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I slutningen af juli bragte Kristeligt Dagblad 
en af de sjældne artikler om international 
mission. Den handlede om det faldende 
antal af missionærer og deres nuværende 
betydning for arbejdet i Afrika. Jeg udtalte 
mig også i artiklen, hvor jeg kunne bekræfte, 
at behovet for missionærer, som vi kendte 
det, er faldet, men samtidigt er der for os at 
se stadig brug for missionærer, som dog har 
andre opgaver end tidligere.

Det er et faktum, at vi har få missionærer 
udsendt i dag i forhold til tidligere, men vi 
er dog af den overbevisning, at der stadig er 
brug for at sende mennesker fra Danmark 
til vores partnere. 

Vi har formuleret nogle principper for 
arbejdet, og jeg vil tage tre punkter frem fra 
principperne:

Før det første arbejder vi relations-
baseret. Det er vigtigt for os, at der bliver 
holdt liv i relationen mellem vores brødre 
og søstre i Afrika og i Danmark. Der er 
behov for, at medlemmerne af Guds kirke 
kender hinanden og kan drage nytte af den 
inspiration og viden, det giver.

For det andet arbejder vi med lyttende 
åbenhed og respekt for den lokale kirke og 
den kulturelle kontekst. Samtidig forsøger 
vi at være tydelige omkring vores egne 
værdier og teologi.

For det tredje ønsker vi at fremme 
gensidigheden mellem nord-syd og syd-
nord både i form af mennesker, åndelighed, 
faglighed, metoder, inspiration med mere.

Derudover ser vi også et behov for at 
hjælpe kirken i syd med at gøre deres 
arbejde, og vi kan hjælpe ved at sende 
missionærer, volontører, korttidsudsendte 
og andre til opgaver, som de er særligt 
udrustet til. En anden gevinst er de såkaldte 
"fremmede øjne", som en udsending fra 
en anden kultur kommer med, når vi 
møder en helt anderledes kontekst. Det er 
i denne situation, at åbenhed og respekt er 
afgørende. 

Netop nu har vi konkret brug for en 
teologisk underviser til Etiopien, og vi håber, 
at alle i Promissios missionsfællesskab vil 
være med til at finde og sende endnu en 
vigtig medarbejder for kirken i Afrika. 

DER ER STADIG BRUG 
FOR MISSIONÆRER
Der er fortsat brug for tætte relationer mellem 
Guds familie i nord og syd – ja, over hele 
jorden. Vi har brug for hinanden, og derfor må 
nogle være forbindelsesled.

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
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»Hvor er det blevet fint!« »Sikken forandring, 
det er helt vildt!«

Der var mange glade udbrud, da 
Promissio den 7. august 2021 åbnede en ny 
genbrugsbutik i Skovby vest for Aarhus, og 
gruppen bag projektet var tydeligvis også 
både glade, stolte og lettede over endelig at 
være nået så langt, at de kunne slå dørene 
op til den nye butik. 

Idéen til en genbrugsbutik opstod 
for cirka halvandet år siden, da Galten 
Valgmenighed købte de tidligere 
brugslokaler i Skovby, som de indtil da 
havde lejet sig ind i. Her var plads til overs, 
og tanken om en genbrugsbutik i den 
tidligere slagterafdeling opstod. Gruppen 
kontaktede derfor Promissio, som gerne 
ville medvirke.

Det blev dog en længere proces, hvor 
corona ad flere omgange har spændt ben 
for både møder og åbningen, fortæller Tuja 
Berg, netværkskoordinator i Promissio og 
en drivkraft i projektet sammen de lokale 
frivillige. 

»Opstarten af butikken er derfor også 
en fortælling om viljestyrke, gå-på-mod og 
kærlighed til arbejdet,« siger hun.

Støtte et godt formål
At det netop blev en Promissio-genbrugs-
butik er ikke helt tilfældigt, for ud over 
at få brugt lokalerne og skabe liv i byen, 
handler det også om at støtte et godt formål, 
fortæller Sara Dørken, som er initiativtager 
til projektet og tidligere har været volontør 
for Promissio (dengang DEM).

»Det er rigtig dejligt, at man både kan 
være en genbrugsbutik og samtidig støtte 
noget af det gode arbejde, Promissio 
gør i Etiopien og Liberia. At Promissio 
samarbejder med lokale kirker gør, at 

PROMISSIO HAR ÅBNET 
NY GENBRUGSBUTIK

Der blev langet mange varer over disken ved åbningen af den nye genbrugsbutik i Skovby. 
Fra venstre er det Inger Bay-Thunbo, Sara Dørken, Sara Jehøj-Krogager og Dennis Sasser.

Det blev en festlig dag med mange gæster og handlende, da den nye 
genbrugsbutik i Skovby åbnede den 7. august 2021.

Af Rikke Thomassen, journalist

pengene kommer rigtig langt ud, ud til dem, 
der har brug for dem. Det brænder jeg for,« 
siger Sara Dørken. 

En god begyndelse
I butikken havde de frivillige også haft 
travlt med at gøre alt det sidste klar til 
åbningen, og inden snoren blev klippet af 
generalsekretær Frede Ruby Østergård, 
gik flere af de frivillige rundt med små 
prismærker og snakkede sammen om, 
hvilken værdi brændekurven, stolen, 
lampen, karlekammerskabet og alt det 
andet nu er værd. Det skal ikke sælges for 

billigt, men det er også vigtigt, at nogen har 
lyst til at købe.

Heldigvis havde mange lyst til at købe de 
mange fine varer, og kasseapparatet ringede 
indtil butikken lukkede klokken 14. På det 
tidspunkt var der solgt for i alt 10.131 kroner. 
Det var en rigtig god begyndelse. 

Med butikken i Skovby er Promissio 
nu oppe på ni genbrugsbutikker. Syv af 
dem deles med andre organisationer, 
mens butikkerne i Brøndby og Skovby 
er Promissios egne.



Et kursus for evangelister og præster bidrog til, at folk kom tilbage i 
Den Lutherske Kirkes menigheder i Liberia, og kurset gav også viden og 
værktøjer, som deltagerne har gavn af i andre dele af kirkens arbejde.

Af Simon S. Kristensen, koordinator for international mission, og Rikke Thomassen, journalist

EN SÆRLIG INDSATS 
BIDRAGER TIL AT 
FÅ FOLK TILBAGE I 
KIRKERNE I LIBERIA

Hvordan får vi folk tilbage i kirkerne i 
Liberia? Det var det store spørgsmål, efter 
at coronavirus lukkede mange af landets 
aktiviteter – og dermed også kirkerne – ned. 
For da Liberia langsomt åbnede op igen, 
kom folk ikke tilbage i kirkerne i samme 
omfang som før pandemien.

Ud over at liberianerne dermed gik glip 

af forkyndelse og det kristne fællesskab, 
pressede det også økonomien i Den 
Lutherske Kirkes menigheder, fordi en stor 
del af indtægterne kommer fra indsamling i 
forbindelse med gudstjenesterne. 

Præster, evangelister og andre ansatte får 
i forvejen ikke nogen høj løn, og situationen 
var fortvivlende for både de ansatte og Den 

Lutherske Kirke som helhed.
Derfor ønskede kirken at gøre en særlig 

indsats for at få folk tilbage i menighederne, 
og i foråret 2021 støttede Promissio et 
tredages kursus for evangelister og præster 
fra Monrovia Provsti (hovedstaden) og syv 
pastorater rundt i landet. Efter kurset blev 
der inviteret til en møderække i hvert af de 
syv pastorater tre aftener i træk.

Fornyet liv i kirkerne
Denne indsats gav fornyet liv i kirkerne. 
Møderne tiltrak folk, og der kom flere og 
flere fra aften til aften. Det var der dog flere 
grunde til, fortæller Richard Younge, der er 
fungerende leder af Den Lutherske Kirkes 
afdeling for mission, evangelisation og 
diakoni.

»For det første: Efter hver mødeaften var 
kirkens vækkelsesteam ude i samfundet 
for at skabe opmærksomhed om møderne, 
og de inviterede til de kommende aftener. 
For det andet begyndte de fleste af 
vækkelsesmøderne normalt på torsdage, 
hvilket er midt i ugen, hvor de fleste 
mennesker i bysamfundene har travlt 
med deres arbejde og forretning. Flere 

Evangelister og præster fra Den Lutherske Kirke deltog i et tredages kursus, hvor de blandt andet 
fik viden om forskellige måder at evangelisere på. Efterfølgende blev der inviteret til lokale møde-
rækker, som skulle få folk tilbage i kirkerne i Liberia. 
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mennesker deltog derfor i slutningen af 
ugen, hvor de har fri,« forklarer Richard 
Younge, som erfarer, at den nye viden, de 
har fået om evangelisation, bliver brugt.

»De kan bruge den viden, de har fået 
om forskellige måder at evangelisere på, 
og de arbejder nu videre med fokus på det, 
vi kalder ”invitation” og ”tilstedeværelse”. 
Disse to metoder hjælper faktisk med at 
tilskynde de fleste af vores medlemmer til 
at deltage i gudstjenester og kirkerelaterede 
aktiviteter,« fortæller Richard, som blandt 
andre har talt med Pastor Kpadebah fra St. 
Emmanuel Pastorat. 

»Pastor Kpadebah fortæller, at der 
kommer flere til gudstjenesterne. Blandt 
andet er der kommet tre unge mænd, 
som er blevet lutherske i forbindelse med 
vækkelsesmøderne. De er nu engageret i 
musikken, og mange andre, som har holdt 
sig væk fra kirken, er nu også begyndt at 
tage del i kirkens aktiviteter,« fortæller 
Richard.

Bruger ny viden om evangelisation
Ud over at der kom folk tilbage i kirkerne, 
oplever kursusdeltagerne også, at de har 
fået ny viden og nye arbejdsmetoder, som 
har stor betydning for den måde, de kan 
udføre deres arbejde på.

De tilbagemeldinger Richard Younge 
efterfølgende har fået, viser også, at de har 
formået at implementere den nye viden 
i deres arbejde. Blandt andet har han 

fået feedback fra en evangelist fra Good 
Hope Pastorat, Togbah, som fortæller, at 
han på kurset har lært, hvordan han kan 
administrere opgaver i pastoratet i fravær af 
præsten.

»De fleste evangelister kan nu forberede 
deres egne prædikener i modsætning til 
tidligere, hvor de måtte vente på præsterne 
eller ordinerede diakoner for at hjælpe 
dem med at forberede deres prædikener,« 
forklarer Richard. 

Han har også fået feedback fra evangelist 
Sampson S. Onnoh fra Trinity Pastorat, som 
var meget begejstret for den læring, han fik 

I St. Emmanuel Pastorat er folk nu begyndt at tage del i kirkens aktiviteter igen.

FAKTA OM 
PROJEKTET
Promissio har ydet økonomisk støtte 
til aktiviteter, som skal bidrage til at 
øge antallet af kirkegængere i Den 
Lutherske Kirke i Liberia. 

Evangelister, præster og et 
menighedsrådsmedlem fra Monrovia 
provsti (hovedstaden) og syv 
pastorater rundt i landet har været 
på et tre-dages kursus, hvor de blandt 
andet har lært om evangelisation 
og om måder at tilrettelægge deres 
arbejde på. 

Efter dette kurset har der i hvert af 
de syv pastorater været inviteret til 
vækkelsesmøder tre aftener i træk.

Efter kurset stillede deltagere og undervisere op til fællesfoto sammen med Naomi Ford-Wilson 
(nummer to fra venstre i næst-forreste række), generalsekretær i Den Lutherske Kirke.

med fra kurset. 
»Den viden, han fik på kurset, har givet 

ham en ny dynamik i at gennemføre 
bibelstudier, søndagsskole og endda dåbs- 
og konfirmandundervisning,« fortæller 
Richard. 

Pastor Colley fra Trinity Pastorat har 
også udtrykt stor tilfredshed med den nye 
viden og de nye arbejdsmetoder, pastoratets 
evangelister har fået i forhold til at kunne 
gennemføre bibelstudie og andet, og han 
anbefaler at udbrede kurset til andre 
evangelister i Den Lutherske Kirke.  



Evangeliet er på vej ud over stepperne i Bale i Etiopien, men det møder 
også modstand. Outreachet i Dawe Serar har været udsat for både hær-
værk og tyveri, og ligesom mange andre steder har de behov for hjælp 
udefra. 

Af Lotte Carlsen, missionær i Etiopien

»VI SKAMMER OS IKKE 
VED AT SPØRGE JER OM 
HJÆLP, FOR VI KAN IKKE 
KLARE OS SELV«

I begyndelsen af juni 2021 besøgte Lotte og Bjarne Carlsen syv af Mekane Yesus-kirkens fællesskaber i 
Øst Bale Provsti sammen med Yared Tesfaye, provsti-leder, og Endalu Lamesa, evangelist og medlem 
af provsti-komiteen. Fra venstre er det Bjarne og Lotte Carlsen, Yared Tesfaye og Endalu Lamessa.

Dawe Serar ligger 17 km fra grænsen til 
Somali-regionen i Etiopien, og det var et 
af de steder, vi besøgte, da Bjarne og jeg i 
juni 2021 var på tur rundt i Øst Bale Provsti 
sammen med Yared Tesfaye, provsti-leder, 

og Endalu Lamesa, evangelist og medlem af 
provsti-komiteen. 

Øst Bale Provsti strækker sig over et 
område på størrelse med Danmark, men 
vejene er så elendige, at det mere føles 

som et område på størrelse med Kina. 
Vi humpede og bumpede 675 km rundt i 
området og besøgte fire menigheder og tre 
outreaches (prædikesteder) på mindre end 
fire døgn. 

Det var hårdt, men for os var 
velsignelserne ved turen langt større end 
udfordringerne. Vi havde et fantastisk 
fællesskab på turen, og vi blev meget 
klogere på, hvor vi er havnet. Det er meget 
overvældende og vanvittigt spændende at 
få lov at være en del af.

Mangler vand og strøm
Hos de i alt syv Mekane Yesus-fællesskaber, 
vi besøgte på turen, spurgte vi alle steder 
om deres historie, deres velsignelser og 
deres udfordringer, og vi må sige, at der var 
meget at lytte til. Der er mange forfølgelser, 
god vækst på vej, mange udfordringer og et 
kæmpestort arbejde at gøre alle steder! 

Særligt gjorde vores oplevelser i Dawe 
Serar et stort indtryk på os. Dawe Serar er 

Dawe Serar



Kirkebygningen i Dawe Serar har været udsat for både hærværk og tyveri. De ønsker at bygge et hegn rundt om grunden, 
men mangler penge til at købe de sidste bølgebliksplader.

                                                                       06  I  07

i høj grad ”udkantsetiopien”. Der er meget 
varmt, tørt og støvet. Nogle genkender 
måske navnet, da Promissio i samarbejde 
med Mekane Yesus-kirken har haft 
nødhjælps- og udviklingsprojekter på stedet 
de seneste år. Der er ikke ført vand ud til 
byen, og der er først lige kommet strøm, 
men da der ikke er kommet strømmålere 
endnu, kan ingen endnu benytte sig af 
strømmen.

Huset blev stenet, når de samledes
Vi mødtes ved rådhuset med Berhanu, 
et af medlemmerne af outreachet i 
Dawe Serar. Han satte sig i bilen og 
viste os ud til kirkegrunden. Her gik 
vi ind i kirkebygningen, som er bygget 
af bølgebliksplader. Der er intet gulv i 
kirken, ingen vinduer, ingen strøm, kun 
nogle meget primitive bænke og en lille 
prædikestol.

Evangelist Gemechu stødte til sammen 
med ældsterådets sekretær, Negasa, og et 
par stykker flere, og vi spurgte til deres 
historie. En af dem fortalte: 

»Vi begyndte for tre år siden i et privat 
hus, men huset blev stenet, hver gang vi 
samledes der. Derfor bad vi myndighederne 
om et stykke jord, og det fik vi, fordi vi 
kommer fra Mekane Yesus-kirken, som 

hjælper folk i området. Vi samledes i 
begyndelsen på grunden uden en bygning.«. 

Nu står der en kirkebygning, og de 
er også begyndt at hegne grunden ind, 
men mangler penge til at købe de sidste 
bølgebliksplader til hegn. 

Hærværk mod kirkebygningen
Han fortalte videre om nogle af de store 
problemer, de har oplevet:

»Først fik vi stjålet 17 bænke i kirken. 
Næste gang blev vores tæpper og gardiner i 
kirken brændt af. Sidste gang forsøgte de at 
sætte ild på selve kirkebygningen, men vi fik 
heldigvis slukket ilden i tide. Vi var trætte 
og græd. Brandstifterne blev arresteret, og 
vi fik ansat en vagt for at hindre flere af 
denne slags ting. Men da vi ikke har råd til 
at betale en ordentlig løn, og da arbejdet 
kan være farefuldt, rejste vagten herfra 
efter få måneder.«

Herefter tog den frivillige evangelist, 
Gemechu, over:

»Vi skammer os ikke ved at spørge jer 
om hjælp, for vi kan ikke klare os selv. Tak 
fordi I kommer og ser til os og ikke kun til 
projekterne i byen! Jeg vil gerne henvise til 
salme 84, vers 11, hvor der står: ”En dag i dine 
forgårde er bedre end tusind, jeg selv har 
valgt.” Denne dag er i dag, fordi I kom!«

Uendelige behov i Bale
Og der fik jeg en klump i halsen. For hvis 
det er så vigtigt, at vi kommer, så er vores 
ansvar meget stort.

Det gør os ydmyge og samtidig ufatteligt 
taknemmelige over at være sat i den 
tjeneste, vi er sat i. 

Vi er stadig ikke sikre på, præcis hvordan 
vi bedst skal tjene i kirkens arbejde, for først 
nu er vi færdige med byggeriet af Mana 
Galataa, og i skrivende stund er det kun 
en måned siden, vi sendte EDT-holdet til 
Danmark. Men nu ved vi meget mere om 
området og ser, at behovene er uendelige.

I det mindste kan vi stå sammen med 
kirkelederne i Bale og lytte til dem – og det 
er en stor velsignelse for os, at evangeliet er 
på vej ud over stepperne i Bale.  

Støt Lotte og Bjarnes arbejde
•   Støt via MobilePay til 395001. Skriv 

Carlsen + CPR-nummer, hvis du 
ønsker fradrag.

•   Støt via kreditkort på  
promissio.dk/carlsen.

•   Støt via banken til konto.  
2207 0062262753.



UDSATTE BØRN KOM PÅ LIVSNØDVENDIG 
LEJR

Den 5.-7. maj afholdt Den Lutherske Kirke i Liberia lejr for 
90 OVC-børn, som har hiv/aids helt inde på livet. OVC står 
for Orphans and Vulnerable Children. Missionær Elisabeth 
Poulsen deltog på lejren.

»Lejren er en fantastisk mulighed for de unge for at møde 
andre unge med samme udfordring som dem selv og se og 
opleve, at de ikke er alene,« fortæller Elisabeth Poulsen. 

»På lejren oplever de en massiv omsorg og masser af mad, 
og det er ting, de ikke får til dagligt derhjemme. De får også 
samtaler, undervisning og tid til hygge og leg.«

Stemningen på lejren er glad og fri, og lejren giver børnene 
et pusterum fra en ofte trængt og problematisk hverdag. Det 
gør stort indtryk på Elisabeth Poulsen.

»Jeg får mange gode snakke, lærer nye ting og ser, at 
OVC-arbejdet er af en så stor betydning – ja, jeg vil kalde det 
et livsnødvendigt arbejde. For mig er det en oplevelse hver 
gang at være på lejren og se, hvor godt det fungerer imellem 
børnene, de unge og de voksne.«

Du kan læse mere om og støtte arbejdet med OVC-børnene 
på promissio.dk/skolegang.

TO CCT’ERE ER KLAR TIL AFREJSE

Efter halvandet år, hvor vi har været nødt til at finde 
alternativer til vores sædvanlige rejsetilbud til unge, glæder 
vi os over igen at kunne udsende to Christian Cultural 
Travellers (CCT) til Addis Ababa, Etiopien. Christina Rønne 
Sørensen og Sara Vogt Hansen, begge 21 år, skal som CCT’ere 
dette efterår være engelsktutorer på blandt andet Deborah 
Center for rehabilitering af tidligere prostituerede.

Missionær Berit Østby står klar til at tage imod dem, når 
de ankommer i midten af september, og hun vil være deres 
kontaktperson de tre måneder, de er i Addis Ababa. Christina 
Rønne Sørensen og Sara Vogt Hansen vil i det første 
kvartal af 2022 rejse rundt og fortælle om deres oplevelser i 
missionshuse, kirker og andre fællesskaber i Danmark.

DANSK BEVILLING TIL HIV/AIDS-
INDSATSEN I LIBERIA

Den Lutherske Kirke i Liberia har siden 2001 gjort en 
indsats for at hjælpe hiv/aids-smittede og deres familier. 
Promissio har de senere år arbejdet med på denne opgave, 
som har til formål at ændre samfundets stigmatiserende 
syn på hiv/aids-smittede. Endnu et projekt i denne indsats 
har netop modtaget bevilling fra Center for Kirkeligt 
Udviklingssamarbejde. Den Lutherske Kirke i Liberia har 
således ved Promissios hjælp fået 80.000 USD til rådighed, 
som skal højne menighedernes kapacitet i hiv/aids-arbejdet 
og styrke økonomien i 40 spare/låne-grupper for udsatte 
piger og kvinder. 

TEOLOG SØGES TIL UNDERVISNING
PÅ PRÆSTESEMINARIUM 
I ETIOPIEN

Promissio søger en cand.theol. med passion for 
undervisning og lyst til tværkulturelt samarbejde 
til uddannelse af kommende præster i en af de 
hurtigst voksende kirker i verden.

Ansøgningsfrist: 10. september 2021
Tiltrædelse: I 2022 efter aftale

Se mere på 
job.promissio.dk



CORONASITUATIONEN I ETIOPIEN OG 
LIBERIA

Coronapandemiens tredje bølge er nået til det afrikanske 
kontinent, og det mærkes både i Etiopien og Liberia. Dog er 
der stor forskel på, hvordan pandemien opleves i de to lande.

I Etiopien melder alle tre missionærer om rolige forhold. 
Myndighederne mistænker delta-varianten for at skabe 
denne tredje bølge efter måneder med nedadgående 
smittetal og døde. I Etiopien bliver der dagligt testet ca. 5000 
personer ud af en befolkning på 110 mio., så alle opgørelser er 
behæftet med en vis usikkerhed. Det er påkrævet at gå med 
mundbind, men reglen håndhæves kun i storbyen, og ude på 
landet ser hverdagen ud, som den altid har gjort. 

Bjarne Carlsen hører ikke om corona-indlagte på 
hospitalet, hvor han arbejder, og ingen af missionærerne 
er i skrivende stund bekendte med nogen smittede. Det 
betyder også, at missionærerne i det daglige ikke er berørt 
af pandemien, udover at de tager deres forholdsregler i det 
offentlige rum. 

Lotte og Bjarne Carlsen er færdigvaccinerede og Berit 
Østby havde corona i april måned, hvorfor hun nu betragtes 
som immun.

I Liberia har myndighederne taget andre og drastiske 
metoder i brug. Som reaktion på stigende smittetal i juni 
måned blev der indført sanktioner, hvis man blev pågrebet 
uden mundbind i offentligheden. Det kan fortsat give både 
fængsel og en bødestraf på 2000 USD. Missionær Elisabeth 
Poulsen beretter om en skrøbelig samfundssituation:

»Generelt kan vi sige, at Liberia, der i første omgang er 
presset på økonomi og drift, er ekstra presset i disse tider af 
corona. Folk er sultne og kæmper hver dag med at få mad 
i munden. Mange har mistet deres arbejde, og mange flere 
børn går ikke i skole nu, da deres forældre ikke har råd til at 
betale skolepenge.«

I kirkens skolesystem var medarbejderne hjemsendte i juli 
måned for at forhindre smitte, men som følge af faldende 
smittetal afvikler Den Lutherske Kirke nu igen gudstjenester 
som sædvanligt.

»For mit vedkommende påvirker coronasituationen mit 
arbejde således, at planlægning og udførelse af aktiviteter 
må rykkes frem og tilbage, og mange ting har vi ikke haft 
mulighed for at udføre, da corona har sat en stopper for 
rejseaktiviteter til de forskellige byer,« fortæller Elisabeth 
Poulsen, som også er færdigvaccineret.

DER ER STADIG PLADS PÅ GDT22

I Promissio er det tiden for genopstartede aktiviteter efter 
en dvaletid under coronapandemien. Det betyder, at også 
bibelskolen Global Discipleship Training afvikles under 
normale forhold igen til januar 2022. Bibelskolen byder på 
10 uger i Danmark på Børkop Højskole og 12 uger i Etiopien 
på vores nybyggede ressourcecenter, Mana Galataa. Der er 
stadig ledige pladser.

Læs mere på www.globalDT.dk.

FINN RØNNE KUNNE ENDNU EN GANG 
UNDERVISE PÅ EGST

Selvom restriktioner længe gjorde det usikkert, hvorvidt 
det kunne lade sig gøre, lykkedes det professor Finn Aasebø 
Rønne at gennemføre sin undervisning på Ethiopian 
Graduate School of Theology (EGST) i Addis Ababa i maj/
juni. Finn Rønne har i en årrække undervist i kirkehistorisk 
metodelære på netop EGST, og igen i år kunne det lade sig 
gøre at gennemføre hele undervisningen fysisk i Addis 
Ababa.

Finn Rønnes engagement som korttidsmissionær kan lade 
sig gøre takket være et godt samarbejde med Dansk Bibel-
Institut i København, hvor Finn Rønne til dagligt underviser.

Foto: Daniel Hertz.

                                                                       08  I  09



Frede Ruby Østergård gør klar til at sætte løbet i gang for cykelrytterne. Takket være deres indsats 
er budskabet om Promissios arbejde nået ud til endnu flere danskere.

Cykelrytterne tilbagelagde 92 kilometer og samlede 59.500 kroner 
ind. Men resultatet på bundlinjen er langt fra det eneste, der motiverer 
generalsekretæren til at arrangere cykelsponsorløb.

Af Line Reckweg Nissen, markedsførings- og sekretariatskoordinator

SPONSORLØBET HANDLER 
OM MERE END PENGE

Vejret var godt, stemningen var munter, og 
tempoet var højt, da tilskuere, cykelryttere 
og medarbejdere mødtes til cykelsponsorløb 
i Herning fredag den 18. juni. Bag 
skærmene hjemme i stuerne sad folk også 
og fulgte med, da hele herligheden blev 
livetransmitteret på YouTube.

Målet for de tre cykelhold var simpelt: 
Find så mange sponsorer som muligt, og 
cykl så langt, I kan, på et kvarter. Og det 
gjorde de. Cykelrytterne tilbagelagde til 
sammen 92 kilometer og samlede 59.500 
kroner ind. Det var et flot resultat, men 
samtidig også kun lidt over halvdelen af, 
hvad der blev samlet ind sidste år.

»Igen i år var det et dejligt sponsorløb. 
Vi kunne godt mærke, at Danmark var 
åbnet mere op, og at folk havde flere 
ting i kalenderen, end de havde sidste 
år. Men over 59.000 kroner indsamlet er 
godkendt, og vi er taknemmelige for hver en 
krone,« siger generalsekretær Frede Ruby 
Østergård.

Mange nye givere
Resultatet på bundlinjen er dog langt 
fra det eneste, der motiverer Frede Ruby 
Østergård til at arrangere cykelsponsorløb.

»For os handler sponsorløbet om mere 
end penge. Sponsorløbet er en glimrende 

anledning til at engagere vores bagland 
og få udbredt budskabet om, hvad vi 
laver, til folk, der endnu ikke kender 
os. Og det lykkes virkelig. Vi kan se, at 
omtrent halvdelen af alle, der sponsorerer 
sponsorløbet, er nye givere, og mange 
kender vi ikke i forvejen,« siger Frede Ruby 
Østergård.

Frede Ruby Østergård er også en af dem, 
der har grebet muligheden for at arrangere 
et lokalt løb. Venner og familie har støttet, 
at han hver dag i hele juni har gået 10.000 
skridt.

Med sponsoraterne fra de lokale løb 
ender det samlede resultat på næsten 71.000 
kroner.  

Kør dit eget lokale løb 
Du kan stadig arrangere dit eget lille 
sponsorløb hjemme rundt om huset 
eller op og ned ad villavejen alene 
eller sammen med dit fællesskab. 
Spørg naboer, bedsteforældre, onkler 
og venner, om de vil støtte, tag nogle 
billeder undervejs, og send resultatet 
til Promissio. Vi vil glæde os til at dele 
billeder fra sponsorløb rundt i hele 
Danmark på Facebook.
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Promissio er berørt af konflikten i Tigray-regionen på et menneskeligt 
plan, men Promissios arbejde er ikke berørt af konflikten, ligesom 
missionærerne i Etiopien heller ikke mærker den direkte i deres hverdag.

Af Frede Ruby Østergård, generalsekretær i Promissio

KONFLIKTEN I TIGRAY 
PÅVIRKER IKKE PROMISSIOS 
ARBEJDE

Efter otte måneders kampe blev der i 
slutningen af juni 2021 erklæret våbenhvile i 
Tigray-regionen i Etiopien, men våbenhvilen 
er siden blevet brudt igen. 

I Promissio følger vi konflikten, og vi er 
berørt af den på et menneskeligt plan. Vores 
arbejde i Etiopien er dog ikke i skrivende 
stund påvirket af konflikten, og vores 
missionærer i landet føler sig helt trygge.

Lotte og Bjarne Carlsen fortæller:
»Vi mærker intet til konflikten. Den 

foregår to dagsrejser fra Robe, hvor vi bor, 
og det svarer til, at man i Danmark ville 
være optaget af, om en krig i Syditalien ville 
påvirke Danmark. Det har også betydning, 
at Etiopien er en føderal republik med 
selvstyre i de enkelte delstater, og det 
betyder, at tingene, groft set, virker lidt 
mere uvedkommende, når man bor langt 
fra det konfliktramte område.«

Berit Østby og Mehret-Ab Bereke 
Beraki mærker heller ikke nogen direkte 
påvirkning af deres arbejde i hovedstaden 
Addis Ababa. De fortæller: 

»Livet i storbyen går foreløbigt som 
normalt. Vi kan færdes, som vi vil, og vi 
kan gå på arbejde uden hindringer. Vi 
mærker dog, at alle er optaget af krigen, og 
de forskellige religiøse samfund opfordrer 
til bøn for landet. Det er mange meninger 
om, hvad der sker, og der er ingen tvivl om, 
at konflikten er meget kompliceret og ikke 
let for udenforstående at forstå. Vi vil gerne 
opfordre til at bede om visdom for lederne 
og de involverede parter og for varig fred i 
landet.«  

Kort om konflikten
Spændingerne mellem Etiopiens regering 
og Tigray-regionen har rødder tilbage 
i tiden, og den nuværende konflikt 
mellem dem brød ud i efteråret 2020, 
hvor Etiopiens præsident udskød valget 
i landet på grund af situationen med 
coronavirus. Tigray-regionen holdt dog 
fast i at gennemføre valget, hvorefter 
premierminister Ahmed erklærede 
resultatet som ugyldigt. Det førte til, 
at det regionale parti, Tigray People’s 

Liberation Front (TPLF) ophørte med 
at anerkende den etiopiske regering, 
og den etiopiske regering ophørte med 
at anerkende TPLF. Natten til den 4. 
november 2020 brød spændingerne 
mellem de to parter ud i vold.

Siden er flere hundredetusinde blevet 
drevet på flugt, og der er meldinger 
om krigsforbrydelser fra begge sider, 
ligesom Tigray-regionen står over for stor 
fødevaremangel og truende hungersnød.

Tigray-regionen

Addis Ababa

Robe



Da Covid-19 kom til Etiopien og 
myndighederne gav retningslinjer for, hvor 
mange man kunne samles, var der flere, som 
holdt sig hjemme, fordi de var bange. 

Det fik også betydning for Djamo-
outreachet i Addis Ababa i Etiopien, og 
her mærker de stadig, at alt endnu ikke er 
normalt. 

For outreachet Djamo var det en svær periode med coronanedlukning, 
og særligt har de mærket det økonomisk. Men evangelist 
Gezahegn Desalegn oplever også, at der har været noget godt ved 
coronanedlukningen.

Af Berit Østby, missionær i Etiopien

Bearbejdet af Rikke Thomassen, journalist

»FOLK ER MERE 
FOKUSEREDE OG SULTNE 
EFTER GUDS ORD NU«

Ud over at være evangelist er Gezahegn Desalegn i gang med en bachelorgrad i teologi ved Akaki 
Theological College. Han har allerede en bachelorgrad, som han fik gratis adgang til at læse gennem 
en babtistkirke, men han ønskede at studere på Mekane Yesus-kirkens eget studiested. Fordi det er dyrt 
med offentlig transport til studiestedet, går han de cirka syv kilometer frem og tilbage.

Outreachet har 80 medlemmer, men for 
tiden kommer der kun 50-60 personer til 
møderne, fortæller evangelist Gezahegn 
Desalegn, der har været evangelist i otte år 
og de seneste fem år i Djamo. 

Så vidt han ved, har ingen af outreachets 
medlemmer været syge med Covid-19, men 
frygten var stærk i begyndelsen, og de fleste 

holdt sig hjemme.
Derfor begyndte Gezahegn og de frivillige 

medarbejdere i outreachet at ringe rundt til 
medlemmerne for at dele dagens ord med 
dem og bede sammen, og da restriktionerne 
blev lempet, besøgte de også folk i deres 
hjem, hvor de kunne bede for dem.

Gennem det hele var der en kerne af 
medlemmerne, som ikke lod sig stoppe, og 
som kom til flere af gudstjenesterne.

»Hvis vi skal dø af corona, kan vi lige 
så godt dø her i kirken,« sagde nogle af 
outreachets medlemmer, og evangelist 
Gezahegn fortæller også, at deres 
kirkebygning ikke har været lukket en 
eneste dag, siden corona kom til landet.

En bydel med åndelig krigsførelse
Mange familier holdt også deres børn 
hjemme, og først for nyligt er de begyndt at 
komme tilbage. 

Djamo  outreach var med i den første 
omgang af projektet ”Jesus til nye 
bydele”. Outreachet opfylder nu 
Mekane Yesus-kirkens kriterier for 
at blive en menighed, som blandt 
andet indebærer, at de skal være mere 
end 50 medlemmer og klare sig selv 
økonomisk.
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Til venstre sidder Nahum, som med glæde husker bestyrelsesmedlem Kurt Rønne og hans familie fra deres missionærtid i Etiopien.

Netop arbejdet med forkyndelse for børn 
er særligt for Djamo-outreachet, og normalt 
kommer der over 30 børn hver søndag. De 
deles ind i grupper efter alder og får grundig 
undervisning i bibelhistorien. Underviserne 
bruger bærbar PC og viser film om personer 
fra Bibelen: Moses, David og andre. Der er 
også forældre fra andre menigheder, som 
foretrækker at sende deres børn til Djamo, 
fordi de har så gode oplæg til børnene dér, 
ligesom også muslimske familier sender 
deres børn hen til undervisningen. 

Djamo outreach ligger i en bydel i den 
sydvestlige del af Addis Ababa, hvor de 
fleste er muslimer, og om området fortæller 
Gezahegn:

»Her er khat (et rusmiddel, der kan ryges 
eller bruges i te, red.) på hvert gadehjørne, og 
lige ved indgangen til vores mødested ligger 

en af disse shops. Jeg tror, det må være 
den bydel i Addis, hvor der er mest åndelig 
krigførelse, for vores fjende, Djævelen, 
ønsker ikke, at mennesker skal sættes fri.«

Corona udforder økonomien
En af de største udfordringer i coronatiden 
var, at folk holdt sig hjemme og dermed 
heller ikke gav tiende og offergaver til 
outreachet.

»Da folk forsvandt, forsvandt pengene 
også,« siger Gezahegn. 

Det har gjort, at planerne om deres 
egen kirkebygning blev udsat. Outreachet 
bruger indtil videre en kælderetage i et 
forretningsbyggeri som kirke. For tiden 
betaler de lidt mere end 2.100 danske kroner 
om måneden i husleje, men Gezahegn 
synes, at det er svært at bede folk om at give 

penge, når han ved, at mange har haft det 
utroligt hårdt økonomisk efter corona. 

Faktisk lykkedes det Gezahegn i 
coronatiden at få nogle af de rigere 
medlemmer til at hjælpe med at betale 
huslejen for nogle af dem, som havde det 
sværest økonomisk. 

Men selvom outreachet har oplevet 
udfordringer oplever Gezahegn 
også, at noget har været godt ved 
coronanedlukningen.

»Folk er mere fokuserede og sultne efter 
Guds ord nu, efter corona, og faktisk har 
pandemien bragt folk tættere på Gud. En 
af de gode ting ved corona var, at folk var 
hjemme fra arbejdet og dermed havde mere 
tid til bøn,« siger Gezahegn.  

VI MØDER SØSTRE OG BRØDRE OVERALT
Af Berit Østby, missionær i Etiopien

Mens jeg sidder og taler med evangelist 
Gezahegn Desalegn, kommer en ung mand, 
som er medlem af outreachet, ind og sætter 
sig på en stol og lukker øjenene i bøn, inden 
han begynder at tale med os. 

Han præsenterer sig som Nahum, og det 
viser sig, at han kender en af Promissios 
tidligere missionær-familier, Katrine og 

Kurt Rønne. 
Nahums familie kommer fra Arsi Neghelli 

i syd, og hans far gav i sin tid et stykke land 
til en kirkebygning, hvor Kurt Rønne kom 
fra Hawassa og arbejdede på byggeriet. 
Sådan lærte Nahum også børnene til 
familien Rønne at kende, og hans ansigt 
lyser op, da han hører, at Kurt nu er med i 

Promissios bestyrelse, og at jeg skriver til 
Promissios blad.

For mig blev det en utrolig fin bekræftelse 
af, at vi som Guds familie møder søstre og 
brødre, uanset hvor i verden vi færdes, og 
at frugterne af det, vi arbejder med, er Guds 
arbejde og ikke vores eget.  



DUF-STØTTE SENDER SY-GLADE PIGER TIL 
ETIOPIEN

PromissioYouth-initiativet ”Sy en forskel” har netop 
modtaget en bevillig fra Dansk Ungdoms Fællesråd, som gør 
det muligt for initiativets ledergruppe at rejse til Etiopien og 
besøge Deborah Centret. 

”Sy en forskel” blev startet af to deltagere fra Global 
Discipleship Training, som ønskede at bruge deres kreativitet 
til at støtte Promissios arbejde. I dag er det blevet til en 
gruppe kreative unge mennesker, der indtil videre har 
mødtes fem gange for at sy forskellige ting til Promissio og 
Promissios genbrugsbutikker.

Med bevillingen fra DUF kan lederteamet møde pigerne 
på Deborah Center i Addis Ababa som første led i at få et 
samarbejde op at stå, så de kreative piger i Danmark og 
Etiopien kan få noget ud af hinanden.

TAK FOR GAVER

Tak for gaver til Promissios arbejde på i alt 1.261.091 kroner 
i andet kvartal i 2021. Der blev i perioden samlet 259.909 
kroner mindre ind end forventet. 

I 2021 har Promissio brug for i alt 5.974.000.

MEDARBEJDERSAMLING PÅ MANA 
GALATAA

Siden medarbejdersamlingen i Danmark i januar 2020 
har det været Promissios ønske hvert år at samle alle 
medarbejdere fra både ind- og udland til fælles samling og 
retræte i Danmark i kombination med en møderejse for 
missionærerne. Det kunne på grund af corona ikke lade 
sig gøre i januar, men det er nu blevet muligt at mødes i 
september. Denne gang bliver samlingen på utraditionel vis 
afholdt på det nybyggede ressourcecenter, Mana Galataa, i 
Robe, Etiopien, så alle medarbejdere får en anledning til at se 
stedet.

Medarbejdersamlingen har til formål at skabe et forum 
til drøftelse af emner, som vedrører alle medarbejdere, og 
til at styrke de kollegiale bånd på tværs af kontinenter. 
Møderejsedelen af samlingen vil blive forsøgt afholdt på et 
senere tidspunkt.

ÅRSMØDE DEN 9. OKTOBER 

I stil med sidste år afholder vi endnu en gang 
årsmøde i efteråret, nærmere bestemt den 9. oktober. 
Generalforsamlingen blev afholdt online den 20. april, og 
dagen er derfor uden beretninger, gennemgang af økonomi 
og valg til bestyrelsen. 

På dagen sætter vi fokus på, hvordan vi får mission til 
at fylde blandt troens folk i dag. Vi arbejder på at afholde 
en paneldebat, hvor repræsentanter fra det danske 
kirkelandskab kan drøfte spørgsmålet. Derudover vil der 
være bibelrefleksion, indslag fra Promissios arbejde og hilsen 
fra missionærerne.

Læs mere og tilmeld dig på promissio.dk/aarsmoede.

ENDELIG BLIVER DER TSELOT IGEN

Sidste gang en gruppe unge rejste ud på vores ungdomsrejse, 
Tselot, skrev vi 2018 i kalenderen. Nu kan vi endelig fortælle, 
at der næste gang kommer til at stå 2022. Fra den 20.-31. 
januar 2022 inviterer vi til 12 dages ungdomsrejse i Etiopien, 
som kommer til at byde på kirkebesøg, lovsang, eksotisk mad, 
afslapning, sjov, fællesskab og højt humør. Rejsegruppen 
kommer til at bo på vores nybyggede ressourcecenter, 
Mana Galataa, i Robe, hvorfra missionærer Lotte og Bjarne 
Carlsen vil lede rejsen. Med som medhjælpende rejseledere 
er også Promissios ungdomsnetværker, Marcus Taulborg, og 
tidligere CCT’er Kristoffer Sander Andersen. 

Du kan læse meget mere om rejsen på promissio.dk/rejse.
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Vi er alle en del af det samme legeme, selvom vi har forskellige vilkår og 
opgaver. Det blev tydeligt for Nicolai Techow, da han i foråret var i Etiopien 
for at undervise deltagerne på Ethiopian Discipleship Training.

Af Nicolai Techow, adjunkt ved Dansk Bibel-Institut og gæsteunderviser på Ethiopian Discipleship Training i foråret 2021

SAMHØRIGHEDEN MED 
ANDRE KRISTNE BLEV 
TYDELIGERE

Der er forskel på at vide noget og erfare det. 
Det ved jeg jo godt. Men alligevel blev jeg 
overrasket over, hvor stort et indtryk det 
gjorde på mig, da jeg var ti dage i Etiopien 
i foråret for at undervise på Ethiopian 
Discipleship Training og samtidig fik 
mulighed for at opleve lidt af landet og 
kulturen. 

Noget helt andet i virkeligheden
Selvom jeg havde et godt indtryk af landet 
på forhånd, var det alligevel noget helt 
andet at være der selv. At lande med en 
flyver uden for Robe på det, der i mine 
øjne var en åben mark, hvor hovedvejen til 
lufthavnen var en grusvej. At køre derfra 
og dreje til højre, og så lige pludselig være i 
den verden, jeg har set på billeder, men hvor 
det alligevel er overvældende, når jeg kan 
lugte det hele og se antallet af æsler, muldyr 
og løse hunde sammen med mudder og 
enorme bunker af affald. Og se de mange 
blikskure på række, som er beboelse for 
masser af mennesker, og som mest af alt 
mindede mig om billeder fra flygtningelejre.

For mig blev det en tydelig påmindelse 
om en samhørighed med en masse 
brødre og søstre, som har en helt anden 
virkelighed, end jeg har.

Vi kan støtte og opmuntre
Det gælder også samhørigheden med 
missionærerne, som alle gjorde et stort 
indtryk på mig. 

Jeg har altid tænkt på missionærer som 
en helt særlig type mennesker, der har et 

helt særligt kald, og at opleve det, de står i, 
og det arbejde, de gør dernede, gjorde kun 
min betagelse endnu større. Det gælder 
både Lotte og Bjarne Carlsen, som jeg havde 
tæt kontakt med på Mana Galataa, men 
også Berit Østby og Mehret-Ab Bereke 
Beraki, som jeg mødte i Addis Ababa. Jeg er 
fuld af beundring for deres arbejde, og mit 
besøg har givet mig lyst til at være en del af 
det.

Men jeg kan ikke selv sådan noget, og jeg 
ved også, at det ikke er det, jeg skal. Langt 

de fleste af os er kaldet til at leve et stille 
og roligt og gudsfrygtigt liv, så det handler 
ikke om, at hvis man skal gøre noget 
betydningsfuldt, så skal man fare afsted til 
Afrika. Men nogle skal det, og fordi vi er ét 
legeme, så må vi hjælpe og støtte hinanden. 

Jeg blev opmærksom på, at det, jeg kan, 
og som alle kan, det er at følge med i forbøn 
og sørge for at støtte økonomisk og/eller 
opmuntre, så godt som vi kan.  

SET MED 
ANDRE ØJNE



Støt forældreløse og sårbare børn
Den Lutherske Kirke i Liberia hjælper børn berørt af hiv/aids ved at give dem 
mad, tøj og skolegang.

Cirka 150 børn er omfattet af et projekt for forældreløse og sårbare børn, 
heraf nogle få på videregående uddannelser som Ruth. 
For 110 kr. kan du sende et barn i skole i én måned.

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

Promissio  ·  Katrinebjergvej 75  ·  8200 Aarhus N

id nr.: 46635

»Jeg er så taknemmelig over for Gud for,  
at jeg går i skole, og jeg gør mit bedste.  

Helt fra 1. klasse og til nu, hvor jeg læser til 
sygeplejerske og bliver færdig til december.«

Ruth Cassel, studerende, støttet af Den Lutherske Kirke i Liberia.


