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EDT’ERNE ER KLAR TIL  
12 UGER I ETIOPIEN
De kommende deltagere på Ethiopian Discipleship  
Training (EDT) har måttet vente tålmodigt  
på en afklaring i forhold til at forårets ophold i Etiopien.  
Men nu er det klart: De kommer afsted.
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Byggeriet af Mana Galataa har stået på i 
over et år, men det er en drøm, som har 
rumsteret i Promissio længe før det. 

Drømmen blev vækket i 2016, og i 
november 2017 undersøgte vi for første gang, 
om drømmen kunne blive til virkelighed 
i Robe, som ligger i Wabe Batu-synodens 
østlige område.

Lotte Carlsen (på det tidspunkt 
netværkskoordinator, nu missionær 
i Robe) og jeg rejste til Robe for at 
undersøge mulighederne for at bygge et 
ressourcecenter dér. Vi vidste på forhånd, at 
synoden havde en grund i byen, som kunne 
være egnet til et ressourcecenter, og vi talte 
både med synodens folk og medlemmer af 
den lokale menighed i Robe. 

Efter gode samtaler og efterfølgende 
drøftelser i Promissio blev det besluttet, at 
vi ville arbejde på at lægge Mana Galataa 
i Robe – vi vidste selvfølgelig ikke på det 
tidspunkt, at det blev navnet.

I september 2019 blev grundstenen 
lagt, og lige før jul i 2020 afleverede 
entreprenøren huset til Lotte og Bjarne 
Carlsen, som derefter kunne rejse på en 
meget velfortjent juleferie i Danmark. De 
havde knoklet, og dog var de klar over, at 
når de kom tilbage til januar, var der stadig 

meget, der skulle gøres, inden huset var 
klart til at modtage gæster.

Byggeriet har fulgt mig gennem en 
stor del af min tid som generalsekretær i 
Promissio, og det har både været hårdt og 
berigende – og virkelig skønt, at det nu står 
færdigt. 

Men vi er ikke i mål med drømmen. 
For nu begynder realiseringen af alt det 
indhold, vi har tænkt os i bygningerne.

Vi ved, at det tre måneder om året 
skal bruges til unge danskere, der skal 
på bibelskole og møde unge i Robe. 
Vi forventer også, at stedet vil danne 
rammen for andre danskere, der rejser 
til Etiopien med et ønske om at danne 
relationer med etiopiske kristne brødre 
og søstre. Det er også planen, at de lokale 
medarbejdere i Wabe Batu-synoden, kan 
bruge undervisningslokalerne til deres 
uddannelse og opbyggelse til tjenesten, og 
vi tænker også, at andre organisationer kan 
leje sig ind i bygningerne.

Vi har masser af ideer, men ved også, at 
det først er nu, hvor bygningerne står klar, 
at de levedygtige idéer for alvor kommer 
på banen. Fremtiden vil vise, hvad Gud vil 
velsigne kirken og Promissio med gennem 
Mana Galataa.

VI ER I MÅL MED 
MANA GALATAA
Nu begynder arbejdet med at nå visionen med 
det nye ressourcecenter i Robe, Etiopien.

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
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Det har været en omskiftelig tid for 
Promissios Ethiopian Discipleship 
Training (EDT) i 2021, og det har været 
en rutsjebanetur for både de kommende 
EDT’ere og ansatte i Promissio. 

»Rutsjebaneturen er nu endt i en blød 
landing, og EDT’erne kan flyve afsted den 
11. februar med udsigt til 12 ugers ophold 
i Etiopien,« siger netværkskoordinator og 
tovholder for EDT Tuja Berg. 

Det glæder den kommende EDT’er Emma 
Skals Nielsen, at de kommer afsted, og 
hun ser frem til bibelskole-opholdet og 
oplevelserne, der følger med. 

»Jeg har ret mange forventninger, både 
i forhold til at lære mere om Gud og blive 
stærkere i min tro gennem undervisning og 
mødet med etiopiere. Jeg ser også frem til 
fællesskabet, og selvom jeg ikke kender de 
andre deltagere endnu, så føler jeg virkelig, 
at vi allerede har været en masse igennem 
sammen, fordi meget har været så usikkert,« 
siger hun.

Har undersøgt alt grundigt
EDT erstatter årets Global Discipleship 
Training (GDT) og er et ophold, der er 
kraftigt justeret i forhold til pandemien og 
smitterisikoen, og beslutningen om at sende 
EDT’erne afsted er truffet efter nøje at have 
undersøgt sikkerheden for både danskere 
og etiopiere, forsikringsmuligheder og ikke 
mindst rejseanbefalingerne for danskere på 
længerevarende ophold.

»Bibelskoleleder Lotte Carlsen, der nu 
er tilbage i Etiopien og har et indgående 
lokalkendskab, har også været inde 
over processen,« fortæller Tuja Berg og 
fortsætter:

EDT’ERNE ER KLAR TIL 
12 UGER I ETIOPIEN

EDT’erne rejser til Etiopien den 11. februar, hvor de kan se frem til 12 ugers bibelskoleophold med undervis-
ning og nye oplevelser. Her er det deltagere på GDT20, der er på tur.  Arkivfoto: Daniel Hertz

De kommende deltagere på Ethiopian Discipleship Training (EDT) har 
måttet vente tålmodigt på en afklaring i forhold til at forårets ophold i 
Etiopien. Men nu er det klart: De kommer afsted.

Af Rikke Thomassen, journalist

kirkeliv, at vi ikke har lyst til at sætte det 
på unødig pause på ubestemt tid. Derfor er 
jeg glad for, at det nu er lykkedes at sikre et 
godt og trygt ophold,« siger han.  

»Det har været en lang proces, hvor vi 
har undersøgt det hele til bunds, og hvor vi 
samlet set har vurderet, at det er forsvarligt 
at sende EDT’erne afsted. Vi rejser under 
gode og ordnede forhold.«

Generalsekretær Frede Ruby 
Østergård har også været en del af 
undersøgelsesprocessen og ikke mindst 
vurderingen af, at det er forsvarligt at sende 
de ni deltagere afsted.

»International mission er så vigtig en 
størrelse for danske kristne og dansk 

Denne artikel er afsluttet inden 
EDT’ernes afrejse den 11. februar og 
er derfor skrevet med forbehold for 
ændringer. Se eventuel opdatering på 
Promissios hjemmeside.



Promissios ressourcecenter i Robe, Etiopien, står klar, og det er nu tid til 
at realisere drømmene for stedet. 

Af Rikke Thomassen, journalist

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED: 
MANA GALATAA ER KLAR TIL AT 
TAGE IMOD GÆSTER

»Selvom der har været mange bump 
på vejen, er vi ikke i tvivl om, at Gud 
har holdt hånden over byggeriet,« siger 
generalsekretær Frede Ruby Østergård om 
byggeriet af Promissios ressourcecenter, 
som nu står klar i Robe, Etiopien.

Drømmen om ressourcecenteret blev 
vækket i 2016, og i november 2017 var 
Frede Ruby Østergård og Lotte Carlsen, 
dengang netværkskoordinator i Promissio, 
i dag missionær, i Robe for at undersøge 
mulighederne for et byggeri. De havde dog 
på det tidspunkt ikke forestillet sig, at der 
ville gå mere end tre år, inden bygningerne 
stod klar. 

»Det tog halvandet år at få 
byggetilladelsen i hus, og da den kom, var 
prisen på byggematerialer steget, så vi 
fik behov for at samle endnu mere ind til 
bygningerne. Selve byggeprocessen tog også 
længere tid end forventet – og midt i det 
hele ramte også coronakrisen. Men når vi 
kigger tilbage på processen, ser vi også, at 
meget er lykkedes – og i dag står centeret 
klar til alt det, vi drømmer om,« siger Frede.

Ønsker at hjælpe kirken i området
Særligt fik forsinkelserne betydning for 
Lotte og Bjarne Carlsen, som måtte bo 
midlertidigt andre steder, ligesom Lotte fik 

til opgave at finde alternative bygninger til 
deltagerne på Global Discipleship Training 
(GDT) i både 2019 og 2020. 

Derfor var forløsningen også stor, da Lotte 
og Bjarne i begyndelsen af november 2020 
endelig kunne flytte ind i Mana Galataa, og 
de ser nu frem til at tage imod deltagerne 
på det, der på grund af corona-situationen 
er blevet til Ethiopian Discipleship Training 
(EDT) i 2021.

Mana Galataa betyder Takkens Hus, og 
det er håbet, at centeret vil leve op til sit 
navn. 

»Jeg håber og drømmer om, at brugerne 
af stedet vil sende tak til Gud for den, Han 

I Mana Galataas dagligstue var der forbønsseance for ressourcecenteret den 26. januar 2021. Ud over Promissios missionærer i Etiopien deltog også medlem-
mer af ældsterådet fra den lokale menighed, Robe Mekane Yesus, evangelister og musikere fra Robe, synodeledelsen og ledere fra fem forskellige ”parishes” 
(provstier) i synoden, kirkens generalsekretær og Mana Galataas bygmester. Foto: Bjarne Carlsen.



                                                                       04  I  05

er, fordi de har set mere af Ham gennem 
etiopieres vidnesbyrd og undervisning, og 
at mennesker, der bruger Mana Galataa, må 
finde hvile i livet med Gud igennem deres 
ophold her,« siger Lotte.

Men drømmen om Mana Galataa rækker 
også ud i det lokale område, fortæller 
Bjarne.

»Vi ønsker at støtte kirken i dette stærkt 
muslimske område bedst muligt, så den kan 
blive endnu bedre til at række evangeliet 
til de mange, som endnu ikke har hørt det. 
Det er derfor, vi er her, og det er også derfor, 
vi har brugt så meget tid og energi på at få 
bygget Mana Galataa,« siger han.

Mangler penge til byggeriet
Promissio har finansieret byggeriet med 
penge fra arvepuljen og private bidrag, og 
indtil videre er der indsamlet cirka 300.000 
kroner til byggeriet. Selvom bygningerne nu 
står klar, mangler Promissio stadig at samle 
900.000 kroner ind i forhold til det mål, der 
er sat, fortæller generalsekretær Frede Ruby 
Østergård.

»Vi er dybt taknemmelige over alle dem, 
som har været med til at gøre Mana Galataa 
til virkelighed – særligt de hårdtarbejdende 
etiopiske byggearbejdere, som har knoklet 
mere end en typisk dansk arbejdsuge i 

Så fint er det blevet, Promissios ressourcecenter i Robe, Etiopien. Midt i billedet står missionær Lotte Carlsen og vinker,  
og til venstre ses Abinezer Teshome, som er assistent for Lotte og Bjarne Carlsen.  Foto: Bjarne Carlsen

flere måneder. Vi har selvfølgelig betalt for 
arbejdet, selvom vi ikke har samlet så meget 
ind som håbet, og det kan det få betydning 
for andre projekter, som vi må udskyde,« 
siger han.

Derfor samler Promissio også fortsat ind 
til byggeriet – læs mere i boksen nederst til 
højre.  

Støt Mana Galataa
Hjælp os økonomisk i mål med 
Mana Galataa, så vi ikke bliver nødt 
til at udskyde andre projekter.

•   Støt via Mobilepay til 20848 (skriv 
projektnummer 7963, adresse og 
CPR-nummer for fradrag). 

•   Støt via betalingskort:  promissio.
dk/mana

FAKTA OM MANA GALATAA
Mana Galataa rummer ud over en missionærbolig, som Lotte og Bjarne Carlsen bor i, 
også to undervisningslokaler og ti værelser hver med plads til to overnattende gæster, 
og der er fællesfaciliteter i form af køkken, spisestue og dagligstue.

Det hele fylder omkring 800 m2 fordelt på tre bygninger på et stort og dejligt 
område.

Ressourcecenteret skal bruges til unge danskere på EDT/GDT tre måneder om året, 
og Promissio forventer også, at stedet kan benyttes til konferencer, retræter, kortere 
undervisningsforløb og meget andet, både af grupper fra Danmark og af kirken og 
forskellige organisationer i Etiopien.



Hvis du kommer ind ad dørene til Mekane 
Yesus-kirkens menighed Amist Kilo i Addis 
Ababa en dag, hvor Hibretkoret synger, vil 
du blive mødt af smuk firstemmig sang. 

Dette er ikke den traditionelle måde at 
synge på i Etiopien, hvor den  pentatoniske 
musikskala – den med de fem sorte 
tangenter på klaveret – er den mest 
almindelige, og kun to andre kirkesamfund 
i Etiopien bruger den vestlige (diatoniske) 
skala.

Lydia Wolde Selassie har været aktiv i 
Hibretkoret i over 40 år, og hun fortæller, at 
man skal et stykke tilbage i historien for at 
finde svaret på, hvorfor koret synger efter 

Korsang i Etiopien er præget af både den traditionelle stil og den vestlige, 
som kom til landet med missionærerne. Korsanger Lydia Wolde Selas-
sie oplever, at korsang giver en følelse af samhørighed, og dirigent Yonas 
Gorfe ser, at korsang kan forbinde på tværs af etniske skillelinjer.

Af Berit Østby, missionær i Etiopien 
Redigeret af Rikke Thomassen, journalist

»SOM EN FISK PÅ LAND, NÅR 
JEG IKKE KAN SYNGE I KOR«

Lydia Wolde Selassie har været med i Hibretkoret i 40 år, og på billedet her – som er 18 år gammelt – 
står hun yders til venstre. Hun oplever, at korsang giver en følelse af samhørighed.

menigheden, som var den første menighed i 
Mekane Yesus-kirken. De fleste eritreere var 
vant til den vestlige måde at synge på med 
vestlige sange oversat til lokale sprog, og det 
er derfor, at Hibretkoret i dag synger med 
den vestlige skala.

Korsang giver samhørighed
Lydia er den, der har været med i koret i 
længst tid, og næste år kan hun være med 
til at fejre korets 80 års jubilæum.

Af hensyn til  Lydias eget helbred har hun 
dog ikke kunnet synge med i koret siden 
coronavirus kom til Etiopien, og det har 
været hårdt for hende at undvære det. 

»Jeg er som en fisk på land, når jeg 
ikke kan synge i kor. Jeg savner især 
fællesskabet. Jeg kan synge alene, når jeg er 
hjemme – hvilket jeg også gør – men det at 
synge sammen med andre giver mig en helt 
speciel følelse af samhørighed,« siger Lydia. 

Samhørigheden udtrykkes også i de ens 
dragter, som alle kor bruger, og hvor hvert 
kor har sine egne farver. Dette er et tegn på 
identitet, og det udtrykker også, at alle er 
lige, når man står frem og synger, uanset 
om man er fattig eller rig.

Korsang efter både den ene og anden skala
Nogle finder påvirkningen fra 
missionærerne tilbage i tiden problematisk 
i forhold til respekten for den etiopiske 
kultur – og dermed også musik-kultur – men 
måske behøver det ikke at være et valg 
mellem den ene eller anden stil.

Lydia sætter pris på den vestlige 
musik, men har også et ønske om, at den 

den vestlige skala – og historien er også en 
del af hendes egen familiehistorie.

Missionærer medbragte den vestlige musik
I 1866 kom de første svenske missionærer 
til Eritreas kyst med det hovedformål at 
nå oromo-folket i Etiopien med evangeliet. 
Det tog dem næsten 40 år, før det lykkedes, 
og på deres ture i Etiopien havde de flere 
kristne fra Eritrea med.

»To af dem var mine bedsteforældre,« 
fortæller Lydia, der i dag selv er bedstemor 
til syv børnebørn.

Mange eritreere boede i Etiopien, og 
de var med til at opbygge Amist Kilo-



Musiker Yonas Gorfe er vikarierende dirigent for Hibretkoret. Han ønsker at korsangen – både den traditionelle og den vestlige – udvikles og styrkes i Etiopien.
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kommende generation vil føre begge 
musikstile videre.

Det samme ønske har Yonas Gorfe, der 
er vikarierende dirigent for Hibretkoret, og 
som selv har en meget varieret baggrund 
inden for musik. 

»Som 12-årig lærte jeg at spille trompet af 
en svensk missionær, Marianne Nielson, og 
senere begynte jeg at spille orgel i Mekane 
Yesus-kirken i Entoto. Jeg har også været 
med i Hibretkoret i cirka ti år, da jeg var 
yngre,« fortæller Yonas. 

Musikinteressen førte ham på 
studieophold i Finland, og alt i alt har han 

boet i udlandet i cirka ti år. Dermed har 
han gode forudsætninger for at forstå 
mange forskellige typer musik, og da han 
for år tilbage genopstartede den etårige 
musikuddannelse på Mekane Yesus-kirkens 
seminarium, lagde han vægt på, at de 
studerende skulle lære jazz. 

»Det hjælper dem med at arbejde med 
den pentatoniske skala,« siger Yonas, der 
ønsker at korsangen – både den vestlige 
og den traditionelle – udvikles og styrkes i 
Etiopien.

Han ser dog også, at korsang – måske 
særligt den traditionelle etiopiske – kan 

noget særligt i forhold til at binde Etiopiens 
forskellige grupper sammen.

»Korsangen med den pentatoniske skala 
er den samme, uanset hvilket kirkesamfund 
du besøger – det kan være pinsevenner 
eller lutheranere – og faktisk også uanset 
hvilke etniske grupper, du besøger. I disse 
tider med store etniske spændinger i landet 
er korsang en af de få ting, vi har til fælles, 
og som forbinder os på tværs af etniske 
skillelinjer,« siger Yonas Gorfe.  



KIRKENS MEDARBEJDERE I LIBERIA FIK 
HJÆLP FRA FÆRØERNE

I foråret 2020 kom Den Lutherske Kirke i Liberia med et 
nødråb om, at de havde brug for hjælp til at kunne støtte 
deres medarbejdere ordentligt og sikre dem bedre vilkår. 
Promissios missionær, Elisabeth Poulsen, var på det 
tidspunkt akkurat taget tilbage til Færøerne, og derfor satte 
hun sammen med Promissio en indsamling i værk, som 
skulle imødekomme kirkens nødråb. 

Indsamlingen foregik ud fra Elisabeths egen kirke i Skàla 
og på sociale medier, og i alt blev der samlet 88.600 kroner 
ind.

Den Lutherske Kirke fortæller, at ris og madolie er blevet 
fordelt til kirkens evangelister, præster, hospitalspersonale, 
medarbejdere i skolesystemet og andre, hvilket har bidraget 
til at bære dem igennem en svær tid med coronavirus og 
lukkede kirker.

NYT PROJEKT I NANSEBO SKAL HJÆLPE 
FIRE LOKALSAMFUND

I de kommende to år gennemfører Mekane Yesus-kirkens 
udviklingsafdeling i Wabe Batu-synoden et projekt i 
Nansebo-distriktet, som skal styrke kvinder og børn. Til 
projektet har de gennem Promissio fået bevilget en million 
kroner fra Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU – 
tidligere Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling).

Projektet rækker ud til fire lokalsamfund som 
samlet rummer knap 41.000 mennesker, som lever med 
fødevareusikkerhed og daglige krænkelser af kvinders 
og børns rettigheder. Ønsket er at bidrage til landbruget 
gennem husdyrhold og øget grøntsagsproduktion samt at 
hjælpe de mest sårbare kvinder ved at uddele får og geder.

Som noget af det vigtigste skal projektet også være med 
til at oplyse og sikre øget respekt for kvinders og børns 
rettigheder ved blandt anden kvindesamtalegrupper, 
bevidstgørende aktiviteter i lokalsamfundet og samarbejde 
med trosbaserede organisationer.

ALLE MISSIONÆRMØDER PÅ FÆRØERNE 
OG I DANMARK AFLYST

På grund af forsamlingsforbuddet, der blev indført i 
begyndelsen af 2021, blev alle møder, som vores missionærer 
skulle have deltaget i, aflyst. Vi håber at kunne gennemføre 
vores kommende møder i marts, men afventer naturligvis 
situationen med coronavirus og restriktionerne.

GENBRUGSEN SKOVBY SØGER FRIVILLIGE

En ny genbrugsbutik er under opstart i Skovby, og planen 
er, at butikken åbner i foråret 2021. Da den ligger i tidligere 
Brugsen-lokaler, hedder den naturligvis ”Genbrugsen 
Skovby”. Overskuddet fra butikken går til Promissios 
arbejde. 

Butikken søger nu frivillige af alle slags: handyman, 
ekspedient, rengøringsassistent, tøjekspert, skrædder og 
mange andre! Hvis du er interesseret i at blive frivillig, så 
skriv til netværkskoordinator Tuja Berg: tuja@promissio.dk.



GENERALFORSAMLING I APRIL OG 
ÅRSMØDE I OKTOBER

Efter planen skulle vi have afholdt årsmøde lørdag den 10. 
april 2021, men det ser ikke ud til at kunne lade sig gøre på 
grund af situationen med coronavirus. 

Derfor afholder vi generalforsamling den 20. april fra kl. 
16-18 – enten  fysisk eller online alt efter restriktionerne. 
Medlemmer vil få direkte besked.

Årsmødet flytter vi til den 9. oktober 2021, hvor det bliver 
afholdt sammen med landsudvalgsmødet. 

Sæt gerne kryds i kalenderen med det samme!

KOM MED PÅ LIBERIALØB I GJERN

Mangler du aktiviteter i coronatiden – og bor du i nærheden 
af Gjern i Midtjylland – så har vi en god idé. Her kan du 
nemlig tage familien med på Liberialøbet, der består af ti 
poster, som er hængt op rundt omkring i byen. Posterne 
finder du på dette kort: promissio.dk/gjernlob.

På hver post kobles danske livsvilkår med liberianske, og 
der er spørgsmål til eftertanke for både store og små. 

Det er Liberia-komiteen i Gjern, der står bag løbet, og 
missionær Elisabeth Poulsen bidraget med tekster. Lone 
Bundgaard Bojsen er en del af komiteen, og hun fortæller, 
de oprindeligt planlagde løbet i forbindelse med byfesten i 
Gjern, hvor tanken var levende poster rundt i byen. 

»Men da byfesten så blev aflyst på grund af corona, blev vi 
enige om, at vi i stedet ville lave noget, alle kunne tage sig til, 
når de ville – og som var coronavenligt,« siger hun. 

Komitéen samler hvert år mange penge ind til børn i 
Liberia, og tanken med løbet var i første omgang at gøre 
opmærksom på projektet i Gjern – dog uden en forventning 
om støtte til det. 

»Det har dog vist sig, at løbet også er relevant for 
mennesker uden for Gjern, og det er også en god ”bivirkning” 
ved løbet, at spørgsmålene sætter tanker i gang om liv og 
livsvilkår i Danmark og Liberia,« siger Lone Bundgaard 
Bojsen.

På side 11 i dette blad kan du læse om familien Gonges tur 
rundt på Liberialøbet.

TAK FOR GAVER

Tak for gaver til Promissios arbejde på i alt 2.130.000 kroner 
i fjerde kvartal 2020. Der blev i perioden og hele året samlet 
mindre ind, end vi håbede på, men samtidig har vi haft færre 
udgifter, hvilket påvirker resultatet positivt. 

I 2020 blev der i alt samlet 5.572.000 kroner ind. Tusind tak 
til jer alle for det! 

Vi er netop nu i gang med at færdiggøre regnskabet for 
2020 og kender derfor ikke det endelige resultat endnu.

BYGGERI SKAL STYRKE SEMINARIETS 
ØKONOMI

Mekane Yesus Seminary (MYS) i Etiopien er kirkens 
teologiske fakultet. Her bliver hvert år uddannet mange 
dygtige teologer, og Promissio har i årenes løb sendt flere 
gæstelærere ud til fakultetet, ligesom Promissio også i 
2020/2021 støtter fire postgraduate-studerende.

Lige nu er seminariet i gang med et nyt stort byggeri, som 
skal hjælpe dem til en bedre økonomi gennem udlejning af 
lokaler til butikker, kontorer og restauranter og samtidig 
bidrage med bedre faciliteter til seminariet. 

Ønsket er, at byggeriet ud over at bidrage med nye 
faciliteter også skal danne økonomisk grundlag for at lønne 
de ansatte bedre, så de ikke søger nyt arbejde for at få en 
højere løn. 

Derfor er projektet afgørende for seminariets fremtid, men 
der er flere bump på vejen. Byggematerialer er blevet dyrere, 
og der er mangel på cement i Etiopien, så de står over for 
store udfordringer og forsinkelser.

Vær med til at bede for byggeriet, eller støt projektet "Gode 
præster i Etiopien" via promissio.dk/godepraester.

Modeltegning
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Af Berit Østby, missionær i Etiopien

PROMISSIO STØTTER 
STUDERENDE PÅ MEKANE 
YESUS-SEMINARIET
I 2020 lykkedes det på grund af coronavirus 
ikke at komme i gang med den nye fase 
af Jesus til nye bydele-projektet. De 
penge, der var afsat i Promissios budget 

til dette formål, blev i stedet givet til 
Mekane Yesus-seminariet for at støtte 
fire teologistuderende på den etårige 
postgraduate diplomuddannelse.

Her fortæller to af de studerende om 
deres liv, og hvad de brænder for.  

DAWIT VEJLEDER UNGE VIA 
YOUTUBE
Som 11-årig havde Dawid Besha et syn eller 
en vision, hvor han så Jesus kalde sig til 
at blive hyrde for mennesker. Det var det 
første af flere syn.

»Men da jeg fortalte det til de voksne, 
sagde de, at jeg var fyldt af djævelen, 
og de satte mig uden for menigheden,« 
fortæller Dawit, som derefter skiftede til 
en pinsekirke. 

Det var først efter, at en kvinde, som han 
havde afsløret som en falsk profet, blev sat 
fri af sine ånder, at kirkelederne ville have 
ham tilbage. Han vendte dog først tilbage 
til Mekane Yesus-kirken, da han begyndte 
på universitetet.  

Dawit er uddannet civilingeniør og bor 
i dag i Addis Ababa, hvor han arbejder 
som børne- og ungdomspræst i Bole 
Biftu-menigheden. Ved siden af arbejdet 
er han deltidsstuderende på postgraduate 
diplomuddannelsen.

»Oplevelsen, jeg havde som barn, har 
sat spor i mig, og jeg er i dag optaget af, 
at kirkelederne skal snakke med, vejlede 
og korrigere de unge og give dem plads 
til deres nådegaver, så de ikke bare går til 
andre menigheder, når noget opstår. De 
unge skal vokse i nåden og i de gaver, Gud 
har givet dem. Derfor er undervisning 
så vigtig,« siger Dawit, som også har 
startet sin egen YouTube-kanal, hvor han 
underviser unge. 

BØRN LIGGER RAHEL PÅ 
HJERTET
Rahel Tesfa er fuldtidsstuderende på 
postgraduate diplomuddannelsen. 

For fem år siden afsluttede hun en 
bachelor i psykologi, og indtil hun 
begyndte fuldtids på studierne, arbejdede 
hun med børn gennem en kristen 
studenterorganisation.

Hun ønskede at læse videre på 
postgraduate-studiet, fordi hun gerne 
vil gå ind i en fuldstidstjeneste i Mekane 
Yesus-kirken og følte et behov for mere 
åndelig opbygning.

Nu oplever hun dog, at et år med teologi 
ikke er nok, og hun håber at kunne læse 

videre efter dette år. 
»Jeg troede, at teologi var en enkel sag, 

men nu ser jeg, hvor dybt det går, og at det 
udvikler hele mennesket. Guds Ord er bare 
så anderledes end de sekulære ord, og jeg 
forstår så meget mere om, hvem jeg er som 
menneske nu,« siger Rahel.

Det er børn, som ligger Rahel på 
hjertet, og derfor er hun i dag involveret i 
søndagsskolearbejdet i sin menighed ved 
siden af studiet, og her ønsker de, at børn 
skal tændes for mission. 

»Jeg tænker, at når børn er 
morgendagens ledere både i kirke og 
samfund, er det noget af det vigtigste 
arbejde, jeg kan være med til,« siger Rahel.
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Familien Gonge består af Andreas på 9 år, Elisabeth på 6 år, Agnes på 4 år  
og forældrene, Karen og Jonas.

Det er Liberia-komiteen i Gjern, der har 
hængt de ti poster op rundt i byen. Læs 
mere om løbet og hvordan du selv kan 
deltage på side 9. 

Liberialøbet i Gjern sammenligner livet i Liberia med Danmark, og på 
turen rundt til de ti poster snakker vi både om skrald, sikkerhedsseler, 
vand, et godt sted at bo og en tryg familie.

Af Karen Gonge, løbsdeltager sammen med familien

TANKEVÆKKENDE 
LIBERIALØB I GJERN

En søndag eftermiddag går vi – familien 
Gonge – Liberialøbet rundt i Gjern. Vi 
har en liste med steder, hvor vi kan finde 
posterne, men ved ikke, hvad der venter os. 

Børnene finder hurtigt den første post, 
der handler om affald. Vi snakker om, at vi 
i Danmark bor rent, og at vi ville synes, at 
det var ulækkert at bo et sted med masser 
af affald i gaderne – og for Andreas på 9 
år virker det pludselig ikke så slemt, at 
han hver anden uge skal køre vores store 
skraldespande ud til vejen.

Børn i Liberia kan ende på gaden
Vi går videre, og på busstoppestedet finder 
vi en post om transport. Børnene kigger på 
billederne og er forargede over, at der er tre 
mennesker uden hjelm på én motorcykel, og 
at der sidder mennesker ovenpå et pakket 
lastvognslad – uden sikkerhedssele. 

Vi bliver hurtigt enige om, at vi nødigt 
ville undvære vores cykler og biler, og det 
går også op for børnene, at denne usikre 
transport koster mange liv i Liberia.

Ved børnehaven presser tårerne sig på. 
Her læser vi om, hvordan børn i Liberia, som 
mister deres forældre, ofte ender på gaden, 
fordi der i Liberia ikke findes et system, som 
hjælper børnene med at finde en ny familie.

Vi husker på de børn, vi kender i 
Danmark, som har fået en anden familie 
at bo hos og taler om, at det er rigtig rart, 
at børn i Danmark har nogle, der passer på 
dem.

Kun 5-10 liter vand om dagen
Ved Gjern å finder vi en post, som handler 
om vand. Børnene i Liberia henter som regel 
vand fra kl. 6-8 om morgenen, og så har 
familien kun 5-10 liter vand til deling i løbet 

af et døgn. Hvis det gjaldt for os, så ville 
børnene i hvert fald gerne noget mindre i 
bad, siger de. Til gengæld ville ingen af dem 
melde sig frivilligt til at hente vand og slet 
ikke så tidligt om morgenen.

”Hvordan bor vi?” lyder overskriften på 
den næste post. 

»Vi bor godt,« siger Agnes på 4 år. 
Vi har så svært ved at forestille os, 

hvordan det er at bo i et blikskur uden 
vand, varme eller strøm, og det er slet 
ikke til at forstå, at der skal være sådan en 
forskel. Vi har faktisk svært ved at svare på 
spørgsmålet om, hvad vi helst ville undvære. 
Helst ikke noget!

Ansvar for at hjælpe
Løbet i Gjern giver gode refleksioner for 
både børn og voksne, og vi går fra løbet 
med en taknemmelighed over at have 
rettigheder, muligheder og tryghed, hvor vi 
bor, men også en påmindelse om, at vi har 
et ansvar for at bidrage til, at dem, der ikke 
er så heldige som os, kan få bare en smule af 
de goder, vi dagligt tager for givet.  

SET MED 
ANDRE ØJNE



PRÆSENTATION AF PROMISSIOS  
PROJEKTER 2021

INDSATSOMRÅDER

Promissio støtter projekter i Etiopien og Liberia, som drager omsorg for menneskers helbred, trivsel og tro. Vi sender 
missionærer som Promissios mund og hænder i det konkrete arbejde. De styrker båndet til vores partnere – en værdifuld 
forbindelse, som ikke kan erstattes af digitale alternativer. 

Arbejdet bliver båret af gaver fra helt almindelige mennesker, som vil være med til at bringe evangeliet over grænser i 
verden. Mest af alt bliver det båret af forbøn. Tak, om du også vil bære med.

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

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

STÆRK LEDELSE
Promissio arbejder på at styrke 
partnernes ledelse af kirken og 
menigheder. 

FOKUSERET OMSORG
Promissio arbejder med på sociale og  
omsorgsmæssige opgaver. 

URBANE UDFORDRINGER
Promissio arbejder med på 
udfordringerne ved kirkens arbejde i 
storbyer.
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GUDS LØFTE 
- VORES SENDELSE

Promissio sender missionærer til arbejdet i Etiopien og 
Liberia. I 2021 har vi tre missionærenheder udsendt foruden 
korttidsudsendte og volontører.

ELISABETH POULSEN
Missionær i Liberia (2019-) 
Elisabeth Poulsen bor i Monrovia. Elisabeth er uddannet lærer 
og arbejder i kirkens skoleafdeling på at opkvalificere lærerne 
på kirkens skoler.

LOTTE OG BJARNE CARLSEN 
Missionærer i Etiopien (2019-)
Lotte og Bjarne Carlsen bor i Bale Robe. Lotte er leder af 
bibelskolen Global Discipleship Training. Bjarne arbejder 
på universitetshospitalet i nabobyen Goba. Bjarne er også 
Promissios landerepræsentant i Etiopien.

FINN AASEBØ RØNNE
Korttidsudsendt i Etiopien (2021)
Finn Aasebø Rønne er til daglig professor på Dansk 
Bibel-Institut i København. I år underviser han delvist 
online i kirkehistorisk metodelære på Ethiopian 
Graduate School of Theology i Addis Ababa.

BERIT ØSTBY OG MEHRET-AB BEREKE BERAKI
Missionærer i Etiopien (2011-)
Berit Østby, Norge, og Mehret-Ab Bereke Beraki, Eritrea, bor i 
Addis Ababa. Berit underviser på Mekane Yesus Language and 
Intercultural Centre (MY-LINC) som Program Advisor og Cross 
Cultural Training-konsulent.
Mehret-Ab har i 30 år været bibliotekar på Mekane Yesus-
seminariets bibliotek og gik i 2018 på pension.

PROMISSIO UDSENDER OGSÅ 
ANDRE KORTTIDSUDSENDTE 

TIL ENKELTSTÅENDE OPGAVER I 
ETIOPIEN OG LIBERIA, FOR EKSEMPEL 
FORKYNDELSE ELLER UNDERVISNING.

DERUDOVER SENDER PROMISSIO 
VOLONTØRER OG PRAKTIKANTER TIL 
ARBEJDET. ER DET NOGET FOR DIG? 

UNDERSØG MULIGHEDERNE PÅ  
WWW.PROMISSIO.DK.
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UD AF PROSTITUTION

Tiggeri, overgreb, kulde, ydmygelse, sygdom og evig søgen efter 
mad. Gadelivet er hårdt, og det er hverdag for 150.000 mennesker 
i Etiopiens hovedstad, Addis Ababa. De fleste er sendt på gaden af 
fattigdom og sociale problemer. Mange af dem er børn og unge, og 
alt for mange piger ender i prostitution. 

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

DET SKER
• Win Souls for God driver Deborah Center, som årligt bebos af 

op til 16 tidligere prostituerede.
• Win Souls for God opsøger de prostituerede på gaden for at 

opbygge relationer.
• Omkostningerne for én pige i én måned på Deborah Center er 

1.200 kr.

Deborah Center hjælper unge etiopiske sexarbejdere væk fra gaden og ind i et værdigt liv.

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

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/udafprostitution
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DET BEDSTE TIL MUSLIMERNE

I det sydlige Etiopien er Mekane Yesus-kirken fattig og trængt. 
Wabe Batu-synodens 58.000 kristne medlemmer lever spredt i et 
område, der er større end Danmark. Til sammenligning bor der 
mere end en million muslimer i området, som grænser op til det 
muslimsk dominerede Somalia.

Kirken har et brændende ønske om at nå alle disse mennesker 
med evangeliet. Men synoden er fattig og har alt for få ledere, 
præster og evangelister, og de kristne i menighederne har brug for 
undervisning for at løfte opgaven. 

I det sydøstlige Etiopien er op imod 95 % af befolkningen muslimer, og derfor er 
der brug for kristne evangelister i området, som kan forkynde de gode nyheder.

DET SKER
• På Sister Janne Memorial Bible School i Dodola uddannes 

evangelister til området.
• Wabe Batu-synoden underviser i etablering af gode relationer 

mellem kristne og muslimer.
• Wabe Batu-synoden har ansat en universitetsevangelist i Robe, 

som også afholder evangelisationskurser for de studerende.
• Wabe Batu-synodens ungdomskoordinator underviser og 

opbygger de unge.
• Promissio har udsendt Lotte og Bjarne Carlsen, som bor og 

arbejder i området.

»Det er hårdt at prædike for muslimerne, men jeg 
bliver ved alligevel. Jeg har forstået, at Jesus er 
Guds søn. Jesus er i live. Den sandhed bliver jeg 
nødt til at fortælle videre.«
Dametu Biru, elev på bibelskolen i Dodola  

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/detbedste
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STYRK KVINDER OG BØRN

Traditionel kultur i Sydetiopien dikterer skikke, som betyder, at 
piger bliver omskåret og gift, længe før de er voksne, og at kvinder 
i økonomisk nød ser sig nødsaget til at udleje deres børn som 
arbejdskraft for at skaffe penge. Piger og kvinder er faderens eller 
ægtemandens ejendom – de har ingen indflydelse på hjemmets 
beslutninger og kan hverken eje eller arve noget.

Kirken skaber forandring
Mekane Yesus-kirken ønsker at ændre denne kultur. Kirkens 
udviklingsafdeling arbejder med spare-låne-grupper, og kirken 
afholder oplysningskampagner henvendt til kvinder og mænd, 
som bygger på Bibelens ord om, at Gud har skabt mennesket i sit 
billede, og at alle derfor fortjener at blive respekteret. Det ændrer 

ikke kun mændenes syn på kvinderne, men også kvindernes syn 
på sig selv.   

DET SKER
• Wabe Batu-synoden afholder workshops af to dages varighed i 

fire provstier.
• Indsatsen har betydet, at omskærelse af piger flere steder ikke 

forekommer længere.
• Promissio og Wabe Batu-synoden driver fra 2021-2023 

sideløbende et Danida-finansieret udviklingsprojekt i Nensabo 
distrikt med samme formål.

Omskærelse, udlejning af børn og tvangsægteskab er skæbnen for mange kvinder og 
børn i Sydetiopien.

Safia bor i et område præget af stor fattigdom. Værst går det ud 
over enlige kvinder. Safia levede af at samle og sælge brænde og 
havde svært ved at få råd til mad. En dag blev hun hjulpet ind i 
et af kirkens udviklingsprojekter. Idag er hun leder af en spare-
låne-gruppe og ser nu lyst på fremtiden.

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

SAFIA HAR FÅET 
HÅB FOR FREMTIDEN

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/kvinderogborn
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Lær mere og støt projektet på promissio.dk/skolegang

VI BYGGER RESSOURCE- 
CENTER I ROBE

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

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

DET SKER
• Promissio og Wabe Batu-synoden har bygget et nyt 

ressourcecenter i Robe.
• Promissio og Børkop Højskole afholder normalt GDT for op til 

16 deltagere årligt. I 2021 ser programmet anderledes ud grundet  
Covid-19-situationen.

• Promissio har udsendt Lotte Carlsen, som leder GDT i Etiopien.
• 1 m2 af Mana Galataa koster 4.000 kr.

Bibelskoleelever og rejsegrupper har 
optimale rammer i et vigtigt område.

SKOLEGANG TIL 
FORÆLDRELØSE BØRN 

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

DET SKER
• Cirka 150 elever er omfattet af projektet, heraf nogle få på en 

videregående uddannelse.
• Den Lutherske Kirke i Liberia screener og udvælger børnene, så 

de med størst behov får hjælp – igennem udvælgelsen sikres en 
ligelig kønsfordeling.

• En gruppe frivillige i Gjern finansierer projektet med støtte fra 
Promissio ved at samle ind i Danmark.

Den Lutherske Kirke i Liberia giver verdens 
svageste hjælp til en bedre fremtid.

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/mana
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EVANGELIET PÅ ALLE SPROG

Etiopiens 110 millioner indbyggere taler cirka 80 forskellige stam-
mesprog med i alt cirka 200 dialekter. Det er derfor ikke alle etio-
piere, der kan tale med hinanden, og kulturforskellene kan være 
store – selv mellem nabostammer. Det giver Mekane Yesus-kirken 
en særlig opgave at løfte, når den ønsker at bringe evangeliet til 
alle.

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

MY-LINC arbejder for at bringe evangeliet over kulturgrænser i et 
land med flere end 80 forskellige sprog.

DET SKER
• MY-LINC underviser i sprog for at udruste præster, evangelister 

og missionærer til deres tjeneste.
• MY-LINC arrangerer Cross Cultural Training-kurser rundt om 

i Etiopien for at vejlede og udruste kirkens medarbejdere til at 
begå sig bedre i lokalområdets kulturer og sprog.

• Promissio har udsendt Berit Østby som Program Advisor og 
Cross Cultural Training-konsulent på MY-LINC.

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

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/allesprog
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FUNDAMENT FOR 
FREMTIDEN

De sidste 30 år har været meget turbulente for Liberia, og den 
turbulente tid har også sat sine spor i kirken. Mange har mistet 
fodfæstet i den lutherske lære og ved ikke, hvad deres tro 
bygger på. Det fører nemt til vranglære og forvirring, og sidste 
års coronanedlukning i kirkerne har ydermere medført et fald i 
antallet af kirkegængere.

Den Lutherske Kirke i Liberia gør derfor en ekstra indsats 
gennem workshops og fremstød for at række ud til 
menighedsmedlemmerne. Samtidig driver kirken et teologisk 
uddannelsescenter i Totota, som uddanner evangelister og 
diakoner til tjeneste i kirken.

DET SKER
• Den Lutherske Kirke i Liberia gør en ekstra indsats for at nå 

kirkegængere, der er gledet væk fra fællesskabet som følge af 
corona-nedlukningen i dele af 2020.

• Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota (LTB-LLMTC) 
uddanner evangelister og diakoner.

• LTB-LLMTC underviser teologer i luthersk teologi og afholder 
efteruddannelseskurser for præster og diakoner.

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

GODE PRÆSTER 
TIL ETIOPIEN

Mekane Yesus-kirken er den største lutherske kirke i verden. 
Kirken vokser hastigt med cirka 10 % om året, og for at sikre solid 
og bibelfunderet forkyndelse i alle menigheder er der brug for 
uddannede præster, som kan forkynde evangeliet og oplære i den 
kristne tro. 

Mekane Yesus Seminary (MYS) og Ethiopian Graduate School of 
Theology (EGST) er teologiske uddannelsessteder. Her uddannes 
teologer til hele Etiopien, og der arbejdes for at opretholde et højt 
akademisk niveau.

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

DET SKER
• Mekane Yesus-seminariet underviser de studerende i hebraisk 

ved hjælp af Bible Online Learner, som Promissio har været 
med til at introducere.

• Promissio støtter fire Post Graduate Diploma-studerende, som 
læser for at kvalificere sig til en masteruddannelse i teologi. 

• Promissio udsender Finn Aasebø Rønne til at undervise på 
Ethiopian Graduate School of Theology.

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/godepraester Lær mere og støt projektet på promissio.dk/fundament
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BØRN FORTJENER EN GOD SKOLE

Uddannelse og viden er vejen ud af fattigdom og ind i en lysere 
fremtid for Liberia, som er et af verdens fattigste lande. Derfor 
driver Den Lutherske Kirke i Liberia en lang række skoler. 
Skolerne gør kirken synlig i lokalområdet og giver en god kontakt 
til befolkningen.

Men der er mangel på kvalificerede lærere, og over halvdelen af 
lærerne på kirkens skoler har ingen læreruddannelse. Derfor har 
Promissio udsendt lærer Elisabeth Poulsen som konsulent til 
kirkens skoleafdeling, hvor hun skal bidrage til at udruste lærerne 
i blandt andet klasseledelse og undervisningsmetoder.

DET SKER
• Den Lutherske Kirke i Liberia driver mere end 30 skoler rundt 

om i landet.
• Den Lutherske Kirke i Liberia arbejder på at knytte skolerne 

sammen til ét skolesystem, der skal sikre sammenhængskraft 
og effektiv drift.

• Promissio har udsendt Elisabeth Poulsen som konsulent til 
kirkens skoleafdeling med henblik på at opkvalificere lærerne.

Skolegang og god undervisning er første skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund.

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/engodskole

»Eleverne på Sct. Peters Lutheran School bad 
mig sige videre, at vi skulle blive ved med at 
træne lærerne, så de bliver gode, og så de kan give 
eleverne den vejledning, de har så hårdt brug for. 
Det taler til mit hjerte om, at den indsats, vi gør, er 
utrolig meningsfyldt.«
Elisabeth Poulsen, missionær
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EN HJÆLPENDE HÅND TIL KIRKEN

Det er en stor udfordring, at Mekane Yesus-kirken i Etiopien og 
Den Lutherske Kirke i Liberia mange steder ikke har råd til at 
betale en løn til deres medarbejdere, som sætter dem i stand til at 
dække helt basale behov, såsom mad, tøj og børnenes skolegang. I 
Den Lutherske Kirke i Liberia er der ikke altid penge på kontoen 
til at udbetale løn, og i Mekane Yesus-kirken finder mange 
medarbejdere et nyt arbejde uden for kirken, så arbejdet i kirken 
derved svækkes.

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

DET SKER
• Wabe Batu-synoden arbejder på at starte små virksomheder op, 

som kan skabe indtjening til kirken. De har blandt andet nu et 
gæstehus, hvor de lejer værelser ud.

• Wabe Batu-synoden arbejder på at øge medlemmernes 
bevidsthed om tiende.

• Den Lutherske Kirke i Liberia tjener samfundet med skoler, 
hospitaler og sundhedsklinikker.

Promissio er med til at sikre kirkens medarbejdere en løn, som de har råd til at leve af.

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

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/handtilkirken

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

Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, er en hastigt voksende 
millionby. For at nå disse mange mennesker med evangeliet 
plantede Mekane Yesus-kirkens Addis Ababa-synode med støtte 
fra Promissio 10 nye outreaches i årene 2016-2019. Det blev en stor 
succes, og projektet fortsætter derfor med fem nye outreaches, 
som på grund af af Covid-19 først sættes i gang i 2021 og løber 
indtil 2024.

Mekane Yesus-kirken planter endnu flere nye menigheder i 
Addis Ababas mange nye boligkvarterer.

I outreachet i Tulu Dimtu er Gizaw ansat som evangelist. 
Siden 2016 er medlemstallet næsten ti-doblet, og outreachet 
er med rekordfart i gang med at blive en selvstændig 
menighed. Spørger man Gizaw om, hvordan de gør, svarer 
han: »Vi opfordrer alle medlemmer til at bede og til at 
evangelisere. Vi vil være kendt for at være
dem, der prædiker evangeliet.«

GIZAW ER 
EVANGELIST

DET SKER
• Addis Ababa-synoden har ansætter fem evangelister, som 

planter hvert sit outreach.
• Addis Ababa-synoden har en koordinator, som opmuntrer og 

sparrer med evangelisterne.
• De forrige 10 outreaches voksede fra 124 til 485 medlemmer på 

fire år.
• Omkostningerne for ét outreach i én måned er 1.150 kr. 
• Promissio og Addis Ababa-synoden er sideløbende 

involveret i en proces finansieret af Center for Kirkeligt 
Udviklingssamarbejde med at igangsætte socialt arbejde ud fra 
etablerede menigheder i synoden.

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/nyebydele
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SÅDAN KAN  
DU GIVE EN GAVE

BLIV FASTGIVER
Bliv fastgiver til Promissio eller et bestemt projekt på stot.promissio.dk 
eller ved at kontakte sekretariatet på 7356 1260 / info@promissio.dk.

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

TESTAMENTÉR EN GAVE
Med et testamente sikrer du, at dine ejendele og penge går til det, du 

ønsker, når du en gang ikke selv er her til at bestyre dem. Promissio 

stiller kvit og frit en advokat til rådighed, som vil være behjælpelig med 

at oprette testamentet, når du betænker Promissio. Gaver testamenteret 

til Promissio indgår i arvefonden, som i mange år har dannet sikkerhed 

for Promissios økonomiske beslutninger og initiativer. Kontakt 

generalsekretær Frede Ruby Østergård for en uforpligtende snak  

på 7356 1261 eller frede@promissio.dk.

GIV ET ENGANGSBIDRAG
Dankort Betal med dit betalingskort på stot.promissio.dk 
MobilePay Send en gave til 20848 (skriv CPR-nummer og adresse, hvis  
  du ønsker fradrag) 
Netbank Overfør en gave til kontonummer 2207 – 0062 262 753 
  eller giro +01 607-1104
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I Liberia går kun omkring halvdelen af alle børn 
i skole, selvom det er lovpligtigt. På de offentlige 
skoler er skolegangen gratis, bortset fra at der 
skal betales for materialer, men kvaliteten af de 
offentlige skoler er lav i forhold til de private 
skoler, der ligger rundt omkring i landet. 

Lærerne på de offentlige skoler er ofte ikke 
tilstrækkeligt uddannede og kender ikke deres 
undervisningsmateriale godt nok, hvilket betyder, 
at undervisningen kan være behæftet med fejl.

Får træning og udrustes
Nogle af landets bedste privatskoler drives af Den 
Lutherske Kirke, og når lærere bliver ansat her, får 
de træning og udrustes til arbejdet.

På St. Peter’s Lutheran School i Monrovia 
arbejder David G. Johnson. Han har været lærer 
i mange år, og han ser dagligt, hvor vigtigt det er 
med en god skole og uddannelse for eleverne. 

»Som lærer ser man mange forskellige vinkler af 
et barns liv, og vi skal rumme alle dele med et fokus 
på læring og udvikling. Det kræver både omsorg, 
forståelse, tålmodighed og en evne til at udfordre,« 
siger David og fortsætter:

»Jeg ser, hvor vigtigt det er, at kirken uddanner 

sit personale. Vi får træning og oplæring i at 
undervise bedre og i at være mere relationelle og til 
stede med vores elever. Så det er i sidste ende godt 
for skolen, og især for børnene, at denne træning 
bliver prioriteret.« 

Store ambitioner for eleverne
David G. Johnson drømmer om, at den unge 
generation i fremtiden kan gøre en stor forskel for 
landet – for fattigdommen og selvstændigheden 
– og derfor har han store ambitioner for alle sine 
elever.

Det er takket være træning, udrustning og 
kirkens ressourcer, at en lærer som David kan 
udleve sit potentiale som lærer.

UDRUSTNING 
AF LÆRERE ER 
VEJEN FREM
Den Lutherske Kirkes skoler 
prioriterer træning og 
udrustning af lærerne, og det 
er det, der skal sikre børnenes 
fremtid.

Af Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia og  
Simone Malmroes Tarp,  
markedsførings- og sekretariatskoordinator

Vil du være med til at støtte god 
skolegang og uddannelse ved 
at sikre træning og udrustning 
af lærerne? Så giv en gave via 
MobilePay til 395 001 i dag!  

Så giv en gave via  
MobilePay til 395 001 i dag!

Promissio  ·  Katrinebjergvej 75  ·  8200 Aarhus N

id nr.: 46635

Lærer på St. Peter’s Lutheran School David G. 
Johnson ser, at træning og uddannelse af lærerne er 
vigtig for elevernes læring.


