
MANDAG TIRSDAG ONSDAG

MY-LINC OG MEKANE YESUS-
SEMINARIET I ADDIS ABABA

• Flere studerende på MY-LINC, 
så centret får bedre økonomiske 
vilkår.

• Tak for, at det er lykkes at 
gennemføre online undervisning 
under coronakrisen.

• Bed for, at MY-LINC må få 
bedre vilkår mht. strøm og 
internet til at gennemføre online 
undervisning.

• At coronasituationen snart må 
tillade, at MY-LINC igen kan 
afholde Cross Cultural Training-
kurser (CCT) rundt om i landet.

• At kirken må gøre alvor af 
sine planer om at udruste 
alle synoder med bærbare 
computere, så MY-LINC kan 
afholde digitale CCT-kurser.

• De studerende på seminariet og 
særligt masterstuderende, som 
afslutter studiet og skal i gang 
med at arbejde i kirken.

DEN LUTHERSKE KIRKE I LIBERIA

• At kirkens ledelse og 
medarbejdere må få styrke og 
visdom under coronakrisen.

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

• Kirkens skoler og skoleafdeling.
• Uddannelsen af præster og 

evangelister til kirken.

ELISABETH POULSENS ARBEJDE 
OG TRIVSEL I LIBERIA

• At coronanedlukningen må blive 
kortvarig, så Elisabeth snarest 
muligt kan vende tilbage til 
Liberia.

• At hun må trives i arbejdet med 
udrustning af lærere i kirkens 
skoler.

• At hun må få et godt netværk 
blandt kollegaer og andre i 
Liberia.

LIBERIA

• At coronakrisen må være hurtigt 
ovre, og landet må blive skånet 
for en epidemi.

• For varig fred i landet og visdom 
til landets ledere.

PROMISSIO

• For flere missionærer til Etiopi-
en og Liberia og økonomi til at 
sende dem.

• At flere vil støtte Promissio 
økonomisk.

• Tak for missionsfællesskaber og 
virksomheder, som samarbejder 
med og støtter Promissio, og bed 
om at flere må tage imod invita-
tionen til at samarbejde.

• Bestyrelsen og landsudvalget.
• Promissios genbrugsbutikker og 

arbejdet med at etablere nye.

TORSDAG

Frede Ruby Østergård
Generalsekretær

Line Reckweg Nissen
Markedsførings- og 
sekretariats- 
koordinator

MEKANE YESUS-KIRKENS 
ADDIS ABABA-SYNODE

• At synodens ledelse og 
medarbejdere må få styrke og 
visdom under coronakrisen.

• En ny proces vedr. mobilisering 
af fem lokale menigheder til en 
social indsats hos dem selv og i 
deres lokalområder.

• Evangelisterne, som skal 
etablere fem nye menigheder 
i Addis Ababa i anden fase af 
projektet “Jesus til nye bydele”.

 
GLOBAL DISCIPLESHIP TRAINING

• Tak og bed for holdet, som 
begynder i januar 2021.

• At coronakrisen ikke må 
forhindre holdet i at komme 
afsted som planlagt.

Katrine og Christian 
Schøler Holmgaard
Hjemvendte  
missionærer 
Børn: Laura, Bertha og Viggo

Elisabeth Poulsen
Missionær i Den Lu-
therske Kirke i Liberia
Børn på FO: Nomi og Miriam

Tuja Stæhr Berg
Netværkskoordinator

Andreas Gjaldbæk 
Knudsen
Studentermedarbejder 
i mødesekretariatet



FREDAG LØRDAG SØNDAG

BEDELISTE

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

NYT MISSIONSOMRÅDE

• For processen med at 
konkretisere arbejdet i et nyt 
missionsområde og begynde 
arbejde der.

PROMISSIOYOUTH

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

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

• PromissioYouths Kom Ind-
grupper, som inviterer til 
tværkulturelt fællesskab og 
spisning en gang om måneden.

MEKANE YESUS-KIRKENS  
WABE BATU-SYNODE

• At synodens ledelse og 
medarbejdere må få styrke og 
visdom under coronakrisen.

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

• Tak for indsatsen mod skadelige 
traditionelle skikke og bedre 
vilkår for kvinder.

• Frimodighed til de menigheder, 
der oplever problemer fra det 
muslimske flertal.

WIN SOULS FOR GOD I ETIOPIEN

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

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

• Arbejdet med at invitere kvin-
delige prostituerede til at bo på 
Deborah Centret.

ETIOPIEN

• At færdiggørelsen af Mana 
Galataa må forløbe planmæssigt.

• Lotte og Bjarne Carlsens 
indflytning i Mana Galataa, og at 
de må falde godt til dér.

• Varig fred i landet og en 
regering, som træffer kloge valg 
under coronakrisen.

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

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

• Færdiggørelse af kirkebyggeriet 
i Yerer.
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Lotte og Bjarne Carlsen
Missionærer i Mekane 
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Børn i DK: Robert, Hans og Rasmus

Simon Schøler 
Kristensen
Koordinator for 
international mission

Marcus Taulborg
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