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ETIOPIERNES KULTUR
OG TRO SMITTER AF PÅ
DANSKE EDT’ERE
Etiopiernes ydmyghed, tillid og gå-på-mod.
Det er nogle af de egenskaber, deltagere på
Ethiopian Discipleship Training (EDT) føler sig
inspireret af efter de første måneders ophold i Etiopien.

06
NY LANCERING AF SKOLEN I HARRISBURG
Den Lutherske Kirkes skole i Harrisburg er startet op med ny ledelse,
fornyet energi og et læseprogram for de yngste. Det er afgørende for børn
og unge i Liberia, at de får adgang til skole og uddannelse, og det er der bedre
muligheder for i Harrisburg, efter at skolen er blevet relanceret.

10
MEKDES FIK HJÆLP TIL AT STARTE ET NYT LIV SOM FRISØR
For kun få år siden levede Mekdes Abebaw på gaden, men hun fik hjælp på Deborah Center
til at komme væk fra gaden, og i dag arbejder hun som frisør i Addis Ababa.
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VI HAR SAT KURSEN

Magasinet sendes gratis til alle
Promissios medlemmer og til
interesserede i Danmark og på
Færøerne.

Vi mennesker har brug for en retning, hvis vi
skal gå sammen, og derfor har vi arbejdet med
retningen for Promissio de næste fem år.

Artikler kan anvendes
efter aftale med Promissio.

Helt grundlæggende arbejder Promissio
med på Guds mission, for evangeliet skal
bringes til mennesker – og det skal bringes
til hele mennesket.
Midt i den overordnede opgave er det
vigtigt for os mennesker, at vi er klar over,
hvilken retning vi er på vej i. Vi må have
nogle sætninger, som kan guide os, når vi
skal drøfte opgaverne – det kan både være i
situationer som er lige ud ad landevejen, og
i de svære situationer, hvor vi ikke lige ser
nogen indlysende løsning af situationen.
Vi har nu formuleret to visioner og nogle
fokusområder for de kommende fem år,
men vi begyndte ikke på bar bund. Vi har
flere punkter fra den gamle plan, som stadig
er vigtige, men i løbet af den seneste periode
har vi også opdaget nye opgaver, som skal
have plads i visionen. Med andre ord er der
både genbrug og nye tiltag i visionsplanen
for 2025.
For eksempel ser vi det stadig
som en nødvendighed for støtten til
partnerkirkernes mission, at vi har
udsendte medarbejdere hos dem. Det
har stor værdi for partnerne og vores
samarbejde. Vi vil også fortsat have fokus
på undervisning og oplæring samt fokus
på at nå det hele menneske med evangeliet
– det vil sige både hjælpearbejde og
evangelisation.

Forsidefoto:

Frede Ruby Østergård, generalsekretær

Vi drømmer også fortsat om at kunne
inspirere og udruste kristne i Danmark til
at arbejde i international mission. I bund
og grund er Guds mission ikke forskellig
i Afrika eller Danmark, men der er nogle
særlige udfordringer, der gør sig gældende,
når man arbejder med international
mission. Vi vil fortsat gerne udfordre
kristne i Danmark, så de får lyst til at være
med i det arbejde – uanset om det er som
missionærer, volontører, givere, frivillige,
forbedere, ja der er mange forskellige
muligheder i international mission.
Et nyt fokusområde bliver arbejde
blandt migranter i Danmark. Der bor en
del mennesker fra Etiopien og Eritrea
i Danmark, som vi allerede har et vist
kendskab til, og her ønsker vi at øge
samarbejdet. (Der er ikke så mange fra
Liberia i Danmark). Det ligger i tråd med,
at mange har været udsendt eller på tur til
Afrika gennem Promissio, og vi vil gerne
give dem mulighed for at være med i et
tværkulturelt arbejde, når de kommer hjem
derfra.
Alt i alt har vi nu en solid ”Plan 2025”,
hvor vi fokuserer både på at støtte
partnerkirkens arbejde i Etiopien og Liberia
og fokuserer på at inspirere og udruste
kristne i Danmark til international mission.

Fotos ved Promissio hvor
intet andet er anført.

Besøg på skole i Liberia for at betale
skolepenge for elever, der er en del af
hjælpeprogrammet for forældreløse og
sårbare børn. Til venstre er det Garmai,
der er leder af hjælpeprogrammet.
Fotograf: Elisabeth Poulsen
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STOR KIRKEVÆKST I
WABE BATU-SYNODEN I
ETIOPIEN
16 af Wabe Batu-synodens outreaches (prædikepladser) er blevet
godkendt som menigheder.
Af Rikke Thomassen, journalist

I begyndelsen af 2021 blev 16 af Wabe Batusynodens outreaches (prædikepladser)
godkendt som selvstændige menigheder.
Det er et tegn på, at der er stor kirkevækst
i synoden – og at deres arbejde med at
etablere outreaches bærer frugt.
»Vi har aldrig tidligere haft så stor vækst
i menigheder i synoden. Det er et mirakel
for os, og vi takker Gud – og også Promissio
som har bidraget til væksten,« fortæller
synodepræsident Mude Bati.

Mange år undervejs
Et af de outreaches, som nu er blevet til en
selvstændig menighed, hedder Oborso, og
tilbage i 1994 besøgte tidligere missionærer
Anne Grete og Per Rasmussen outreachet,
som ligger i et område med stort muslimsk
flertal.
»Dengang var samlingsstedet blot et
træskelet med tag og med sider, der ikke
var blevet lerklinet endnu. Men det var
tilstrækkeligt til, at man kunne sidde i
skygge,« fortæller Per Rasmussen, som blev
meget glad for at høre, at outreachet nu
efter så mange år er blevet en selvstændig
menighed.
»Det er fantastisk, at der er nogle, som har
holdt ved i så mange år, og det siger også
noget om, at det ikke er alle steder, det går
lige hurtigt,« siger han.

Følgeskab med synoden er vigtig
Promissios koordinator for international
mission, Simon S. Kristensen, glæder sig
også over den store kirkevækst i synoden,

Synoderådet i Wabe Batu-synoden har godkendt 16 outreaches som selvstændige menigheder. (Arkivfoto).

og selvom væksten ikke direkte kan
henledes til Promissios arbejde, er der
alligevel nogle elementer, som han vurderer,
spiller ind.
»Promissio har i mange år støttet
bibelskolen i Dodola, og der bliver uddannet
mange evangelister herfra, som senere
sendes ud for at etablere og lede outreaches.
Der har også været gennemført kurser i
at forvalte ressourcer i både outreaches
og menigheder, og det kan også bidrage
til en sund økonomi. Derudover er også
alene vores tilstedeværelse, nærvær og
følgeskab med synoden vigtig, og det er en
opmuntring for dem, at de får besøg og føler
sig set,« siger Simon S. Kristensen.

Fra outreach til menighed
Mekane Yesus-kirken i Etiopien brænder
for at mennesker møder Jesus, og
derfor planter de outreatches rundt
omkring i landet, som senere kan
blive til selvstændige menigheder, når
de opfylder krav om blandt andet et
bestemt antal medlemmer, at de kan
klare sig selv økonomisk, og at de også
selv er klar til at plante nye outreaches.
Disse kriterier har de 16 outreaches
levet op til, og derfor har synoderådet i
Wabe Batu-synoden godkendt dem som
selvstændige menigheder.
I alt er der nu 130 menigheder og 81
outreaches i Wabe Batu-synoden.

ETIOPIERNES KULTUR
OG TRO SMITTER AF PÅ
DANSKE EDT’ERE
Etiopiernes ydmyghed, tillid og gå-på-mod. Det er nogle af de
egenskaber, Alberte Damgaard og Jakob Madsen, der deltager på
Ethiopian Discipleship Training (EDT), føler sig inspireret af efter de
første måneders ophold i Etiopien.
Af Rikke Thomassen, journalist

»Jeg er virkelig blevet slået meget af
etiopiernes kultur. Den ydmyghed, der bare
er i deres kultur, og den måde, de virkelig
lever deres liv tæt ved Gud på en anden
måde, end vi gør i Danmark.«
Sådan siger Alberte Damgaard, der er en
af deltagerne på Ethiopian Discipleship
Traning (EDT).
Den 11. februar 2021 rejste hun sammen
med de øvrige deltagere på EDT afsted fra

Danmark med kurs mod Etiopien og 12
ugers ophold i landet.
EDT erstatter årets Global Discipleship
Training (GDT) og er et ophold, der er
kraftigt justeret i forhold til pandemien.
Dermed har coronavirus også sat sit præg
på opholdet, og deltagerne har blandt andet
ikke været så meget sammen med lokale
kristne etiopiere, som de havde håbet.
Alligevel har de fået et godt indtryk

af den etiopiske kultur både gennem
imødekommende hilsner på gaden i Robe og
især fra etiopiske undervisere på EDT.

Gud får æren
Særligt har vidnesbyrdene fra etiopierne
sat sine spor i Jakob Madsen, der også er
deltager på EDT.
»Vi havde besøg af en etiopier, der hedder
Zinabu. Han fortalte, at han havde fået et
kald til at gå ud til en landsby, og selvom
han tænkte, at de nok ville slå ham ihjel,
gik han derud alligevel. Bagefter sagde han:
”Det skal jeg aldrig nogensinde gøre igen.”
Men han oplevede alligevel et nyt kald til
at gå derud, og det endte med, at han havde
omvendt en hel landsby. Alligevel sagde
han: ”Jeg har jo ikke gjort noget, det er jo
Gud, der har gjort det.” Jeg forestiller mig,
at jeg nok alligevel selv ville have taget lidt
af æren, men det gjorde han ikke,« siger
Jakob og håber, at han kan tage etiopiernes
ydmyghed med sig videre i sit eget liv:
»At være opmærksom på, at det, jeg gør,
det gør jeg i Jesus,« tilføjer han.

Trængsler kan se forskellige ud

Det gjorde stort indtryk på deltagerne på EDT at høre Yadeshis vidnesbyrd.
Her er hun sammen med Promissios missionær, Lotte Carlsen.

At høre og følge et kald har været
gennemgående i mange af de vidnesbyrd,
EDT’erne har hørt, og det har gjort indtryk
på Alberte.
»Hvis det var mig, der havde stået i deres
sted, havde jeg måske ikke haft det samme
gå-på-mod til at følge kaldet. I begyndelsen
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EDT’erne oplever mange forskellige dele af den etiopiske kultur. Blandt andet besøgte de et folk kaldet Sidama, som stadig bor mere primitivt end andre
etiopiere og bor i de traditionelle hytter, som mange ofte forbinder med Afrika. Hytten var ikke så stor, men alligevel husede den en hel familie og flere køer
indenfor. På billedet står Jakob Madsen bagerst til højre i billedet, og Alberte Damgaard er forrest til højre.

af vores ophold havde vi besøg af en kvinde,
Yadeshi, som har gået igennem mange
svære ting i sit liv, men på trods af det har
hun bare følt, at hun mødte Guds Ord og
hørte Hans kald. Det gav også mig selv mod
på de svære ting, jeg selv oplever,« siger
Alberte og tilføjer, at det med ”svære ting”
også er noget, de på holdet har talt sammen
om i forbindelse med undervisningen. For
hvordan kan man sammenligne sine egne
trængsler med etiopiernes?
»Deres trængsler er uden tvivl
forfærdelige i forhold til noget af det, vi
kan stå over for i Danmark. Men jeg tænker
også, at når vi står over for andre former for
udfordringer i Danmark, kan vi komme til
at negligere det med, at vi har det så godt
i sammenligning med andre – vi har ikke
noget at klage over. Men vi kan dermed
også opleve at skamme os over at føle, at

det, vi står over for, er svært eller hårdt. Det
er helt sikkert vigtigt at vide, at vi lever et
privilegeret liv i Danmark, men vi skal også
have lov til at føle, at det, vi selv kæmper
med, kan være svært,« forklarer hun.
Selvom kampene kan være forskellige,
har Alberte oplevet en ny gejst ved at høre
om etiopiernes tillid til Gud.
»Det er blevet tydeligt for mig, at uanset
om man er dansker eller etiopier, så
kommer man som kristen til at stå over
for nogle svære ting, og man kommer til at
møde modgang. Ved at møde etiopierne og
deres vidnesbyrd, så er jeg blevet inspireret
af deres enorme tro og tillid til Gud i alt,
hvad de har gået igennem. Det inspirerer
mig og smitter af på mig,« siger Alberte, der
også i kraft af de mange vidnesbyrd og den
undervisning, de har fået, har oplevet en ny
brand for at dele evangeliet med andre.

Klarhed over uddannelse
For Jakob har tiden i Etiopien også givet nye
tanker om fremtiden og valg af uddannelse.
»Jeg har fået mere lyst til at læse teologi.
Ikke for at blive præst, men for at jeg kan
undervise i det, for der er virkelig et stort
behov for teologisk uddannelse både i
Etiopien og andre steder. Jeg har været i
tvivl, om jeg skulle læse teologi – jeg tænkte,
at jeg måske ”bare” skulle være lærer – men
nu kan jeg se, hvordan jeg kan læse teologi
og blive underviser,« siger han.
Efter planen sætter EDT’erne kurs mod
Danmark igen den 7. maj, og herefter har
de en uge sammen i Danmark, inden EDT
afsluttes.

NY LANCERING AF SKOLEN
I HARRISBURG
Den Lutherske Kirkes skole i Harrisburg er startet op med ny ledelse, fornyet energi og et læseprogram for de yngste. Det er afgørende for børn
og unge i Liberia, at de får adgang til skole og uddannelse, og det er der
bedre muligheder for i Harrisburg, efter at skolen er blevet relanceret.
Af Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia

Måske tænker du ikke over det, når du
læser denne tekst. Tænker ikke over, at du
faktisk kan læse.
Men sådan er det ikke for alle i Liberia.
Endnu.
I byen Harrisburg i Liberia bor der cirka
30.000 mennesker, og omkring halvdelen

har ikke gået i skole og kan derfor hverken
læse eller skrive. De fleste unge afslutter
ikke grundskolen, og en stor udfordring for
pigerne er, at de bliver mødre allerede som
13-17-årige.
For at kunne skabe en forandring for
disse børn og unge er det afgørende, at

de får adgang til skole og uddannelse, og
denne indsats er jeg en del af gennem Den
Lutherske Kirkes skolesystem.

Startet op med ny ledelse
Den Lutherske Kirkes skole i Harrisburg
har i mange år ikke fungeret, da der lokalt
ikke var et ønske om at samarbejde om
skolen, men nu er en ny præst tiltrådt i
kirken, og han brænder for, at alle børn
skal have skolegang. Derfor er skolen
startet op igen med ny ledelse og fornyet
energi, og skolen forsøger nu dels at få flere
børn ind på skolen gennem et økonomisk
hjælpeprogram og dels at give børnene en
bedre skolegang gennem kurser og oplæring
af lærerne.
Den nye lancering af skolen er en
god mulighed for at få god oplæring og
undervisning ind fra begyndelsen, og
håbet er, at der kan bygges noget godt og
langsigtet op fra grunden.

Læseforløb med bøger og bogskabe

For børnene på skolen i Harrisburg var det helt nyt at sidde med en bog, og de snakkede ivrigt med
hinanden om det, de så i bøgerne.

Skolen i Harrisburg har i dag 80 elever i 1.-6.
klasse. Som på mange andre skoler i Liberia
findes der ikke bøger eller andet materiale
på skolen, og undervisningen foregår, ved
at læreren skriver noget på tavlen, som
eleverne skriver ned i deres kladdehæfter.
Det er klart, at denne metode ikke giver
den bedste læring for eleverne, og jeg har
derfor ønsket at optimere indskolingen med
et læseforløb.
Læseforløbet varer i minimum tre
måneder, og derefter bliver det evalueret og
justeret.
Som jeg har tidligere har skrevet om,
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har Lærernes Missionsforening (LMF)
støttet med bogskabe, og fra Tyskland var
der for mange år siden kommet en gave til
skolesystemet med brugte gode bøger. De to
ting koblet sammen danner fundamentet
for et læseforløb, som gennemføres på
skolen i Harrisburg – og i øvrigt også på
flere andre af Den Lutherske Kirkes skoler.

Helt nyt at sidde med en bog
I Harrisburg var det en sand festdag, da
jeg kom med bogskab og bøger. Børnene
havde skrevet velkomstskilte, og de sang og
dansede.
Jeg fortalte dem om idéen med
læseforløbet, bøgerne og bogskabet, og de
var så spændte på at få lov til at få en bog i
hånden og sidde med den.
Det var rørende at se, hvor ivrigt de
snakkede med hinanden om det, de så i
bøgerne. For vores børn er det nærmest en
selvfølge, at de har adgang til bøger, men

for disse børn er det helt nyt at sidde med
en bog.
Jeg læste en historie for dem, viste dem,
hvordan de skulle behandle bøgerne, for
at de kan holde i lang tid, og opfordrede
dem til at læse billederne, hvis ordene
var for svære. Jeg fortalte dem, at jeg ikke
forventede, at de kunne læse alle ordene,
men at de med tiden ville komme til at
kende flere ord. Selv for lærerne kan det
være en udfordring at læse en bog og forstå,
hvad der står.

Kirken bliver lys i en mørk hverdag
Vi håber, at læseprogrammet kan være
med til at skabe nye tider for børnene i Den
Lutherske skole i Harrisburg.
Ved at lancere skolen på ny vil kirken
være et lys i en ellers mørk hverdag i byen.
Kirken vil være med til at skabe bedre vilkår
for den kommende generation og være med
til at undervise og oplære, så Harrisburg

kan blive et sted, hvor de unge kan få nyt
håb for fremtiden.
Jeg glæder mig til at se fremgang bland
børnene i forhold til læsning og skrivning.
Det ser jeg som første skridt på vejen til en
bedre fremtid for dem.

Sponsorprogram på skolen i Harrisburg
Den Lutherske Skole i Harrisburg
har lanceret et sponsorprogram, der
hedder ”One take one” og målet er at
give 50 børn et et-årigt scholarship (det
vil sige det, det koster for et skoleår).
Prisen for et års skolegang er 50 USD,
og de har indtil videre fået støtte til 40
scholarships.

På skolen i Harrisburg er der cirka 80 elever i 1.-6. klasse. Normalt foregår undervisningen ved, at læreren skriver noget på tavlen, som eleverne skriver ned i
deres kladdehæfter, men nu har børnene på skolen også adgang til selv at læse i bøger.

INDSATS FOR AT FÅ FOLK TILBAGE I
KIRKERNE I LIBERIA

ELISABETH PÅ SÆRLIGT SKOLEBESØG

I Liberia har situationen med coronavirus bevirket, at
antallet af kirkegængere i den Lutherske Kirkes menigheder
er faldet, og Promissio har besluttet at yde økonomisk
støtte til aktiviteter, som skal bidrage til at øge antallet af
kirkegængere igen.
Aktiviteterne består blandt andet af et tredages kursus
for evangelister, præster og et menighedsrådsmedlem
fra Monrovia provsti (hovedstaden) og syv pastorater
rundt i landet. Efter dette kursus inviteres der til
vækkelsesmøderække i hvert af de syv pastorater tre aftener
i træk.

I marts 2021 besøgte missionær Elisabeth Poulsen syv
forskellige skoler i Buchanan i Liberia for at betale
skolepenge for i alt 17 elever.
»Det var en glædelig dag, hvor jeg fik lov til at møde
eleverne og mærke deres store taknemmelighed over deres
skolegang,« siger Elisabeth Poulsen.
De 17 elever er alle en del af hjælpeprogrammet for
forældreløse og sårbare børn, som Promissio støtter –
primært med bidrag fra Liberia-komitéen i Gjern.

333 UNGE DELTOG PÅ KURSER

PASTOR MUDE BATIS PERIODE SOM
SYNODEPRÆSIDENT FORLÆNGES
MED ET ÅR
I Wabe Batu-synoden i det sydlige Etiopien er det besluttet
at udskyde valget til synodeledelsen. Dermed fortsætter
synodepræsident Mude Bati et ekstra år, og det samme gør
synodens vicepræsident og kasserer.
Coronakrisen har sat en stopper for mange af synodens
aktiviteter, og de har vurderet, at det er nødvendigt med en
forlængelse for at finde og oplære dem, der gerne skulle blive
valgt til posterne om et års tid.

333 unge etiopiere fra menigheder i Wabe Batu-synoden i
Etiopien var i løbet af 2020 og 2021 på kursus for blandt andet
at lære om tjeneste og forkyndelse, at kunne skelne mellem
sand og falsk lære og få indsigt i, hvad Bibelen siger om
ægteskabet.
Wabe Batu-synoden fik tilskud til kurserne fra Promissio,
men synoden havde ikke forventet, at så mange ville deltage
på kurset, som blev gennemført seks forskellige steder i
synoden. Fordi mange af de unge selv betalte for mad og
materialer, var det muligt at gennemføre kurserne med
flere deltagere end forventet og uden yderligere tilskud fra
Promissio.
Efter kurset har flere af de unge valgt at gifte sig i kirken,
og de er også blevet opmærksomme på, hvem de inviterer
ind som forkyndere i menigheden.
»Kurset var vigtigt, fordi jeg ikke tidligere forstod, hvad
der var tjeneste og forkyndelse, og som et resultat af
misforståelsen fulgte jeg med og inviterede falske profeter og
lærere i mit område. Jeg takker Herren for, at jeg på grund af
kurset ikke vil gøre den samme fejl i fremtiden, og jeg vil ikke
tillade de falske præster at forkynde fra min prædikestol,«
siger Maberate Alemu fra Worka provsti.
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BÅDE KVINDER OG MÆND LÆRER OM
KVINDERS RETTIGHEDER

TRE SKOLER I LIBERIA HAR FÅET BØGER
OG BOGSKABE
På langt de fleste skoler i Liberia har børnene ikke adgang
til bøger, og derfor satte missionær Elisabeth Poulsen i 2020
et projekt i gang med bøger og bogskabe til Den Lutherske
Kirkes skoler i Liberia.
Desværre spændte coronavirus ben for projektet, fordi
kirkens skoler lukkede, men nu er der åbnet igen, og derfor
har Elisabeth været på rundtur med bogskabe til de første
tre skoler. Her er bøgerne og skabet en kærkommen gave, og
eleverne kan nu fordybe sig i deres helt egne bøger – til stor
glæde for både børn og lærere.
På skolerne bliver bogskabet og bøgerne opstarten på et
læseforløb med eleverne i 1.-3. klasse.
»Det er med glæde, jeg rejser rundt til skolerne og
sætter læsekurset i gang og giver dem bøger og bogskabet,
og jeg føler, at jeg er på en vigtig mission ved at forsyne
indskolingen med materiale, de kan bruge til dagligt,« siger
Elisabeth Poulsen.
I første omgang består projektet af seks skabe, som er
blevet lavet for penge fra Lærernes Missionsforening (LMF).
De første tre bogskabe er nu udleveret, og i maj udleveres
de resterende. Planen er, at alle kirkens 28 skoler skal have
bøger og bogskabe.

DIN GAVE GIVER MENNESKER ET
LIVSFORVANDLENDE MØDE MED JESUS
KRISTUS
En gave til Promissio er en gave til mission med hjerte, mund
og hænder! Sådan indbetaler du din gave til Promissio:
- Med Dankort på www.stot.promissio.dk. Her kan du også
tilmelde dig som fastgiver via Betalingsservice.
- MobilePay 395 001. Vigtigt: Skriv navn, adresse og CPRnummer i beskedfeltet, hvis du ønsker fradrag.
- Nordea bank: 2207-0062262753.

I Etiopien er det flere steder sådan, at piger og kvinder ikke
selv har indflydelse på hjemmets beslutninger og hverken
kan eje eller arve noget. Dermed står piger og kvinder i en
sårbar og svag position i samfundet.
Denne kultur ønsker Mekane Yesus-kirken at ændre på, og
derfor inviterer kirken til kurser, som bygger på Bibelens ord
om, at Gud har skabt både kvinder og mænd i sit billede, og
at alle derfor fortjener at blive respekteret.
I Wabe Batu-synoden deltog 189 mænd og 170 kvinder i
2020 og 2021 på kurser, som netop fokuserede på ligestilling
blandt kønnene og på kvinders udfordringer og rettigheder.
»Det er rigtig godt, at også mændene kommer med på
disse kurser, for kvindernes situation bliver ikke ændret, hvis
ikke mændene giver plads til det. Derfor er det vigtigt, at der
ikke kun sker en bevidstgørelse hos kvinderne, men også
hos mændene,« siger koordinator for international mission
Simon S. Kristensen.

INGRID SMIDT PÅ BESØG I LIBERIA
I slutningen af april fulgtes Ingrid Smidt og Elisabeth
Poulsen – henholdsvis tidligere og nuværende missionær i
Liberia – ad på turen til Monrovia.
Ingrid er på et fire ugers besøg i Liberia, og da hun bor hos
Elisabeth, er det aftalt, at hun hjælper med nogle Promissioopgaver, mens hun er i landet.

MEKDES FIK HJÆLP TIL AT
STARTE ET NYT LIV SOM
FRISØR
For kun få år siden levede Mekdes Abebaw på gaden, men hun fik hjælp
på Deborah Center til at komme væk fra gaden, og i dag arbejder hun
som frisør i Addis Ababa.
Af Berit Østby, missionær i Etiopien
Bearbejdet af Rikke Thomassen, journalist

Dagen begynder tidligt for Mekdes Abebaw,
der arbejder som frisør i centrum af Addis
Ababa, Etiopien.
I hverdagene møder hun klokken 7 og
i weekenderne allerede kl. 6.30 – for der
er altid mange, som gerne vil have håret

ordnet i weekenden.
For kun få år siden var det dog ikke en
fremtid i en frisørsalon, Mekdes Abebaw
kunne se frem til. Dengang levede hun
på gaden, men i 2016 flyttede hun ind på
Deborah Center, som er er Win Souls for

God's rehabiliteringscenter for unge. Her får
de hjælp til at komme ud af prostitutionen
og omsorg efter den både fysisk og psykisk
hårde tid på gaden.
På Deborah Center får pigerne også en
uddannelse, de fleste som frisører, og derfor

Mekdes Abebaw opholdt sig på Deborah Center i perioden 2016-2018, og hun arbejder i dag som frisør i en damesalon i centrum af Addis Ababa.
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kunne Mekdes få arbejde i en frisørsalon, da
hun havde afsluttet sit ophold på centeret.

Opfylder kundernes forskellige ønsker
Mekdes’ dage begynder som regel med,
at hun rydder op og gør klar i salonen, og
derefter går hun i gang med at vaske hår på
den første kunde. Og så handler det ellers
om at opfylde de mange forskellige ønsker,
kunderne har, i forhold til hvordan de
ønsker deres hår.
Nogle vil have krøllerne glattet ud, mens
andre vil have syet extensions på. Nogle vil
have håret rullet op og skal derefter sidde
og have det tørret under en varmehjelm, og
andre vil have fletninger af forskellige slags.
»Særligt i regntiden er fletningerne det
mest populære, fordi glattet hår ikke holder
så godt i regnvejr,« siger Mekdes.
De fleste kunder er unge, og snakken går
om alt og ingenting – fra hår til vejr.

Har mange "søskende" fra Deborah
I dag er Mekdes gift og har et barn på snart
to år. Hun er taknemmelig for årene på
Deborah Center, hvor hun også lærte mere
om Gud og om at stole på Ham.
»Det er noget, jeg bærer med mig, uanset
hvor jeg er,« siger Mekdes.
Derudover lærte hun også at leve
sammen i et fællesskab og relatere til andre
mennesker – på godt og ondt. Det er også
noget af det, hun har glæde af i arbejdet
som frisør, hvor hun har med mange
forskellige mennesker at gøre.
»Jeg var ikke en af dem, som kæmpede
eller skændtes meget, men vi var mange
piger sammen, og det kunne godt ske, at det
skurrede lidt,« siger hun og griner:
»Vi blev som en stor familie, og dermed
har jeg i dag mange søskende.«
Mekdes har stadig god kontakt med dem,
hun boede sammen med, og de mødes, når
de kan, ligesom de også holder kontakten
via telefon.

Stortrives som frisør
Som frisør har Mekdes nogle lange dage i
salonen. I weekenden lukker de klokken
20, men nogle gange kan hun også gå lidt
tidligere, hvis der ikke er kunder.
I løbet af den lange arbejdsdag har hun
kun en enkelt times middagspause, og hun
har kun en enkelt fridag hver 14. dag.
Alligevel stortrives hun i arbejdet og
sammen med de fire andre, der arbejder i
salonen.
»Det bedste er det gode fællesskab, vi har
i salonen, og at jeg har fået en god veninde,«
siger Mekdes.

»Det bedste er det gode fællesskab, vi har i salonen, og at jeg har fået en god veninde,« siger Mekdes
Abebaw.

BEVÆG DIG FOR VERDEN
Find rollatoren, løbeskoene
eller cyklen frem, og vær
med til at samle penge ind til
Promissios arbejde.
Vi fortsætter succesen fra
2020, men i år cykler, løber, går,
kravler eller ruller vi hele juni –
sammen hver for sig.
Vi håber, at mange vil arrangere lokale løb, og vi satser også
på at samle hold til et landsarrangement den 18. juni 2021.
Læs mere på
promissio.dk/sponsorlob

Arkivfotos fra cykelsponsorløb i 2020
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PER RASMUSSEN
TAKKER AF SOM FORMAND
Mission går begge veje. Denne tilgang til mission er vigtig for Per
Rasmussen, der stopper som formand for Promissio efter otte år på
posten.
Af Rikke Thomassen, journalist

»Per har været en rigtig god formand, og
jeg kommer til at savne samarbejdet med
ham,« siger generalsekretær Frede Ruby
Østergård og fortsætter:
»Han har haft stor forståelse for, hvordan
det er at være missionær, og samtidig har
han haft det organisatoriske blik på vores
fælles sag – og han har formået at få de to
ting til at hænge sammen. Det har også
været værdifuldt, at han har været en del af
organisationen i mange år, og han ved, hvad
der rører sig, og alligevel har han ikke været
bange for at sige, at vi ikke kan gøre, som vi
altid har gjort, hvis vi også skal være her i
fremtiden.«
Denne artikel er en forkortet version af en
artikel bragt på Promissios hjemmeside. Se
artiklen i sin fulde længde på promissio.dk.
Per Rasmussen fortsætter som suppleant i bestyrelsen, og dermed er det ikke helt farvel til hans mangeårige engagement i Promissio.

I forbindelse med generalforsamlingen den
20. april 2021 takkede Per Rasmussen af
som formand for Promissio efter otte år på
posten. Han fortsætter dog som suppleant
i bestyrelsen, og dermed er det heller ikke
helt farvel til hans mangeårige engagement
i organisationen.
For Per Rasmussen har særligt
gensidigheden i missionsarbejdet været
vigtig: At Promissio har noget at bidrage
med til lande som Etiopien og Liberia, og
at de også har noget at bidrage med til
danskere og dansk kirkeliv – at mission går
begge veje.
»Når vi er et missionsselskab, skal vi
være partner med kirken, men vi skal også

være bevidste om, at vi er dem, der kommer
udefra og kan have en anden vinkel på
tingene, og vi skal turde udfordre kirken
med ting, de måske ikke selv ser, samtidig
med at vi selvfølgelig lytter til dem. Det
gælder også den anden vej, for meget i
kirken er påvirket af kultur – meget mere,
end vi er opmærksomme på – og derfor
har vi også som danskere brug for, at der
kommer nogle fra en anden kultur og
hjælper os med at se det,« siger han.

Tak for indsatsen og engagementet
Fra Promissio skal der lyde en stor tak
til Per Rasmussen for hans arbejde i
bestyrelsen gennem alle årene.

Per Rasmussen blev valgt ind i
bestyrelsen i 2011, og i 2012 overtog han
posten som formand, som dog blev
afbrudt af et års pause fra 2013 til 2014,
hvor han var udsendt til Etiopien af
Promissio (dengang DEM) sammen
med sin kone, Anne Grete. De to
havde også tidligere været udsendt
sammen til Etiopien fra 1993 til 1998.
I 2014 fortsatte han som formand og
har siddet på posten indtil 2021, hvor
han ønskede at stoppe i forbindelse
med generalforsamlingen 20. april.
Han havde dog sagt ja til at stille op
som suppleant, og da der manglede en
kandidat, trådte Per ind som medlem af
bestyrelsen for et år.

BLIV REVET MED AF EN STÆRK HISTORIE

DELTAG I TORVETS HØJSKOLE

I et nyt afsnit af podcastserien ”Det livsforvandlende møde”
kan du møde Grethe Skov Seeberg, der var en af Promissios
første missionærer, som blev udsendt til Etiopien.
I podcasten fortæller hun om mødet med en fremmed
kultur og giver et indblik i, hvordan det var at være en af
de allerførste til at dele evangeliet i et område, hvor både
kristendom og folk fra vesten var noget helt nyt.
Find podcasten på promissio.dk/podcast og på flere
podcastplatforme.

Har du lyst til nogle indholdsfyldte højskoledage med
hyggeligt samvær? Så kom med på TORVETs Højskole, der
løber af stablen den 27.-30. september 2021 på Virksund
Kursuscenter.
Temaet for højskolen er i år ”Løft jeres hoveder”, og blandt
underviserne er Thomas Kofoed Nedergaard, præst ved Sct.
Michaelis Kirke og tidligere Promissio-missionær i Liberia.
Han vil fortælle om international mission set i lyset af de
sidste tiders forventning.
Læs mere om TORVETs højskole på hjemmesiden
promissio.dk/hojskole.

TAK FOR GAVER
Tak for gaver til Promissios arbejde på i alt 1.029.537 kroner i
første kvartal i 2021. Der blev i perioden samlet 44.537 kroner
mere ind end forventet.
I 2021 har Promissio brug for i alt 5.974.000.

AARHUSIANSK BROBYGGER MODTOG
INTEGRATIONSPRIS
Kidane Amare har modtaget Tværkulturelt Centers
integrationspris for sit arbejde med at bygge bro mellem
danskere og etiopiere i Danmark.
Som barn måtte Kidane flygte fra Etiopien til Sudan, og
senere kom han til Danmark. Her har han nu boet i næsten
30 år, og i dag arbejder ham som integrationsmedarbejder
i Viborg Kommune. Derudover er han også leder af en
etiopisk-ortodoks menighed, der holder til i Helligåndskirken
i Aarhus. Oprindeligt er han uddannet kok, og på Promissios
årsmøde i 2019 var det Kidane, der stod for maden.
Ifølge Tværkulturelt Center er det i høj grad Kidanes
fortjeneste, at kristne etiopiere i dag er en integreret del af
aarhusiansk kirkeliv, og derudover har han også hjulpet
mange af de nyankomne eritreiske flygtninge og været
en uvurderlig støtte for familier, der skulle finde ind i et
samfund, der er anderledes end det, de kommer fra.
»Jeg må indrømme, at jeg blev berørt, da jeg fik at vide, at
jeg havde fået prisen. Der er nogle, der har forstået mig og
anerkendt mig. Det er meget positivt for mig. Men jeg vil
også gøre mere. Det er en opgave for mig, det er ikke bare et
diplom – og jeg vil fortsætte alt, hvad jeg kan,« siger Kidane
Amare om at have modtaget prisen.

NY FORMAND OG NÆSTFORMAND
I forlængelse af generalforsamlingen den 20. april 2021
har Promissios bestyrelse konstitueret sig. Tidligere
næstformand Gitte Rasmussen blev valgt som ny formand,
og Finn Balle blev valgt som næstformand.
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EN FESTLIG BEGRAVELSE
I slutningen af februar deltog Elisabeth Poulsen i begravelsen af Biskop
Sumoward E. Harris. Denne begravelse var både anderledes, længere og
mere storslået, end hvad hun har oplevet før.
Af Elisabeth Poulsen, missionær i Liberia

Omkring 1.000 mennesker var med, da
Biskop Sumoward E. Harris blev stedt til
hvile i slutningen af februar 2021
Jeg deltog også selv i festlighederne – ja, i
Liberia fejrer man den døde.
Der sker blandt andet gennem
”wakenings”, hvor man stiller kisten et sted,
hvor alle, der ønsker det, kan våge natten
over sammen med afdøde. På den måde
fejrer liberianerne livet, og de takker for
alt det, de fik igennem personen. Mange
takkede også for, at Gud havde givet kirken,
Totota og Liberia denne store mand, biskop
Harris. Han var en meget dygtig og afholdt
mand, en respekteret og elsket tjener, og
man sørgede dybt over tabet af ham.
To nætter blev der danset, sunget og
festet, og jeg oplevede det nærmest som at
være på festival med musik, taler, korsang
og et langt program hen over natten. Jeg
blev fascineret af dansen og glæden, ja,
festen som helhed, for der, hvor jeg kommer
fra, er alting så stille til en begravelse.

SET MED
ANDRE ØJNE

En konvoj af biler og motorcykler
Liberianerne viste også deres respekt for
Biskop Harris, da en konvoj af biler kørte
bag ved kisten fra St. Peters-kirken til
Totota, og da vi kom til Totota stod en masse
mennesker langs vejen for at vise deres
respekt. I Totota var der pludselig omkring
50-70 motorcykler, som kørte forrest det
sidste stykke vej op til kirken.
At være med i den konvoj gav mig en
fornemmelse af, at vi havde at gøre med
en respekteret og afholdt mand, og nu ville
man vise ham den sidste respekt.
Kisten ankom til compounden i Totota,
og her var der opsat en kæmpe palmehytte,
hvor begravelsen skulle finde sted dagen
efter.
Lørdag morgen klokken 10 begyndte
gudstjenesten, og den varede frem til
omkring klokken 14.30. Det var meget varmt

I forbindelse med biskop Sumoward E. Harris’ begravelse blev hans liv fejret, og mange takkede for,
at Gud havde givet kirken, Totota og Liberia denne store mand.

i palmehytten – selv liberianerne talte om
varmen – og man forsøgte derfor at gøre
gudstjenesten så kort som mulig.
Jeg læste også en hilsen fra Promissio og
overrakte enken en pengegave, som hun
takkede Promissio mange gange for.

Et liv, der bærer frugt
Begravelsen fik mig efterfølgende til at

tænke på Henri J. M. Nouwen, der taler om
at dø på den gode måde og dø på en sådan
måde, at livet fortsat vil bære frugt i de
generationer, der følger efter.
Ved biskop Harris’ begravelse fejrede vi
det liv, han havde haft, og man talte også
om, at biskoppens liv og virke ville bære
frugt i mange år efter hans død.
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»Ingen af de over 100 piger, jeg har fulgt,
er gået tilbage til prostitution.«
Ealed Admasu, leder af Deborah Center

Støt pigerne på Deborah Center
Deborah Center hjælper unge etiopiske sexarbejdere væk
fra gaden og ind i et værdigt liv.
Omkostningerne for én pige i én måned på Deborah
Center er 1.200 kroner.

Støt via MobilePay 395 001
For fradrag skriv adresse og CPR-nummer i beskedfeltet.

