, i stedet endte med at vare fire dage. 
Deltagere blev gennem undervisningen mindet om deres lutherske 
identitet. DMEDM ønsker at holde et opfølgningskursus i Nyor pastorat 
samt lignende kurser i mange andre pastorater. De udtrykker stor tak til 
Promissio, som er den eneste af LCL’s missionspartnere, der støtter 
evangelisationsarbejde på denne måde.  

ETIOPIEN 

Også i 2019 trak Etiopien – eller nærmere bestemt premierminister Abiy 
Ahmed – positive overskrifter i internationale medier. Årsagen var 
tildelingen af Nobels Fredspris til ham. Den blev især begrundet med hans 
initiativ til fredsaftalen mellem Etiopien og Eritrea efter over 20 års 
koldkrigslignende tilstand. Iagttagere mener dog, at prisen også var tænkt 
som en støtte til ham og hans budskab om og arbejde for fred og forsoning 
internt i Etiopien. Her har der i løbet af 2019 været mange eksempler på 
voldelige uroligheder mellem forskellige etniske grupper forskellige steder i 
landet, som har fasttømret problemet med et par millioner internt 
fordrevne i Etiopien.  

Forskellene mellem folk, der blev holdt nede af det tidligere repressive 
styre, er under Abiy Ahmeds regering kommet mere frit til skue, da han har 
givet plads til ytringsfrihed. Denne frihed har blandt andre de benyttet sig 
af, som jublede ved Abiy Ahmeds tiltrædelse for nu to år siden, men som 
sidenhen ikke synes, at de hurtigt nok har oplevet politiske og økonomiske 
fordele ved regeringsskiftet. Skuffelsen og utilfredsheden hos nogle 
befolkningsgrupper er muligvis også blevet næret af en stigning i 
forbrugerpriserne i 2019 på knap 15 % sammenlignet med prisniveauet i 
2018. 

De etniske forskelle er blevet trukket skarpere op. Dette kom i 2019 f.eks. til 
udtryk ved, at sidama’erne, der udgør cirka 4 % af Etiopiens befolkning på 
nu cirka 110 mio., påberåbte sig deres forfatningssikrede ret til at 
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gennemføre en folkeafstemning om oprettelsen af en ny Sidama-delstat 
med Hawassa som hovedstad i stedet for at høre under Southern Nations, 
Nationalities & Peoples-delstaten. Resultatet af folkeafstemningen, som 
fandt sted den 20. november, var en overvældende støtte til oprettelsen af 
Sidama-delstaten. Det forlyder, at andre mindre etniske grupper i det 
sydlige Etiopien nu også pønser på muligheden for få deres egen delstat. 
Abiy Ahmeds regering har således anselige udfordringer med at sikre fred 
og fremgang i et samlet Etiopien.  

MEKANE YESUS-KIRKEN (EECMY) 
I EECMY har man i 2019 også mærket konsekvenserne af de voldelige 
uroligheder forskellige steder i landet. Således er man nogle gange 
forhindret i at kommunikere med nogle af kirkens synoder, fordi telefon- 
og internetforbindelser bliver kappet i forbindelse med urolighederne. 
Ligeledes påvirker det muligheden for at holde gudstjenester og møder i de 
ramte områder og dermed også at samle penge ind, der bl.a. er nødvendige 
til aflønning af præsterne og evangelisterne i de lokale menigheder.  

Midt i denne nedslående situation opnåede EECMY i 2019 dog det 
opløftende at åbne sin egen TV-station for også på den måde at kunne 
sprede evangeliet. Det skal også ses i lyset af behovet for at være til stede 
på det etiopiske marked for religiøse TV-kanaler med en luthersk 
forkyndelse og undervisning. I forvejen er der mange TV-kanaler præget af 
fremgangsteologi.  

MEKANE YESUS LANGUAGE AND INTERCULTURAL CENTER 
(MY-LINC) 
Med støtte fra Promissio og andre af Mekane Yesus-kirkens 
missionspartnere gennemførte MY-LINC i 2019 seks kurser for lokale 
etiopiske missionærer, præster og evangelister forskellige steder i Etiopien 
med det formål at opbygge mellemmenneskelige relationer og forkynde 
evangeliet på tværs af kulturelle og sproglige skel i landet. I alt deltog 147 på 
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disse kurser, hvor MY-LINC igen og igen oplever, 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.  

Igennem en periode har MY-LINC forsøgt at opfordre andre EECMY-
afdelinger/institutioner, der også arbejder med at udruste og sende 
mennesker i tværkulturel mission på forskellig vis, til at samarbejde. I løbet 
af 2019 bar denne indsats pludselig frugt – faktisk i så høj grad, at ledere fra 
hele fem EECMY-afdelinger/institutioner udtrykte interesse i at 
samarbejde med MY-LINC – heriblandt lederen af EECMY’s 
missionsorganisation, International Mission Organization (IMS), der sender 
etiopiske missionærer til en række forskellige lande. Denne store interesse 
har givet MY-LINC den opgave at vurdere, med hvem det vil være bedst at 
samarbejde.  

KOMMUNIKATIONS- OG LITTERATURAFDELINGEN – 
YEMISRACH DIMTS COMMUNICATION SERVICE (YDCS) 
I løbet af de sidste par år har ledere i både Addis Ababa-synoden og Wabe 
Batu-synoden efterlyst mere sund luthersk litteratur. Efter sonderinger af 
markedet for kristen litteratur i Etiopien har det ført os til at indlede en 
relation til Mekane Yesus-kirkens kommunikations- og litteraturafdeling 
(YDCS). Møder med og besøg hos YDCS havde givet indtryk af et måske lidt 
forældet foretagende, men med en nyvalgt direktør med oprigtige og gode 
intentioner. Samtidig havde vores egen kollega, Per Jerup, en deltidsstilling 
i og flere års erfaring som salgschef fra Luthersk Missions litteraturarbejde 
i Tanzania, Soma Biblia, der på swahili betyder ”læs Bibelen”.  

Det førte til, at såvel YDCS’ direktør som dens bogbutikkoordinator i 
august 2019 var på en studietur til Soma Biblia’s hovedkontor i Dar es 
Salaam, Tanzania, hvor Per Jerup var vært og gav dem nogle dages 
indføring i, hvordan Soma Biblia arbejder med forlagsvirksomhed, 
kvalitetsbogtrykkeri hos udenlandske bogtrykkerier, markedsføring, 
administration af bogbutikker m.m. YDCS-direktøren berettede, at besøget 
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i Tanzania havde været meget lærerigt og inspirerende, og at de ønskede at 
kopiere Soma Biblias måde at arbejde på. Efterfølgende var Per Jerup i 
september på et par dages genbesøg hos YDCS i Addis Ababa. Her blev det 
aftalt, at YDCS skulle udarbejde en plan for de tiltag, de skulle gøre for at 
tilpasse deres administration og systemer. Planen blev sendt til os. Den er 
dog indtil videre kun delvist gennemført.  

ADDIS ABABA-SYNODEN (AAS) 
I 2019 blev synodepræsident, pastor Dr. Kiros Lakew, genvalgt til sin anden 
og dermed også sidste fireårige periode som synodepræsident. Ved siden af 
denne post er han også vicekirkepræsident for Mekane Yesus-kirken, og i 
den egenskab har han ofte været sendt ud for at mægle i synoder med 
konflikter. Det har været et stort pres for ham, og om det har spillet ind, er 
svært at sige med sikkerhed, men ikke desto mindre fik Kiros et 
slagtilfælde i forbindelse med AAS’ synoderådsmøde i december 2019. 
Herefter har han været på en cirka halvanden måned lang sygeorlov. Han 
har dog fortsat behov for mere hvile end tidligere.  

JESUS TIL NYE BYDELE 
I 2019 nåede AAS med fortsat støtte fra Promissio til enden på den første 
fireårige fase (2016-2019) af menighedsplantningsprojektet “Jesus til nye 
bydele”, hvor 10 nye menigheder er blevet etableret i de nye bydele, der 
skyder eksplosivt op i udkanten af Addis Ababa. Det er glædeligt på 
baggrund af AAS’ evalueringsrapport at kunne konstatere, at hvor det 
samlede medlemsantal i de 10 nye menigheder lå på 124 i 2016, hvor 
projektet blev søsat, så var det totale antal medlemmer i midten af 2019 
nået op på 485. Denne glædelige vækst har dog ikke fundet sted uden 
udfordringer. En væsentlig udfordring, som alle de 10 nye menigheder 
kæmper med, er de høje og stigende huslejepriser. Væksten er ujævnt 
fordelt på menighederne. Ifølge synodeledelsens vurdering er tre af dem 
klar til at gå fra en status som ”outreach” under sin modermenighed til at 
blive selvstændig menighed med egen præst. Det endelige grønne lys til en 
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sådan opgradering skal dog komme fra det enkelte ”outreachs” 
modermenighed. 

Baseret på et fortsat fælles ønske mellem AAS og Promissio om 
partnerskab og samarbejde om at nå ud til de nye bydele og i lyset af de 
gode resultater og høstede erfaringer fra første fase er der blevet indgået 
en aftale om en ny fireårige periode (2020-2023), hvor fem nye menigheder 
skal plantes i andre nye bydele. Når målet ikke blev 10, skyldes det 
udelukkende Promissios økonomiske begrænsninger. 

MENIGHEDSBASERET DIAKONI 
Efter tilskyndelse fra blandt andre Promissio søsatte Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling (DMRU) i 2019 en 3-4-årig læringsproces vedrørende 
menighedsbaseret diakoni. Promissio er gået med i denne proces sammen 
med AAS. Det skyldes vores gode erfaringer angående menighedsarbejde 
med AAS, samt et ønske om at udvide samarbejdet i vores stadig relativt 
nye partnerskab med AAS. Således deltog AAS’ generalsekretær, Berhanu 
Eshete, og ungdoms- og evangelisationskoordinator, Moti Daba, sammen 
med undertegnede i en fælles DMRU-lanceringskonference i Mwanza, 
Tanzania, ultimo maj 2019 sammen med fire andre DMRU-
medlemsorganisationer og deres udvalgte partnere.  

Processen handler overordnet set om, hvordan lokale menigheder kan 
bruge de ressourcer i bred forstand, som de og deres medlemmer besidder, 
til sociale og udviklingsmæssige tiltag til gavn for både menigheden selv, 
dens medlemmer og for det omkringliggende lokalsamfund. I processen 
hidtil har AAS-synodeledelsen udvalgt fem af synodens menigheder, som i 
den videre proces ved hjælp af bl.a. bibelundervisning og hjælp til en slags 
selvevaluering skal identificere deres ressourcer og se og beslutte, hvordan 
de bedst kan bruges til at sætte ind over for lokale sociale og 
udviklingsmæssige behov. Da dette er en ny læringsproces for såvel DMRU 
som AAS og Promissio, er der en del erfaringer, der skal gøres, og indtil nu 
har det givet anledning til hel del overvejelser om, hvordan processen skal 
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gribes an i en udelukkende urban kontekst som Addis Ababa. De 
internationale erfaringer om lokale menigheder som sociale og 
udviklingsmæssige aktører stammer nemlig langt overvejende fra 
landområder.  

WABE BATU-SYNODEN (WBS) 
Den 2. juni 2019 fandt en stor begivenhed sted i WBS – nemlig ordinationen 
af hele 29 nye præster. Herved blev antallet af præster i synoden øget fra 42 
til 71. Dem er der god brug for til at betjene og oplære det voksende antal 
medlemmer af Mekane Yesus-kirken i synoden. Ifølge synodepræsident 
pastor Mude Bati kom der på ét år fra 2018 til 2019 587 nye troende til. Heraf 
var en del tidligere muslimer. En anden indikation på væksten er, at 
antallet af ”outreaches” (prædikepladser) steg fra 84 i 2018 til 99 i 2019. 
Væksten har ført til, at WBS i 2019 besluttede at dele Øst-Bale-provstiet i to. 

Væksten finder sted i en kontekst, der fortsat er domineret af muslimer, 
som i nogle tilfælde modarbejder kirken og de kristne, og bl.a. ses det ofte, 
at omvendelser fra islam til kristendommen giver sig udslag i social 
eksklusion fra familien og netværket, hvilket giver lokale ”outreaches” et 
stort og ofte tungt ansvar med at yde socio-økonomisk støtte til 
nyomvendte. 

I efteråret 2019 deltog WBS’ generalsekretær, pastor Geleto Deko Dube, på 
Diakonhøjskolens tremåneders internationale lederkursus. Det fandt sted 
finansieret af en bevilling fra DMRU. Efter sin retur til WBS har han ved 
siden af sit arbejde som generalsekretær undervist i diakoni på bibelskolen 
i Dodola. 

BIBELSKOLEN I DODOLA 
Promissio fortsatte i 2019 med at støtte driften af Sister Janne Memorial 
Bible School i Dodola, hvor der uddannes evangelister til tjeneste rundt i 
menighederne i WBS. I 2019 afsluttede 17 elever studierne på bibelskolen. 
Promissio støttede også et særligt kursus om familieliv for disse 
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afgangselever og deres ægtefæller, da disse ægtepar gerne skal være gode 
rollemodeller for ægteparrene i de menigheder, de skal lede. På kurset fik 
deltagerne nye indsigter i bl.a. vigtigheden af tilgivelse og seksuelt samliv 
mellem ægtefæller.  

Hidtil har man på bibelskolen i Dodola maksimalt kunnet tage en toårig 
uddannelse på certificate-niveau, men WBS har intention om at bygge et 
ekstra år ovenpå, så man fremover vil kunne tage en treårig diploma-
uddannelse (diploma er i den engelsksprogede verdens uddannelsessystem 
det niveau, der ligger lige under en uddannelse på bachelorniveau). 
Repræsentanter fra kirkens nationale afdeling for mission og teologi var i 
2019 på besøg for at tilse bibelskolen og dens faciliteter. Ifølge WBS-ledelsen 
havde de efter besøget godkendt, at bibelskolen har de nødvendige 
faciliteter for at kunne igangsætte uddannelse på diploma-niveau. Tiden 
må vise, hvornår den reelt kan påbegyndes.  

ANDRE STØTTEDE AKTIVITETER I WABE BATU-SYNODEN 
Som eksempler på andre Promissio-støttede i Wabe-Batu-synoden i 2019 
trækkes følgende frem her: 

• Den anden af de to kvinder fra WBS, som Promissio i et par år har 
støttet i at studere teologi på Tabor Evangelical College i Hawassa 
afsluttede sine studier i 2019 og vendte som planlagt tilbage til 
synoden, hvor hun er blevet lærer på bibelskolen i Dodola. 

• I alt 64 præster, evangelister og lægfolk deltog i et kursus angående 
Mekane Yesus-kirkens identitet med særligt fokus på en 
bevidstgørelse om det problematiske i den hidtidige udbredte 
praksis med at lytte til eller endda invitere forkyndere fra andre 
kirkesamfund eller selvudråbte profeter og apostle til at forkynde, 
undervise eller udføre helbredelsesseancer i Mekane Yesus-
menigheder i WBS. Som resultat af kurset er kontakt mellem 
Mekane Yesus-menigheder i WBS og selvudråbte profeter og 
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apostle blevet stoppet, mens brugen af forkyndere fra andre 
kirkesamfund er blevet reduceret.  

• Igen i 2019 støttede Promissio afholdelsen af et kursus om kristen-
muslim-relationer. 22 præster og evangelister deltog. I forlængelse 
af kurset vækker det glæde at kunne læse i WBS’ rapportering, at 
der som følge af undervisningen er eksempler på opståede 
venskaber mellem præster og muslimske sheiker, som i nogle 
tilfælde også læser i Bibelen sammen.  

OPFØLGNING EFTER NØDHJÆLP I ETIOPIEN 
Som opfølgning på nødhjælpsprojekterne i 2016 og 2017-18 i det tørkeramte 
Dawe Serar-distrikt i den østligste del af WBS’ område lykkedes det i 2019 at 
få en bevilling på 1.000.000 kr. fra DMRU til gennemførslen af et halvandet 
år langt projekt fra juni 2019 i tre lokalområder (kebeles) i distriktet med det 
overordnede mål at styrke modstandsdygtigheden hos de i alt cirka 9.600 
indbyggere. Det finder sted gennem organisering af fattige kvinder i 
sparegrupper og et såkaldt revolverende gede-låneprojekt, hvor de 
modtagende 150 husholdninger i første runde skal aflevere første kid til 
samme antal husholdninger i anden runde, samt forbedring af adgangen til 
vand via udgravning af fire vandreservoirer og etablering af 
regnvandsopsamling ved fire institutioner i lokalområdet. 

PROJEKTET MOD SKADELIGE TRADITIONELLE SKIKKE 
Dette projekt i Kokossa-distrikt, som er finansieret af en DMRU-bevilling, 
fortsatte i 2019. Det drejer sig om at styrke kvinder og børns vilkår. 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. 
Derudover afholdes undervisning i lighed mellem kvinder og mænd, i 
forskellige indkomstgenererende aktiviteter og i etablering af 
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. På 
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baggrund af gennemførelsen af dette projekt fik Mekane Yesus-kirkens 
udviklingsafdeling i WBS i begyndelsen af 2020 en hædersbevisning fra 
myndighederne i West Arsi Zone, som Kokossa-distrikt ligger i, for godt 
gennemført projektarbejde i 2019. Af 53 udviklingsorganisationer i West 
Arsi Zone kom Mekane Yesus-kirkens udviklingsafdeling i WBS på en flot 
tredjeplads. 

WIN SOULS FOR GOD (WSG) 
Promissios fortsatte samarbejdet med WSG, der hovedsageligt arbejder i 
Addis Ababa, hvor der i 2019 skete det, at bymyndighederne tog initiativ til 
indførelsen af et forbud i byen mod tiggere og sexarbejdere. Sammen med 
nogle andre organisationer indledte WSG en dialog med myndighederne, 
hvori de fremførte deres modstand mod et sådant forbud, hvis der ikke 
først gennemføres høringer med relevante aktører og tiltag, der skal hjælpe 
tiggerne og sexarbejderne væk fra gaden. Som led i dette gode eksempel på 
fortalervirksomhed udarbejdede WSG et dokument med titlen ”Hvem er jeg 
– hvem er de?”, der handler om gadebørn og sexarbejderes selvopfattelse og 
samfundets syn på dem. WSG’s leder, Gizachew Ayka, fik mulighed for at 
overrække og forklare indholdet i dette dokument på et møde med 
Etiopiens arbejds- og socialminister. Ifølge Gizachew er det noget helt nyt, 
at man overhovedet kan få myndighederne i tale på den måde, og at de er 
villige til at lytte til ens holdninger, uden man skal frygte repressalier fra 
dem. Det skyldes de ovennævnte nye vinde under premierminister Abiy 
Ahmeds regering.  

Et vigtigt emne på det årlige møde mellem WSG og dets partnere i 
september 2019 var de økonomiske udfordringer for WSG’s medarbejdere 
pga. de ovennævnte store prisstigninger i Etiopien sammenholdt med det 
forhold, at deres løn ikke havde ændret sig i de sidste mange år. Risikoen er, 
at værdifulde og erfarne medarbejdere forsvinder fra WSG. Fra Promissio 
og de andre partnere blev de opfordret til at indarbejde årlige lønstigninger 
til medarbejderne i budgetterne ud fra den tanke, at det kan være 
nødvendigt at hjælpe sig selv, før man kan hjælpe andre. Dette er dog 
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lettere sagt end gjort for WSG-ledelsen, der også finder det vanskeligt at 
prioritere mellem dem selv og de udsatte børn og unge, som de arbejder for 
at hjælpe.  

Den del af WSG’s arbejde, som Promissio støtter økonomisk, 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 2019 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. Fire af de unge kvinder blev 
døbt efter at have modtaget dåbsoplæring.  

MISSIONÆRER OG KORTTIDSUDSENDINGE 
Sissel og Thomas Kofoed Nedergaard var fortsat i Liberia de første knap 
tre måneder af 2019, før de forlod landet og Promissio ved udgangen af 
marts. I den periode gennemførte Thomas den tredje omgang ni-ugers 
undervisning af de elever på bibelskolen i Totota, som var begyndt på 
skolen i begyndelsen af 2018. Sissel var meget beskæftiget med værtskabet 
for to danske praktikanter. Se mere nedenfor.  

Elisabeth Poulsen, som er en gammel kending af Promissio/Dansk 
Ethioper Mission efter tidligere udsendelser til både Botswana og Etiopien, 
tiltrådte i oktober 2019 som missionær i Liberia. Herved blev fraværet af 
Promissio-missionærer i Liberia begrænset til et halvt års tid. Forud for sin 
tiltrædelse og som led i ansættelsesprocessen besøgte hun i begyndelsen af 
juli Liberia for at få et førstehåndsindtryk af landet og stifte bekendtskab 
med Den Lutherske Kirke i Liberia – herunder kirkens topledelse og de 
mulige kommende liberianske kollegaer. Det vakte gensidig glæde, og 
derfor fortsatte processen, og således afholdtes der d. 21. september 
udsendelsesgudstjeneste og -fest i Skála på Færøerne, hvor Elisabeth 
stammer fra. I oktober rejste hun til Liberia, hvor hun med base i Monrovia 
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arbejder i kirkens skoleafdeling (LCLSS) med at klæde lærerne på kirkens 
knap 30 skoler bedre på til deres arbejde. Størstedelen af disse har nemlig 
ingen læreruddannelse, hvorfor deres viden om pædagogik og herunder 
forskellige undervisningsmetoder er meget begrænset. 

Katrine og Christian Holmgaard afsluttede deres kontrakt med Promissio i 
sommeren 2019 og forlod sammen med deres døtre, Laura og Bertha, 
Etiopien i juni. Forud for det havde Katrine i 2019 arbejdet deltids i en 
rådgivende funktion i Win Souls for God (WSG) vedrørende administration 
og rapportering. Bl.a. deltog hun i udviklingen af et internt 
rapporteringsskema, der har hjulpet rapporteringen fra WSG’s forskellige 
institutioner og projekter til WSG’s hovedkontor. Derudover har hun 
udført en del forskellige Promissio-relaterede opgaver – herunder at 
repræsentere Promissio i MY-LINCs bestyrelse, hvor hun var kasserer.  

Christian havde i 2019 fortsat sit arbejde som underviser på både bachelor 
og masterniveau i forskellige nytestamentlige fag på Mekane Yesus 
Seminary (MYS). Hans arbejde som lærer indebar også vejledning af 
teologistuderende i forbindelse med deres skrivning af afsluttende 
opgaver. Han bidrog desuden med en del af undervisningen på et 
forkynderkursus for evangelister og præster i Mekane Yesus-kirken. 
Derudover varetog Christian funktionen som Promissios 
landerepræsentant i Etiopien, med alt hvad den indebærer af 
repræsentative opgaver, kommunikation med samarbejdspartnere, 
arbejdsgiverrolle for etiopiske ansatte, modtagelse af korttidsudsendte og 
gæster m.m. Tillige kan nævnes undersøgelser og netværksarbejde 
vedrørende Mekane Yesus-kirkens kommunikations- og litteraturafdeling 
(YDCS) i forbindelse med vores overvejelser om at engagere os i kristent 
litteraturarbejde i Etiopien.  

Lotte og Bjarne Carlsen kunne med deres udsendelsesgudstjeneste og -fest 
i Herning Bykirke den 11. august 2019 sætte punktum for et par års 
forberedelse med bl.a. hussalg og flytning mhp. at returnere til Etiopien, 
hvor de tidligere var missionærer i Hawassa. Denne gang var destinationen 
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i første omgang Addis Ababa, hvor de fulgte sprogkurser – Bjarne med 
genopfriskning af amharisk, mens Lotte tog fat på at lære oromo. 
Sideløbende hermed skubbede de på processen for at komme i gang med 
byggeriet i Robe og brugte også tid på at indkøbe materialer og forskelligt 
inventar til de nye bygninger.  

Derudover blev det nødvendigt med nogle kraftanstrengelser fra Bjarne i 
forhold til at sikre, at hans arbejdstilladelse fra arbejdsmyndighederne via 
det statslige Madda Walabu Universitet (MWU) i Robe og deraf følgende 
opholdstilladelse til både Lotte og Bjarne kom i hus. Det hang bl.a. sammen 
med, at den vice-rektor på MWU, som den tidligere kommunikation om 
samarbejdsaftalen mellem MWU, Wabe Batu-synoden og Promissio havde 
fundet sted med, havde forladt universitetet uden nogen deling af 
informationer om samarbejdsaftalen med den øvrige universitetsledelse. 
Desuden havde MWU’s jurist tilsyneladende ingen erfaring med ansøgning 
om arbejds- og opholdstilladelse. I den situation ydede Mekane Yesus-
kirkens hovedkontor heldigvis en afgørende hjælp, så arbejds- og 
opholdstilladelsen blev erhvervet.  

Den 1. december flyttede de fra Addis Ababa til Robe, hvor de har fulgt 
byggeriet tæt og desuden har gjort klart til modtagelsen af deltagerne på 
2020-udgaven af Global Discipleship Training. Bjarne har efter Christian 
Holmgaard overtaget rollen som Promissios landerepræsentant. 

Berit Østby forlængede i 2019 sin kontrakt med Promissio for en ny treårig 
periode. I forbindelse med kontraktforlængelsen blev en præcisering af 
Berits stillingsbeskrivelse vedrørende hendes arbejde ved Mekane Yesus 
Language and Intercultural Center (MY-LINC) aftalt med MY-LINC’s 
bestyrelse. Den indebar et øget fokus på træning af præster og evangelister 
i tværkulturelle relationer – herunder hvordan man bedst rækker ud til 
mennesker og forkynder evangeliet på tværs af kulturer. Desuden blev der 
opjusteret i den tid, Berit bruger til Promissio-relaterede opgaver, for ud 
over som også tidligere at aflægge jævnlige besøg på Deborah-centret for at 
følge udviklingen der, fik hun også i sommeren 2019 ansvaret for 
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administrationen af gæstehuset, der ligger i tilknytning til Promissios 
repræsentantbolig i Addis Ababa.  

Berits mand, Mehret-Ab Bereke Beraki, lever en aktiv pensionisttilværelse, 
idet han er involveret i færdiggørelsen af en sangbog. Desuden hjælper han 
Berit og os andre i Promissio på forskellig vis bl.a. nogle gange som 
chauffør.  

Finn Aasebø Rønne fra Dansk Bibel-Institut var i lighed med tidligere år i 
januar 2019 korttidsudsendt til Ethiopian Graduate School of Theology som 
underviser på et kompaktkursus i faget historiografi og metoder i 
historiske studier anvendt på Afrikas kirkehistorie. Denne gang havde han 
15 studerende, fordi en del af de studerende pga. deres arbejde ikke kunne 
følge undervisning i dagtimerne. Desuden brugte han lidt tid på at hjælpe 
til med forberedelser af Nicolai Winther-Nielsens undervisning på Mekane 
Yesus Seminary (MYS). 

Nicolai Winther-Nielsen var i foråret 2019 på MYS i to perioder à fire uger 
for at introducere brugen af computerprogrammet Bible Online Learner til 
undervisning og indlæring af hebraisk. Denne nye undervisnings- og 
indlæringsmetode blev vældig godt modtaget af de studerende og med 
rigtig gode resultater. Mere udfordrende var det at få de lokale lærere til at 
tage programmet til sig. Dette blev der dog rådet bod på i en uge i december 
i 2019, hvor Nicolai var i Addis Ababa igen. Denne gang handlede det om at 
udruste en etiopisk PhD-studerende, som MYS havde indgået aftale med 
om at undervise i hebraisk, til at kunne udføre dette ved hjælp af Bible 
Online Learner. Det gik godt, og som følge heraf har hun undervist på 
hebraiskkurset på MYS her i første semester 2020. 

Betina Lange Bech og Trine Ingemann Korneliussen var som led i deres 
sygeplejestudier i praktik i Liberia fra primo februar til primo marts 2019. 
Under deres praktik fik de indblik i livet og arbejdet på Den Lutherske 
Kirke i Liberias Phebe Hospital og Curran Hospital.  
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Til sidst skal det nævnes, at vi også i 2019 har søgt efter nye missionærer til 
Etiopien. Der har været talt med få mulige kandidater, og et ægtepar 
sendte os en ansøgning. Processen med dem førte dog ikke til en 
ansættelse. 

 

Simon Schøler Kristensen 
Koordinator for international mission 
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