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FRA RØVER TIL MISSIONÆR
Gennem flere år levede Mitiku Halgete som kriminel,  
men en nat kaldte Gud på ham i en drøm, og Mikitu  
vendte tilbage til et liv som kristen. I dag er han klar til at  
rejse ud som missionær.
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RØRENDE MØDE MED LIBERIAS STÆRKE KVINDER
Da Line Hede var på besøg i Liberia i november 2021 blev hun  
overrasket og rørt over de liberianske kvinders styrke.
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FÅ OVERBLIK OVER PROMISSIOS PROJEKTER  
OG UDSENDTE I 2022
Vi bringer evangeliet over grænser – sammen med vores partnere.

Promissio                           #01  /  Februar  2022 



Til marts kan vi fejre TORVETs 10-års 
jubilæum. I Promissio glæder vi os 
dagligt over at have fælles lokaler med 
Israelsmissionen, Menighedsfakultetet og 
andre organisationer, som har lejet sig ind, 
og vi ser tilbage med taknemmelighed på  
dem, som tog beslutningen om at skabe 
TORVET.

Jeg ved, at det for Promissio (dengang 
Dansk Ethioper Mission) var en stor 
beslutning, og at der lå mange overvejelser 
bag, da man valgte at rykke teltpælene op 
i Christiansfeld og flytte sekretariatet til 
Aarhus. Men man satsede på det, og i dag 
fungerer det.

Når man står midt i en stor beslutning, 
kan det være svært at tage stilling, fordi 
man ikke ved, hvordan fremtiden vil arte 
sig.

Sådan var det også for Promissios 
bestyrelse, da de besluttede at bygge et 
ressourcecenter i Robe, Etiopien. 

Efter hårdt arbejde og en del økonomiske 

ressourcer står Mana Galataa færdigt, og 
nu arbejder vi på, at drømmen kan blive til 
virkelighed: At det må blive et center for 
kirkens vækst lokalt, og at det bliver et sted, 
som inspirerer til mission for danskere i alle 
aldre.

Gennem de seneste næsten to år har vi 
desværre været underdrejet af corona, og 
senest er der også opstået uroligheder i 
landet. Det har derfor været en træg start, 
og vi må vente tålmodigt på at se drømmen 
blive virkelig.

Vi føler os dog stadig overbeviste om, at 
Gud sendte sin inspiration og vejledning 
til beslutningen om et ressourcecenter, 
og det er det rette fundament for alle 
svære beslutninger og for livet som 
missionsorganisation.

Det er derfor også stadig vores håb og 
forventning, at vi om 10 år kan se tilbage 
og vide, at det var den rigtige beslutning at 
investere i Mana Galataa – ligesom vi har 
oplevet det med TORVET.

TAK FOR TORVET
For 10 år siden flyttede Promissios sekretariat 
fra Christiansfeld til Aarhus – en stor og svær 
beslutning, som vi i dag kan glæde os over. Vi 
håber at kunne se tilbage på beslutningen om 
et ressourcecenter i Etiopien på samme måde 
om 10 år.

Frede Ruby Østergård, generalsekretær
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260.000 kroner. Så stort blev overskuddet 
fra Promissios genbrugsbutik i Brøndby 
i 2021, og det er det største overskud de 
seneste 5 år. Det skal samtidig ses i lyset af, 
at butikken har været corona-nedlukket i to 
måneder, og at overskuddet derfor er skabt 
på de resterende 10 måneder.

I alt har medarbejderne i butikken 
sendt varer over disken for 510.000 kroner. 
Det resultat er formanden for butikkens 
bestyrelse og daglig leder, Leif Lysholm 
Christensen, meget stolt af, og han ser flere 
grunde til, at det er gået så godt.

»Jeg tror, at folk har brugt coronatiden 
til at rydde op, for vi har fået utroligt 
mange ting ind i butikken, og det er jo et 
vigtigt udgangspunkt – at vi har varer at 
sælge,« siger han og nævner også nogle af 
butikkens konkrete initiativer:

»Vi har en Facebookside med mere end 
450 følgere. Her lægger Hanne Kristoffersen, 
der er næstformand og også meget aktiv i 
butikken, mange ting ud, og det tiltrækker 
kunder lidt længere fra. De kommer 
måske efter en bestemt ting, de har set på 
Facebooksiden, og så falder de over andre 
ting, når de er her. Vi har også nogle, der 
sidder hjemme og syr gamle ting om – 
forklæder, puder og andet – og det giver de 
til butikken, så vi kan sælge det,« siger Leif 
Lysholm Christensen.

Han fremhæver også, at de har stor 
succes med at holde udsalg den første 
lørdag i hver måned.

GENBRUGSBUTIKKEN 
I BRØNDBY SÆTTER 
SALGSREKORD

Leif Lysholm Christensen, daglig leder af genbrugsbutikken i Brøndby, ser flere grunde til det gode 
resultat.

På trods af coronanedlukning de første måneder af 2021 er det 
lykkedes Genbrugsbutikken i Brøndby at komme ud af 2021 med et 
rekordstort overskud.

Af Rikke Thomassen, journalist

»Her sælger vi alt i hele butikken til 
halv pris. På en normal hverdag sælger vi 
for 2-3.000 kroner, men vi kan sælge for 
5-6.000 kroner på tre timer sådan en lørdag 
formiddag. Det gør jo også, at vi får ryddet 
ud i vores varer, og vi har plads til nye ting,« 
fortæller Leif.

Vigtige penge fra genbrug
I alt har de genbrugsbutikker, Promissio 
er en del af eller selv ejer, bidraget med 
omkring 532.000 kroner i 2021. Regnskabet 
er dog ikke endeligt gjort op endnu – der 
mangler blandt andet at blive trukket nogle 
udgifter fra – men genbrugsarbejdet ser ud 

til at give et rigtigt flot overskud. 
»Selvom pengene fra genbrug kun udgør 

en mindre del af Promissios indtægter, 
så er det nogle vigtige penge, fordi de 
ikke er øremærket til bestemte projekter, 
men kan bruges af bestyrelsen til det, 
der er nødvendigt at bruge penge på,« 
siger Promissios generalsekretær, Frede 
Ruby Østergård, og sender en stor tak til 
medarbejderne, der arbejder i butikkerne.

»Det er også nogle vigtige penge, fordi 
der er mennesker, som bruger deres tid på 
Promissios sag. Det er jo på grund af dem, 
at pengene kommer ind, og det er vi dybt 
taknemmelige for,« siger han.  



Det blev et vendepunkt for Marcus K. Doe fra Liberia, da han som 11-
årig blev en del af et hjælpeprogram for forældreløse og sårbare børn, 
og han kom i skole for første gang. I dag hjælper han andre børn i 
samme situation.

Af Tuja S. Berg, netværkskoordinator i Promissio
Bearbejdet af Rikke Thomassen, journalist

PROMISSIOS STØTTE 
GAV MARCUS  
ET SKUB I DEN 
RIGTIGE RETNING

Da Markus K. Doe var en lille dreng, var der 
ikke meget i hans liv, der tydede på, at han 
ville ende, hvor han er i dag. Og når jeg ser 
på ham i dag, er det ikke til at se, at han har 
haft et vanskeligt liv.

Som kun syv-årig stod han alene og 
skulle passe sin et-årige lillebror, fordi 
moren var blevet syg og skulle på hospitalet 
i Monrovia. Det var i slutningen af 
borgerkrigen, og det var svært at få mad og 
vand. 

»Folk i byen hjalp os og lavede mad til os, 
men folk var også pressede over at skaffe 
mad til sig selv. Da oprørerne kom til byen, 
blev der vild panik, og folk løb allevegne 
for at komme væk. Men ingen hjalp mig, og 
jeg måtte løbe med min lillebror på armen,« 
fortæller Marcus.

Hans mor var indlagt i længere tid, og 
undervejs kom Marcus og lillebroren til 
Monrovia, hvor de boede hos nogle, som 
skulle tage sig af dem. Det var dog ikke mere 
trygt, og Marcus husker tilbage på en tid 
med skyderier på gaden, og hvor han måtte 

»Jeg føler, jeg skylder hjælpeprogrammet alt,« siger Marcus K.  Doe, der er forældreløs og har fået 
støtte til både skolegang og uddannelse gennem hjælpeprogrammet for forældreløse og sårbare 
børn. Programmet er en del af Den Lutherske Kirkes hiv/aids-arbejde.
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krybe langs husmurene for at komme hen 
på hospitalet, hvor han søgte tryghed hos 
sin mor.

Sommerlejre gav ham styrke
Efter noget tid kom moren hjem igen, og 
i 2005, da Marcus var 11 år, blev han en del 
af Den Lutherske Kirkes hjælpeprogram 
for forældreløse og sårbare børn. OVC-
programmet, kaldes det, og OVC står 
for ”Orphans and Vulnerable Children”. 
Gennem programmet får børnene blandt 
andet mad og skolepenge, og de kommer på 
lejre og udflugter.

Hjælpen betød blandt andet, at Marcus 
kom i skole for første gang i sit liv.

»Det var fantastisk at sidde sammen med 
andre børn og gå i skole. Jeg nød det, jeg fik 
gode venner, jeg havde gode lærere og alt 
var nyt for mig,« siger Marcus.

Særligt gjorde også sommerlejrene 
indtryk på ham. På sommerlejrene er der 
aktiviteter for børn og unge, og de deler 
også deres historier med hinanden og får 
gode relationer. Fællesskabet gør, at de 
bliver stærkere sammen og ikke oplever sig 
alene. Marcus husker tydeligt den første 
gang, han var på lejr, hvor en ældre pige 
delte sin historie. 

»Det, hun fortalte, fik mig til at tænke, 
at hvis hun kan overvinde alt det, så kan 
jeg også. Hun fortalte om sin mors sygdom, 
og hun var selv midt i det svære, da hun 
fortalte om det. Hun viste styrke, og det 
inspirerede mig. Hun fortalte også om sin 
tro og om, hvordan hun blev hjulpet af 
Gud,« fortæller Marcus og slår fast:

»Når man deler ud af sine glæder og 
sorger og det, der er svært, så bliver man 
stærkere.«

Deler sin historie med andre børn
Senere fik Marcus også mulighed for at 
tage en bacheloruddannelse i folkesundhed 
gennem kirkens hjælpeprogram, ligesom 
hans lillebror også har har fået støtte, og 
Marcus sammenligner OVC-programmet 
med den barmhjertige samaritaner.

»Jeg var ham, der lå i grøften. Deres 
involvering i mit og de andre børns liv 
betød alt. De fik os op af grøften. Jeg har 
fået uddannelse, et sted at bo, vejledning og 
hjælp til at håndtere mine følelser. Jeg føler, 
jeg skylder hjælpeprogrammet alt. Det er 
også en af grundene til, at jeg gerne vil give 
tilbage som volontør og frivillig. Jeg skylder 
min historie til andre børn, og derfor er 
jeg også med på sommerlejre, hvor jeg er 
sammen med børnene og fortæller min 
historie,« siger Marcus.

Marcus K. Doe (til højre) var med til at fejre sin gode ven Prince (i midten), som har afsluttet en 
bachelorgrad i journalistik med støtte fra Den Lutherske Kirkes hjælpeprogram for forældreløse 
og sårbare børn. Garmai Kerkula Wirewulu (til venstre) er leder af hjælpeprogrammet.

»Gud er mit alt«
Marcus’ egen mor døde, da han var 13-14 år 
gammel, og på det tidspunkt fik han hjælp 
af kirken, hvor en præst tog sig af ham og 
hans bror.

»Jeg har ingen familie. Kirken er min 
familie. Jeg takker Gud og kirken, for Gud 
brugte kirken til at hjælpe mig. Jeg håber 
også, at Gud har brugt mig til at hjælpe 
andre børn, og at han kan bruge mig 
fremover. Gud er mit alt,« siger han og føler, 
at hjælpen fra OVC blev sendt til ham fra 
Gud.

»Jeg takker Gud for jer. Igennem jer har 
Gud hjulpet en masse børn. Jeg beder altid 
for dem, der støtter os – de er i mit hjerte. 
Jeg beder også om, at de fortsat vil støtte, 
så andre børn kan få samme hjælp, som jeg 
har fået,« siger han.

Vigtigt hvordan hjælpen bliver grebet
Marcus’ historie er en fantastisk historie om 
et forandret liv. Det er en god historie, og 
ofte er det jo de gode historier, vi fortæller 
videre, hvilket er helt naturligt. Men måske 
kan det også komme til at lyde lidt for 
simpelt. Som om vi bare kan drysse lidt 
tryllestøv ned over vores indsatser, og så 
går alting godt. Men sådan er virkeligheden 
desværre ikke.

Det er klart, at Promissios indsats hjælper 
mange mennesker, men efter at have mødt 
Marcus K. Doe, er det også blevet tydeligt 
for mig, at hjælpen kun er et lille skub i den 
rigtige retning. Hvordan de griber hjælpen, 
er lige så vigtigt – og måske det, der gør den 
største forskel.  



GLOBAL DISCIPLESHIP TRAINING 2022 ER 
AFLYST

I sidste blad skrev vi om, at de 13 tilmeldte til Global 
Discipleship Training (GDT) 2022 var samlet til 
informationsaften. Kort tid efter blev det desværre besluttet 
at aflyse højskoleopholdet på grund af den nuværende 
sikkerhedssituation i Etiopien. Regeringen ligger i intern 
krig med oprørshæren TPLF fra Tigray-regionen, og der 
var i november måned ikke sikre indikationer på, hvilken 
udvikling stridighederne ville tage.

De tilmeldte til GDT 2022 blev tilbudt et alternativt 
ophold i Liberia, men ikke tilstrækkeligt mange valgte denne 
mulighed til, at det kunne gennemføres.

Det er muligt at tilmelde sig GDT i 2023 og 2024 på 
globaldt.dk.

JOURNALIST OG VIDEOFOTOGRAF SKAL 
TIL LIBERIA PÅ KOMMUNIKATIONSREJSE

Fra den 12.-20. februar skal journalist Anika Thorø Weber og 
videofotograf Marius Thorø Weber til Liberia for Promissio 
på kommunikationsrejse. Her skal de besøge Promissios 
partner, Den Lutherske Kirke i Liberia, og alle de projekter, 
som Promissio er en del af.

De skal efterfølgende producere videoer og artikler om 
arbejdet, som vil blive bragt online og i Promissios blad. De 
bidrager også særligt til en video for børn, som skal bruges 
i det børneklubmateriale, Promissio udvikler sammen 
med Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, og til et 
undervisningsmateriale for 1.-3. klasser om international 
mission.

Marius Thorø Weber var tidligere ansat som 
studentermedarbejder på sekretariatet, og i 2019 var de to på 
en lignende tur til Etiopien.

VERDENS 
STØRSTE 
LUTHERSKE 
KIRKE LEDER 
EFTER JER
Vi søger et par, som brænder for missi-
on og ønsker at blive en del af verdens 
største og hurtigst voksende lutherske 
kirke, Mekane Yesus-kirken i Etiopien. 

I får base på det nye ressourcecenter 
Mana Galataa i Bale Robe, hvorfra I 
skal samarbejde med de lokale ledere 
og præster om at bringe evangeliet 
over grænser og lede den danske bi-
belskole Global Discipleship Training.

Lyder det som noget for jer?

Ansøgningsfrist: 31. marts 2022

Tiltrædelse: i august/september 2022 
eller efter aftale

Se hele stillingsopslaget 

promissio.dk/
udsendttilrobe

Foto:  Daniel Hertz.



Gennem flere år levede Mitiku Halgete som kriminel, men en nat kaldte 
Gud på ham i en drøm, og Mikitu vendte tilbage til et liv som kristen. I 
dag er han klar til at rejse ud som missionær, men oplever stadig skepsis 
blandt både sine forældre og folk i hjembyen.

Af Berit Østby, missionær i Etiopien

FRA RØVER TIL 
MISSIONÆR

»Det går ikke mere! Nu har jeg været 
involveret i mange kriminelle aktiviteter og 
overlevede også dette skud. Næste gang dør 
jeg!«. 

Sådan tænkte Mitiku Halgete efter et 
af hans bandes røverier, hvor de endnu 
en gang havde plyndret biler, som kom 
kørende ad vejen. 

Da politiet pludselig dukkede op, forsøgte 
Mitiku og hans kammerater at flygte, men 
Mitiku blev ramt af et vildfarent skud i 
ryggen og lå i en hospitalsseng et stykke tid. 
En nat så han i en drøm en person stå under 
et kors og vinke til ham, og derefter så han 
sig selv svæve i luften mod korset. Da han 
vågnede, forstod han, at det var Guds måde 
at vække ham på, så om morgenen gik han 
direkte til kirken og satte sig ned og bad til 
Gud: "Jeg er en tyv og en røver, hjælp mig",« 
bad han.

Det blev begyndelsen på Mitikus liv 
med Gud. I dag er Mitiku og hans kone, 
Asegedech, blevet indviet som missionærer, 
og efter planen rejser de sammen med deres 
to børn på to og otte år til Mali i midten af 
februar 2022. Her skal de først studerede 
fransk i hovedstaden, Bamako, et år, inden 
det besluttes, hvor de skal hen i landet.

Svært at vende tilbage til kirken
Mitiku voksede op i et kristent hjem, men 
som ung dreng tog livet en anden drejning 
for ham, og han var på et tidspunkt leder af 
en bande i nabolaget.

Her lærte han blandt andet de andre at 
stjæle, bryde døre op og forfalske penge, 

og senere sluttede han sig til en bande, 
der røvede biler. Flere gange endte han i 

I midten af februar rejser Mitiku Halgete og hans kone, Asegedech, til Mali som missionærer.

>>
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fængsel, og til sidst fik han et dårligt ry i sin 
hjemby, Konso, i det sydvestlige Etiopien. 

Efter hans omvendelse var det derfor ikke 
let at vende tilbage til hverken samfundet 
eller kirken. 

»Ved et af møderne i kirken lød det fra 
prædikestolen, at folk skulle passe på deres 
ejendele, når tyve var til stede,« fortæller 
Mitiku og smiler et bittert smil, når han 
tænker på, hvordan denne advarsel var 
tiltænkt ham, og hvor meget sladder og 
skepsis der var omkring ham i den første 
tid.

Hans forældre, som han havde forsøgt at 
dræbe tre gange, var også skeptiske, da han 

fortalte, at han var blevet kristen, og i dag 
har Mitiku og hans far desværre stadig et 
ret anstrengt forhold.

I kirken ville ungdomskoret ikke optage 
ham som medlem, og i stedet gik han 
sammen med søndagsskolebørnene. Her 
lærte han selv om Gud og fik efterhånden 
også lært børnene om, hvad han havde 
fundet i Gud.

»Gud har lært mig så meget! Jeg har 
skullet igennem mange hårde ting i mit 
liv, men med det kan jeg bedre forstå dem, 
der lever lidt på kanten af samfundet; 
alkoholikere, stofmisbrugere og andre,« 
siger Mitiku.

Klar til et liv som 
missionærer
I marts 2021 var Mitiku og Asegedech 
på en uges forberedelseskursus 
arrangeret af Mekane Yesus-kirkens 
missionsselskab, og de har siden været 
på fem orienteringsdage.
Mitku og Asegedech har også sammen 
med tre andre missionærer været på to 
måneders fransk-kursus, og de har fået 
grundig indføring i kommunikation, 
så de ved, hvordan de skal skrive 
nyhedsbreve og andet.

I midten af februar 2022 rejser Mitiku Halgete og hans kone, Asegedech, til Mali sammen med deres to børn.



Følte et kald fra Gud
Stadig i dag undrer folk sig over, hvordan 
han kan blive missionær, men på trods 
af al modstanden er Mitiku fast i sin 
overbevisning om, at Gud har kaldet ham 
til et liv, hvor han vil gøre Kristus kendt i 
en anden kultur. For at vide, hvordan det 
begyndte, skal vi tilbage til en dag i 1994.

Det var, da den pensionerede islandske 
missionær, Katrin Guðlaugsdóttir, besøgte 
Konso, hvor hun og hendes familie 
havde arbejdet i mange år. De deltog i en 
gudstjeneste, og bagefter ville Mitiku hilse 
på hende. De talte et stykke tid, og Mitiku 
hørte, hvordan hun og hendes mand havde 
fået opfordringen fra Gud til at flytte langt 
væk fra deres eget land. Så sagde Katrin:

»Nu er de unges tur til at være 
missionærer, så I må forberede jer. Og en af   
dem, som kommer til at blive det, er dig.« Og 
så pegede hun på Mitiku.

Denne sætning sad fast i Mitiku. I flere 
år prøvede han alt muligt andet; han var en 

lokal evangelist, og han uddannede sig til 
sygeplejerske og arbejdede på en offentlig 
klinik. Men han var ikke tilpas.

Inden han giftede sig med Asegedech, 
der selv var vokset op i tæt kontakt med 
forskellige skandinaviske missionærer i 
Konso og Jinka, fortalte han hende tydeligt, 
at han skulle rejse rundt på den smukke 
jord, og at der kun kunne være noget 
mellem dem, hvis hun var med på det.

Det var helt okay for Asegedech. De blev 
gift, og for Mitiku blev hendes accept en 
bekræftelse på, at Gud ville sende dem til 
udlandet.

Klar til at blive sendt ud
På et tidspunkt søgte Mitiku ind på Tabor 
Evangelical College i Hawassa, fordi han 
troede, at det var en bibelskole, og først 
undervejs blev han klar over, at det også 
var et missionsprogram. Endelig mærkede 
han en fred i sit hjerte og følte, at han 
havde stor gavn af både fagene og samtaler 

med danske og norske missionærer, som 
arbejdede der. 

I dag har han både en bachelorgrad i 
sygepleje og en bachelorgrad i missiologi fra 
Tabor Evangelical College.

Efter tre år som leder af bibelskolen 
i Konso, stadig uden ro i sindet, fik han 
telefonnummeret til den daværende leder 
af Mekane Yesus-kirkens missionsselskab 
(IMS), og efter et længere forløb er han og 
familien nu klar til at tage af sted.

»Det har været en lang proces, og mit liv 
har generelt haft mange op- og nedture. 
Men Gud har brugt det hele til noget godt, 
som han altid gør. For sådan er Gud. Jeg kan 
nu omgås tyve og gadedrenge lige så godt, 
som jeg kan omgås andre, og det bruger 
Gud!,« siger Mitiku og tilføjer: 

»Nu ser jeg frem til, hvordan Gud vil 
bruge os blandt de mange muslimer i Mali, 
der endnu ikke kender Kristus.«  
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Af Rikke Thomassen, journalist

I 2021 lukkede Mekane Yesus-kirkens 
sprogskole, hvor Berit Østby arbejdede, og 
hun er nu i stedet ansat som tværkulturel 

rådgiver i Mekane Yesus-kirkens 
missionsselskab, International Mission 
Society (IMS).

IMS sender missionærer ud til forskellige 
lande. De har allerede to enheder 

udsendt, og efter planen sendes syv nye 
missionærer ud til tre afrikanske lande 
i begyndelsen af 2022. IMS udruster 
missionærerne til udsendelse, og Berit 
Østby bliver en del af dette arbejde, 
blandt andet gennem undervisning 
om de områder, de skal udsendes til, 
og indføring i forskellige aspekter ved 
missionærlivet. 

I december mødte hun på et 
orienteringskursus de kommende 
missionærer, heriblandt Mikitu og hans 
kone, Asegedech, og et ægtepar fra Wabe 
Batu-synoden, som er en af Promissios 
samarbejdspartnere i Etiopien. 

»Det var efterårets højdepunkt at møde 
missionærerne og lære dem at kende, og 
jeg er taknemmelig for at være en del af 
at forberede de nye missionærer på det 
liv, som venter dem,« siger Berit Østby. 

De kommende missionærer skal alle 
skal have forskellige kurser i Addis Ababa, 
indtil de rejser, og derfor skal hun fortsat 
mødes med dem indimellem. 

»Der er fortsat mange områder, hvor de 
ønsker information, og vi håber at kunne 
hjælpe dem i processen,« siger Berit.

Berit Østby er ansat som tværkulturel rådgiver i Mekane Yesus-kirkens missionsselskab



PANELDEBAT OG 
MISSIONÆRBESØG PÅ 
ÅRSMØDET DEN 2. APRIL

Vi ser frem til at være sammen med dig til en spændende 
og festlig dag i Bjerringbro Missionshus. Her vil være 
paneldebat med blandt andre Jens Medom Madsen, 
generalsekretær i Indre Mission, og Margrethe Winther-
Nielsen, menighedsrådsformand i Emdrup Kirke, som 
drøfter hvilken plads, international mission skal have i det 
lokale.

Som noget helt exceptionelt deltager alle fem missionærer 
i årsmødet, hvor du får rig mulighed for at tale med dem, og 
hvor de vil fortælle lidt om deres arbejde.

Du kan tilmelde dig på promissio.dk/aarsmoede.

TAK FOR GAVER

Tak for gaver til Promissios arbejde på i alt 2.141.566 kroner i 
fjerde kvartal i 2021. Der blev i perioden samlet 357.354 kroner 
mindre ind end forventet. 

I 2021 blev der i alt samlet 5.376.532 kroner ind. Tak for alle 
bidrag – store som små.

Vi er netop nu i gang med at færdiggøre regnskabet for 
2021 og kender derfor ikke det endelige resultat endnu.

SARA OG CHRISTINA REJSER 
MIDTJYLLAND TYND

De to volontører, Sara Vogt Hansen og Christina Rønne 
Sørensen, som i efteråret 2021 var tre måneder i Liberia, 
rejser nu Midtjylland tynd for at fortælle om deres ophold. 
Volontørerne var blandt andet med til at uddele mad til 
forældreløse, undervise på en af kirkens skoler og deltage i 
kurser for skolelærere.

I samarbejde med initiativet ”Kirke Til Kirke” holder de 
møder i missionshuse, konfirmandstuer og sognegårde. Du 
kan stadig nå at få besøg af dem i dit fællesskab. Læs mere 
på kirketilkirke.dk/ volontoerer/moed-os. Her er deres 
kontaktoplysninger, så du kan kontakte dem direkte.

TAK FOR ALLE SVAR I VORES 
BRUGERUNDERSØGELSE

I det forrige nummer af Promissios blad spurgte vi jer læsere 
om at deltage i en brugerundersøgelse, så vi kunne blive 
klogere på jeres ønsker og præferencer og skabe det bedst 
mulige blad.

Vi modtog 298 besvarelser, hvilket svarer til cirka 9 % af 
alle bladmodtagere. Tak for jeres svar!

Svarene gjorde os blandt andet klogere på, hvilke emner 
I gerne vil læse mere om, og hvorvidt det giver mening at 
tænke mere digitalisering ind i bladudgivelserne. Vi kunne 
også til vores glæde konstatere, at rigtig mange kigger i og 
læser bladet, og at langt de fleste af jer ville savne bladet, 
hvis ikke det længere udkom.

Vi tager svarene – både de positive og de kritiske – med 
videre i udviklingen af bladet, så vi er sammen om at skabe 
det bedste Promissio-blad for alle.

Vinderen af gavekortet på 1.000 kr. til Jensens Bøfhus blev 
Ulrik Jacobsen fra København. Stort tillykke.
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Da Line Hede var på besøg i Liberia i november 2021 blev hun 
blev overrasket og rørt over den styrke, de liberianske 
kvinder demonstrerede i forbindelse med afslutningen på 
borgerkrigen. En styrke, de også viser i dag.

Af Rikke Thomassen, journalist

RØRENDE MØDE MED 
LIBERIAS STÆRKE KVINDER

En gruppe af Liberias stærke kvinder på Den Lutherske Kirkes område i Monrovia. Line Hede (til 
venstre i midterste række) var meget rørt over Gace Jarsors (nummer to fra venstre i forreste række) 
fortælling om, hvordan hun og andre kvinder havde været med til at afslutte borgerkrigen i 2003.

SET MED 
ANDRE ØJNE

Uden helt at være forberedt på det 
befandt Line Hede sig pludselig med 
tårerne trillende ned ad kinderne og med 
en trøstende arm rundt om sig fra en 
liberiansk kvinde, hun kun lige havde mødt,

Sammen med Tuja S. Berg og Simon 
S. Kristensen fra Promissio, besøgte 
Line Hede, konsulent i Danmarks 
Folkekirkelige Søndagsskoler, Liberia i 
november 2021. Formået med rejsen var at 
samle informationer og indhold til et nyt 
materiale til børnefamilier og kirker, som 
hun skal lave i samarbejde med Tuja. Men 
Line fik meget mere med hjem, end hun 
kom for, og særligt gjorde mødet med de 
liberianske kvinder et meget stort indtryk 
på hende.

»Jeg var meget overrasket over, hvor 
stærke kvinderne i Liberia er, og hvor meget 
de arbejder for at give Liberia en bedre 
fremtid,« fortæller Line.

 
Med livet som indsats
Kvindernes styrke er også indskrevet 
i Liberias historie om afslutningen på 
borgerkrigen i 2003.

På Den Lutherske Kirkes hovedkontor i 
Monrovia mødte Line nogle af kvinderne fra 
kirken, og en af dem, Grace Jarsor, fortalte 
om, hvordan hun havde været en del af 
fredsprocessen, efter at landet havde været 
hærget af borgerkrigen op gennem 80’erne 
og 90’erne.

Sammen med andre kvinder stod hun på 
gaden mellem soldaterne og dem, der skulle 
lave fredsaftalerne, fortæller Line.

»Kvinderne havde ingen våben, ingen 
veste og ingen militærtræning, men de 

insisterede på fred,« siger Line Hede, der 
også spurgte Grace, om hun ikke var bange, 
og hun svarede:

»Jo, selvfølgelig var vi bange. Men vi bad 
sammen og sang sammen. Vi havde vores 
kristne fællesskab med hinanden. Og så gik 
vi ud og stillede os. Hvis vi ikke gør noget – 
hvem gør så?« spurgte Grace, der blev rørt, 
mens hun fortalte om de frygtelige ting, 
hun havde oplevet, og hun lagde en arm 
rundt om Line, der også lod tårerne trille. Så 
sad de stille sammen et øjeblik.

Taknemmelig over besøget i Liberia
Den styrke, Line hørte om fra Grace, 

oplevede hun også hos kvinderne i dag.
»De driver forretninger, har lederposter 

og oplærer andre kvinder i deres rettigheder 
og viser dem, hvordan de kan forbedre 
vilkårene i landet. Mange af kvinderne har 
oplevet utrolig meget smerte, sorg og onde 
ting, men det er deres drivkraft og ikke 
noget, der holder dem tilbage,« fortæller 
Line, der var meget opmuntret efter besøget 
i Liberia.

»Jeg er simpelthen så taknemmelig over, 
at jeg fik lov til at opleve landet og særligt 
kvindernes styrke og evner. Det er et helt 
andet land, end hvad jeg havde forventet,« 
siger Line Hede.  



PRÆSENTATION AF PROMISSIOS  
PROJEKTER 2022
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.

INDSATSOMRÅDER

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 almindelige medlemmer – 
herunder til styrkelse af ledelsen i kirken.

MEDMENNESKELIG OMSORG
Promissio arbejder med sociale og  
omsorgsmæssige opgaver til gavn for det 
hele menneske.

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 2022 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 (2022-2024)
Finn Aasebø Rønne er til daglig professor på Dansk 
Bibel-Institut i København. En måned om året 
underviser han 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 arbejder i Mekane Yesus-kirkens missionsselskab, 
International Mission Society (IMS), som Cross Cultural Advisor.
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.

»Efter jeg er kommet på Deborah Center, har jeg 
lagt alt bag mig. Jeg har gåpåmod til at begynde 
helt forfra på min uddannelse. Jeg er nu en ung 
kvinde med en kæmpe mulighed for at få et helt 
nyt liv. Jeg er så glad og tilfreds.«
Selamawit Woldie, 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 63.000 kristne medlemmer lever spredt i et 
område, der er større end Danmark. Til sammenligning bor der 
mere end en million muslimer i området, og kirken oplever forføl-
gelser, hærværk og diskrimination.

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 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, tidligere 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 i 2022 workshops om lighed 

mellem mænd og kvinder.
• Kirkens indsats gennem de senere år 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.

»På baggrund af den viden jeg har fået med 
mig fra undervisningen, vil jeg gå foran – som 
et forbillede for kvinderne i kirken og i området 
– i at skabe fred, når der er konflikter i kirken 
eller i samfundet. Må Herren hjælpe mig!.«
Bertukan fra Kalo Provsti

Billedet er fra undervisningen i Kalo Provsti

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 bor, undervises og tjener 12 uger 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 missionsarbejdet i området og kommende 
rejsegrupper.

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 2022 kan GDT ikke afholdes pga. uro i 
landet.

• 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 120 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 langt størstedelen af 
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

Projektkatalog 2022.indd   7 07-02-2022   10:57:36



EVANGELIET TIL HELE VERDEN

Længe har missionsarbejdet gået fra nord til syd, men med sine 
10,3 millioner medlemmer er Mekane Yesus-kirken et bevis på, at 
mission i dag går fra alle steder og til alle steder. Gennem deres 
missionsselskab, International Mission Society (IMS), rekrutterer 
og sender de missionærer ud over Etiopiens grænser, så nye be-
folkningsgrupper får et livsforvandlende møde med Jesus Kristus.

Berit Østby vejleder nye missionærer
Missionær Berit Østby er udsendt af Promissio som Cross Cultural 
Advisor i IMS. Hendes opgave er at vejlede nuværende og kom-
mende missionærer, samt at varetage administrative opgaver. Hun 
trækker på sin mangeårige erfaring som missionær og som Cross 
Cultural Training-konsulent i Mekane Jesus-kirken, så missionæ-
rerne kan indgå og trives i den nye kultur, de træder ind i.

IMS sender missionærer ud i verden for at nå de befolkningsgrupper, 
som endnu ikke kender Jesus Kristus.

DET SKER
• IMS rekrutterer og udsender internationale missionærer.
• Promissio har udsendt Berit Østby som Cross Cultural Advisor 

i IMS.

»Som nyansat i IMS er jeg taknemmelig 
for at være en del af at forberede disse nye 
missionærer på det nye liv, som venter dem.«
Berit Østby, missionær

Lær mere og støt projektet på promissio.dk/heleverden
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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 de kristne har 
brug for at få fast fundament under fødderne.

Kirkens afdeling for mission, evangelisation og diakoni sætter 
derfor ind for at oplære mindst 50 nye evangelister i 2022. 
Samtidig uddannes der på kirkens teologiske uddannelsescenter 
i Totota evangelister og diakoner både fra Liberia og fra 
nabolandene Guinea og Sierra Leone.

DET SKER
• Den Lutherske Kirke i Liberia imødekommer manglen på 

evangelister ved at oplære mindst 50 nye evangelister gennem 
et 2-ugers intensivt kursus i 2022.

• Kirkens teologiske uddannelsescenter i Totota (LTB-LLMTC) 
uddanner evangelister og diakoner fra både Liberia, Guinea og 
Sierra Leone.

• 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 
10,3 millioner kristne, og der kommer hele 
tiden flere til. Derfor har kirken brug for 
mange flere dygtige medarbejdere.

DET SKER
• 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 30 skoler rundt om i 

landet.

• Den Lutherske Kirke i Liberia arbejder på at knytte skolerne 
sammen i ét skolesystem, der skal sikre sammenhængskraft og 
effektiv drift.

• Promissio har udsendt Elisabeth Poulsen som konsulent til 
kirkens skoleafdeling, hvor hun arbejder for 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.

»Priserne i landet stiger. For eksempel 
er prisen på et kilo sukker steget 
fra 30 til 80 birr. Vi har derfor været 
nødt til at give medarbejderne på 
synodekontoret lønforhøjelser, så de 
har råd til at købe helt almindelige 
varer.«
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 på 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. 
Aftalen løber fra midten af 2021 til midten af 2025.

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 ansætter fem evangelister, som planter 

hvert sit outreach. Outreachene er lokale fællesskaber, som 
hører under hver deres modermenighed. Outreachene kan 
vokse til at blive selvstændige menigheder.

• 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 2972 5994 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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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 120 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.«

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

Ruth sammen med sin syge mor, som hun passer ved hjælp af den viden, hun får fra sin uddannelse.


