
MANDAG TIRSDAG ONSDAG

ETIOPIEN

• For fred blandt de stridende 
parter i den interne stridighed 
mellem oprørerne og regeringen.

• For beskyttelse af venner 
og samarbejdspartnere og 
nødhjælp til de trængende mens 
stridighederne står på.

• For visdom, mod og kærlighed 
til at træffe de rette beslutninger 
blandt beslutningstagerne i 
landet.

• At der også internt i Mekane 
Yesus-kirken må være forsoning 
mellem etniciteter i denne 
uroprægede tid.

• For beskyttelse mod Covid-19.
• Bed for at der må blive fred, 

så vi igen kan sende deltagere 
afsted på studieture Global 
Discipleship Training.

 
GLOBAL DISCIPLESHIP TRAINING

• Tak og bed for Global 
Discipleship Training-holdet, 
som efter planen begynder i 
januar 2023.

DEN LUTHERSKE KIRKE I LIBERIA

• For en anstændig valgkamp og 
et fredeligt valg af ny biskop i 
kirken.

• For uddannelse af præster og 
evangelister og forkyndelsen 
af det sande evangelium til 
opbyggelse og vækkelse.

• Kirkens arbejde i Guinea.

DEN LUTHERSKE KIRKES 
SKOLESYSTEM I LIBERIA 

• At Elisabeth Poulsens arbejde 
må styrke det akademiske 
niveau hos såvel skolerne 
og lærerne som i selve 
skolesystemet.

• At kurser og materialer må 
blive taget godt imod og blive til 
velsignelse for børn og lærere.

• At kirkens ledelse må finde 
en ny, kompetent leder til 
skolesystemet.

• At forældre må få råd til at sende 
deres børn i skole.

LIBERIA

• At Gud må vise omsorg i forhold 
til alle udfordringer liberianerne 
kæmper med som følge af 
coronasituationen.

• For økonomisk og 
samfundsmæssig stabilitet i 
landet.

PROMISSIO

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

• At flere vil støtte Promissio 
økonomisk.

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

• Bestyrelsen og landsudvalget.
• Promissios genbrugsbutikker 

og alle de frivillige - og at der må 
komme flere til.

TORSDAG

LiberiaEtiopien

Frede Ruby Østergård
Generalsekretær

Line Reckweg Nissen
Markedsførings- og 
sekretariats
koordinator

Liberia

MEKANE YESUS-KIRKENS  
ADDIS ABABA-SYNODE

• Tak at det trods coronakrisen 
er lykkes at starte anden fase af 
projektet “Jesus til nye bydele”, 
hvor evangelisterne skal etablere 
nye menigheder i Addis Ababa.

• At Gud vil hjælpe synoden i 
deres økonomiske trængsler 
forårsaget af coronakrisen.

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

 
WIN SOULS FOR GOD I ETIOPIEN

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

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

• Arbejdet med at opsøge og 
invitere kvinderne til at bo på 
centeret. 

Etiopien

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

Pernille Asta Iversen
Studentermedarbejder 
i mødesekretariatet og 
PromissioYouth



FREDAG LØRDAG SØNDAG

BEDELISTE

Danmark

Etiopien

MIGRANTARBEJDET

• At der må blive udarbejdet en 
plan for arbejdet for og blandt 
etiopiske og eritreiske migranter 
i Danmark - herunder finde 
menneskelige og økonomiske 
ressourcer dertil.

MEKANE YESUS-KIRKENS  
WABE BATU-SYNODE

• Tak for åbenhed for evangeliet 
i Delo Mena- og Østbale-
provstierne. 

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

• Frimodighed og økonomiske 
ressourcer til de menigheder, der 
er udfordret af det muslimske 
flertal.

• At Lotte og Bjarne Carlsen 
snarest må kunne vende tilbage 
til arbejdet i Robe.

• At Lotte og Bjarne Carlsens 
arbejde i Wabe Batu-synoden må 
være med til at styrke kirken i 
det stærkt muslimske område. 

MANA GALATAA

• Tak at kirken er begyndt at 
bruge undervisningslokalerne.

• At Mana Galataa må blive brugt 
og blive til velsignelse for kirken 
i Etiopien, Danmark og ud over 
verden.

INTERNATIONAL MISSION 
SOCIETY OG MEKANE YESUS-
SEMINARIET I ADDIS ABABA

• Tak at Berit Østby har fået nyt 
arbejde i International Mission 
Society, som er Mekane Yesus-
kirkens eget missionsselskab.

• For de seks nye missionærer, 
som sendes ud af IMS i januar.

• At IMS’ årsplan må fremme 
Guds vision for mission i 
Etiopien og verden.

• For de planlagte Cross Cultural 
Training-kurser og de lokale 
missionærer, som deltager.

• For alle berørt af oversvøm-
melsen på Mekane Yesus-
seminariet i august 2021.

• At Mekane Yesus-seminariet må 
modtage de nødvendige midler 
for at bygge nye faciliteter som 
erstatning for de ødelagte.

Promissio
Tlf. 73561260

info@promissio.dk
promissio.dk

december 2021 - juni 2022

EVANGELIET 
OVER GRÆNSER
- SAMMEN MED
VORE PARTNERE

Etiopien

Lotte og Bjarne Carlsen
Missionærer i Mekane 
Yesus-kirken
Børn i DK: Robert, Hans og Rasmus

Simon Schøler 
Kristensen
Koordinator for 
international mission

Marcus Taulborg
Ungdomsnetværker i 
PromissioYouth

PROMISSIOYOUTH

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

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

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

• Tak for de mange unge, der er 
engageret i PromissioYouth.

• At “Sy en forskel”-projektet må 
være til stor gavn for kvinderne 
på Deborah Centeret.

Tuja Stæhr Berg
Netværkskoordinator

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


